
                                                        Zápisnica č. 6/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 18.6.2015 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír, Ofčarovičová Viera, Bíla Radoslav, , 

Orlík Róbert, Ing. Uller Miroslav 

Neprítomní:  , Polák Marián, Mlynarovič Roman 

Hostia: Mgr. Stanislav Demetrovič – riaditeľ ZŠ, Bolebruchová Eva – zástupkyňa riaditeľa školy 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                    3. Kontrola uznesení 

                   4. Prerokovanie žiadosti a sťažností 

                    5. Rôzne 

                   6. Diskusia 

                    7. Prijaté uznesenia 

                    8. Záver 

 

1. Otvorenie:  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Soukup Boris 

2. Určenie overovateľov:  Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír 

3. Kontrola uznesení: 

  -  Uznesenie č. 11/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredaním novovytvorených pozemkov č.p. 247/9 vo 

výmere 150 m2 pre Wolfa M. a manželku Evu. Cena 12,-€                                                                         

-Uznesenie č. 12/2015                                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku č.p. 648/12 diel 3 a 4 pre Nagyovú 

Danu. 

-Uznesenie č. 14/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov vedené na LV 1991 podľa 

geometrického plánu 2/15 vo výmere 218m2  pre Sedláčka Petra. Cena 12,-€. 

-Uznesenie č. 15/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku od p. Sedláčka Petra p.č. 3440/1 diel 26 

vo výmere 133m2 podľa geometrického plánu 2/15. Cena 12,-€. 

 

 

 



4. Prerokovanie žiadostí a sťažností: 

-Žiadosť Matoka Milana o kúpu pozemku podľa geometrického plánu 27/2015 č.p. 3441/2 diel 6 

vo výmere 25 m2.  OZ súhlasí s predajom daného pozemku za cenu 12€. 

-Žiadosť Sedláček Peter o prejednanie  ceny pozemku. OZ zamieta žiadosť o opravu ceny za 

kúpu pozemku z ceny 12,- na 3,50€. 

-Schválenie správy hlavného kontrolóra obce za rok 2014. OZ berie na vedomie správu 

predloženú hlavným kontrolórom p. Ing. Ullerom M. 

-Schválenie záverečného účtu obce. OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

-Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia. OZ schvaľuje použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 20 854,84€, ktorý sa použije 

na krytie splátky úveru v roku 2015. 

-Trhový poriadok obce. OZ schvaľuje trhový poriadok od 1.7.2015. Predávať sa bude v dňoch 

pondelok, streda, piatok od 8.00 – 1500 hod. Sobotu od 800 – 1200 hod. Cena za vyhlásenie 

rozhlasom a za trhové miesto ostáva podľa dosiaľ platných VZN. 

                              

5. Rôzne 

-Správu o výsledku z inšpekcie, ktorá prebehla v apríli na ZŠ Studienka nám prečítal p. riaditeľ so 

zástupkyňou školy. V tejto rozsiahlej správe sú vyhodnotené výsledky nielen 

zvýchovno- vyučovacieho procesu, ale aj materiálno-technického zabezpečenia školy, 

odbornosti pedagogických pracovníkov ako i všetky dokumentácie potrebné k chodu školy.  

V celkovom hodnotení inšpekcia skonštatovala , že vo všetkých sférach dopadla kontrola veľmi 

dobre. Naša škola skončila  na druhom mieste, pred nemenovanou bratislavskou. Pre takú 

maličkú školu akou sme my, je to veľký úspech, no zároveň výzva k neustálemu zlepšovaniu sa. 

Pán starosta B. Soukup poprial vedeniu školy veľa ďalších úspechov a aby spolupráca 

a súdržnosť kolektívu vydržala. Poznamenal, že ho mrzí  nevysporiadanie pozemkov pod školou.  

Pán riaditeľ školy požiadal o finančnú výpomoc na výmenu okien a úpravu betónovej plochy za 

školou, po rozkopaní  pri oprave kanalizácie. Financie na okná zatiaľ p. starosta neprisľúbil, 

nakoľko  momentálna situácia to nedovoľuje, ale prisľúbil pomoc pri zabetónovaní plochy za 

školou.  

-Správa zo zasadnutia komisie pre šport, kultúru a školstvo o využívaní viacúčelového ihriska 

v roku 2014 a návrh cien na rok 2015. OZ schvaľuje správu o využívaní viacúčelového ihriska 

v roku 2014 a návrh cien na rok 2015. Komisia konštatovala, že sme stratový na prevádzkovaní 

tohto ihriska, málo využívané či školou ako i verejnosťou. 

-Schválenie predfinancovania na spracovanie IRSÚ.  Pán starosta B. Soukup predniesol žiadosť 

na schválenie predfinncovania  spracovania IRSÚ čiastkou 736,8421 € za obec Studienka pre 

Občianske združenie Dolné Záhorie, ktoré sa po obdržaní dotácie vrátia na náš účet v rovnakej 

výške. OZ súhlasilo s príspevkom . 

-Pán Boris Soukup navrhol OZ schváliť výpoveď BVS k 1.7.2015. Táto žiadosť bude predmetom 

jednania na ďalšej mimoriadnej  schôdzi. Predložiť návrh novej zmluvy od nového 

prevádzkovateľa. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Prijaté uznesenia: 

 

 

                               - Uznesenie č.16/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku Matokovi Milanovi podľa 

geometrického plánu 27/2015  č.p. 3441/2 diel 6 vo výmere 25m2. Cena 12,- €/m2. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

                                - Uznesenie č.17/2015 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o prejednanie a opravu ceny pozemkov vedené na 

LV 1991 podľa geometrického plánu 2/2015 z ceny 12,- na 3,50 €/m2. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

  

 

 

                                - Uznesenie č.18/2015 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce p. Ing.  Ullera 

Miroslava za rok 2014. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 

 



 

 

                                - Uznesenie č.19/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 

výhrad.  
 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

                                - Uznesenie č.20/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 20 854,84 €, ktorý bude použitý na krytie splátky úveru v roku 

2015.  

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

                                - Uznesenie č.21/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  trhový poriadok od 1.7.2015. Ceny sú stanovené 

v dosiaľ platných VZN. 

  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

                                - Uznesenie č.22/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  správu komisie pre šport, kultúru a školstvo o využívaní 

viacúčelového ihriska v roku 2014 a návrh cien na rok 2015.  

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 



                      Zdržal sa                0 

 

 

                             - Uznesenie č.23/2015 

Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s príspevkom 736,8421 € za obec Studienka pre Občianske 

združenie Dolné Záhorie na predfinancovanie spracovania IRSÚ. 

  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

Záver:  Na záver starosta  poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Overovatelia:  Ing. Rakár Igor                                                                  starosta obce 

                          Ing. Pavlák Vladimír               Ing. Soukup Boris 

 


