
                                                        Zápisnica č. 9/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 24.9.2015 

 

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

Orlík Róbert, Ing.  Uller Miroslav 

Ospravedlnený:   Polák Marián, Mlynarovič Roman 

 

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:  Orlík Róbert, Bíla Radoslav 

 

3. Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. 25/2015 OZ odsúhlasilo radovú výstavbu + 5 

pozemkov na tzv. Eliaške.  

 

-   Uznesenie č. 26/2015 OZ odsúhlasilo predaj pozemku Sedláčkovej Ľudmile               

č. p. 655/1 diel 3,4. S predajom  dielu 2 nesúhlasí. 

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Žiadosť M. Mrkvicu s manželkou o odpredaj pozemku na Eliaške. Pán starosta nás 

informoval o danej situácii, nakoľko ešte nie je ani geometrický plán a nie je skolaudovaná 

ani el. prípojka možnosť  ďalšieho riešenia vidí p. starosta asi január-február 2016. Ak sa 

pozemky obce, ktoré musia byť vedené ako nepotrebný majetok prepíšu musí prebehnúť 

verejná dražba. P. Mrkvica dostal ústnu odpoveď, že zatiaľ  OZ nemá čo schváliť nakoľko  je 

to v stave riešenia. 

- Žiadosť P. Mikuša o zamrežovanie schodiska pred  kvetinovým stánkom. OZ skonzultovalo 

danú žiadosť a dohodlo sa na osobnom  prešetrení na mieste. Z estetického hľadiska 



poslanci navrhujú stavebnej komisii aby sa stánok posunul dozadu, aby zamrežovanie 

schodov bolo zarovno z bufetmi a nevyčnievalo z radu. 

- Žiadosť Nízka Aurélia o prešetrenie vo veci verejného záujmu pri predaji pozemku . Je to 

stará záležitosť, ktorú si berie p. Ing. Uller /kontrolór obce Studienka) na prešetrenie  

a s výsledkom kontroly bude p. Nízka oboznámená písomne.  

- Sťažnosť p. Litomerického Š. na podnikateľskú činnosť s hudobnou produkciou p. Németha 

Milana a s tým súvisiace obmedzenia.  VZN 7/2014 určuje hudobnú produkciu do 22.00 

hod. , teda do hodiny nočného kľudu.  Žiadosť o dobudovanie stavby na odhlučnenie 

a odvetranie pachov, bolo pozastavené nakoľko sa nejednalo o drobnú stavbu na ktorú bolo 

vydané povolenie. Je to v šetrení Stavebného úradu Malacky p. Vlčková po uplynutí 60 dní 

sa vyjadrí a bude konať. Čo sa týka namerania hodnôt hluku je to v kompetencii 

Ministerstva zdravotníctva, ktoré za prekročenie hluku v júli pri meraní v správe uviedlo, že 

s prevádzkovateľom bude začaté správne konanie. Pachy z pečienok  patrí do kompetencie 

Okresného úradu odbor životné prostredie.  Na základe tejto sťažnosti bude od nového 

roku prijaté nové VZN. OZ navrhuje prijať návrh nového VZN s tým, že každá hudobná 

produkcia bude musieť byť schválená Obecným úradom a zníži sa frekvencia . 

 

 

5. Prijaté uznesenia: 

 

 

                               - Uznesenie č.27/2015 

Obecné zastupiteľstvo pozastavuje platnosť uznesenia č. 24/2015. Vzhľadom na 

nedostatočnú pripravenosť, technické problémy zrušenia prevádzkovateľa obecného 

vodovodu  - sťahujeme výpoveď. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

                               - Uznesenie č.28/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámennou zmluvou medzi obcou Studienka 

a Sedláčkom Petrom s manželkou.  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

- Uznesenie č.29/2015 

Obecné zastupiteľstvo schválilo do Rady školy poslanca Radoslava Bílu ako člena za 

obecné zastupiteľstvo 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 



Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

6. Diskusia- rôzne:   

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

- p. starosta informoval  zastupiteľstvo, že ide podať ďalší v poradí už 6 projekt na rekonštrukciu 

Obecného úradu 

- kosenie obecných pozemkov, kde nikto nebýva 

- projekt na časť kanalizácie v obci – projekt bude financovaný z prostriedkov od  Nafty 

- úprava cesty pri Koporcovi na Eliaške 

- havária na hasičskej zbrojnici  – bude sa odstraňovať v nedeľu 27.9.2015 

- od 1.11 bude schválené do 5.000 € pre výberové konanie. 

- zvody na MŠ a ŠJ  v stave riešenia 

- p. Ofčarovičová požiadala p. starostu o orezanie suchých stromov v oddychovej zóne v škole 

z bezpečnostných dôvodov, ako i o výmenu pieskoviska pre MŠ. Ďalej sa pýtala čo sa bude diať 

s priestormi, kde malo byť preložené múzeum.  Priestory ostávajú pre múzeum, môže sa  začať 

s realizáciou. 

- p. Ofčarovičová  navrhla na námestí do stredového parku umiestniť studňu  s nápisom obce, 

ktorá bude vo večerných hodinách podsvietená ( z verejného osvetlenia).  

- 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. 

- nasledujúce  zasadnutie bude 22.X.2015 

 

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

 

 

Overovatelia:  Orlík Róbert                                                         starosta obce 

                          Bíla Radoslav               Ing. Soukup Boris 

 


