
                                                        Zápisnica č. 8/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 30.7.2015 

 

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

Orlík Róbert, Mlynarovič Roman 

Neprítomní:   Polák Marián 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Prerokovanie žiadosti  

                    5. Prijaté uznesenie 

                    6. Diskusia – rôzne 

                    7. Záver 

                   

                     

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

 

2. Určenie overovateľov:  Mlynarovič Roman, Bíla Radoslav 

 

3. Kontrola uznesení:  bolo prijaté uznesenie č. 24/2015 OZ súhlasí s výpoveďou  

prevádzkovateľovi  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  k 1.7.2015 

 

4. Prerokovanie žiadosti: 

 

- Vyhodnotenie ankety Eliaška: Z ankety vyplynulo, že o byty nie je veľký záujem. Do ankety 

sa zapojilo niečo okolo 100 ľudí, čo je okolo 7% z celkového počtu obyvateľov. OZ sa na 

základe vyjadrenia malého percenta ľudí  nakoniec dohodlo  na radovej  výstavbe a 

odpredaji  cca 5 stavebných pozemkov na rodinnú výstavbu. 

- Príprava ukončenia leta. Ukončenie leta je naplánované v areáli Poľovníckej chaty na 

30.8.2015 o 14.00 hod. Vystupovať budú Malacký fešáci, Malacký chlapci, Country skupina 

z Bratislavy, Heligonka a šablári Borský Mikuláš. Pán starosta pre deti navrhol zabezpečiť 

nafukovací hrad. 

- Príprava Hasprunského dubáka.  Hasprunský dubák sa bude konať 19.9.2015 začiatok 

o 10.00 hod.  P. Rakárová Tatiana skúsi osloviť  remeselníkov z okolia, p. Mlynarovič R. 

prisľúbil zistiť tanečnú skupinu z Plaveckého Štvrtku.  P. Ofčarovičová organizuje sprievod 



od školy z alegorickým vozom a deťmi, ktorý privezú symbol „Hasprunský dubák“ 

k slávnostnému otvoreniu. V priestoroch sobášnej miestnosti  organizuje výstavu prác 

domácich spoluobčanov, ukážka ich tvorivosti, šikovnosti a nadania. 

- - p. Sedláčková Ľudmila  odpredaj pozemku bol prejednaný OZ  dňa 25.5.2015 a bolo prijaté 

uznesenie č. 13/2015. OZ nesúhlasilo s odpredajom pozemku nakoľko vlastník pozemku 

a žiadateľ nie sú identický.  Žiadosť bola opätovne prerokovaná  a OZ súhlasí s predajom 

pozemku č.p. 655/1 diel 3,4 ( diel 3 vo výmere 56m2 a diel 4 vo výmere 16m2)  nesúhlasí 

s predajom dielu 2 vo výmere 6 m2. Stanovená cena  3,50 €/m2. 

 

 

5. Prijaté uznesenia: 

 

 

                               - Uznesenie č.25/2015 

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo výstavbu radovej výstavby na Eliaške a zbytok 

odpredať  asi 5 stavebných pozemkov.  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

                               - Uznesenie č.26/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku p. Sedláčkovej Ľudmile  č.p. 655/1 

diel 3 vo výmere 56 m2, diel 4 vo výmere 16 m2.  Stanovená cena je 3,5O €/ m2 . Diel 2 vo 

výmere 6 m2  neodpredáva.  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

6. Diskusia- rôzne:   

- verejné osvetlenie prestaviť,  slabo svieti a doplniť svetlá v tmavých kútoch dediny.  

- frézovanie diaľnice – skúsiť vybaviť  naviesť  asfaltovú drť  na cestu pri škole 

- kosenie obecných pozemkov, kde nikto nebýva 

- MŠ, prečo sú od septembra iba 2 triedy ( Starosta p. Boris Soukup nás informoval, že je málo 

prihlásených detí k septembru) 

- Do Rady školy sa zvolil nový člen za OZ Bíla Radoslav 

- zvýšenie pódia pred OÚ 

- úprava terénu pred oknami doktorov. P. Ofčarovičová podala návrh na vyčistenie terénu od 

veľmi prerastených  kosodrevín a na danom mieste by sa mohlo vybudovať buď parkovisko pre 

Obecný úrad a doktorov, alebo by sa urobil pás zelene ale nový pekný. 

- dotaz na trhový poriadok, ktorý mal byť platný k 1.7.2015 sa nedodržuje. 



 

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

 

 

Overovatelia:  Mlynarovič Roman                                              starosta obce 

                          Bíla Radoslav               Ing. Soukup Boris 

 


