
                                                        Zápisnica č. 10/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 29.10.2015 

 

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

Orlík Róbert, Ing.  Uller Miroslav 

Ospravedlnení:   Polák Marián, Mlynarovič Roman 

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Prerokovanie žiadosti  

                    5. Diskusia – rôzne 

                    6.  Prijaté uznesenie 

                    7. Záver 

                   

                     

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

 

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

 

3. Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. 27/2015 OZ pozastavuje uznesenie  č. 24/2015 – 

t.j. výpoveď BVS Bratislava. 

 

 Uznesenie č. 28/2015 OZ súhlasilo  so zámenou zmluvou medzi Obcou 

Studienka a Sedláčkom Petrom s manželkou 

- Uznesenie č. 29/2015 OZ schválilo do Rady školy poslanca Radoslava Bílu, ako 

člena za obecné zastupiteľstvo 

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Žiadosť  P. Mikuša o schválenie stavebnej úpravy predajne Kvety a darčeky. Stavebná 

komisia bola prezrieť požiadavku p. Mikuša a súhlasí so zakrytím a zamrežovaním schodov 

pred predajnou Kvety a darčeky.  Treba vypočítať a stanoviť prenájom z obecného miesta. 

Stavebná úprava schodov musí byť prevedená v tej istej farbe ako je stánok kvetov.  

- Žiadosť Orlíková Jaroslava o opláštenie jestvujúceho objektu PNS a zelovocu. Pán starosta 

nás informoval na danú skutočnosť a tou je, že v danom mieste je hlavný prívod vody pre 

COOP Jednotu a Hasičov. Tento priestor okolo šachty musí byť na verejnom priestranstve 



a voľne dostupný. Vzhľadom na túto skutočnosť najskôr OZ navrhovalo posunúť prednú 

stenu opláštenia za šachtu. Tým by však p. Orlíková získala veľmi malý priestor, takmer 

nevyužiteľný k predaju zeleniny a ovocia. Nakoniec  OZ po diskusii sa dohodlo a neschvaľuje 

opláštenie objektu, podľa predloženého návrhu, pre hlavný prívod vody. Nakoľko už bolo 

opláštenie vykonané pred obecným zasadnutím,  OZ rozhodlo sa o jeho zdemontovaní.  

- Koporcová Jana – žiadosť o odkúpenie pozemku č.p. 648/12 (KN-E) evidovaná na LV č. 905 –

Obec Studienka v celkovej výmere  37m2 . Diel 1 vo výmere 1m2, diel 2 o výmere 33m2, 

dielu 3 o výmere 1m2, diel 4 o výmere 1m2 dielu 5 o výmere 1m2 . OZ  súhlasí  s odkúpením 

pozemku podľa podanej žiadosti. Stanovená cena je 12 €/m2. 

- Šimek Ivan – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 610 (predzahrádka) 7m2 

a pripojenie sa k pozemku p.č. 608. OZ súhlasí s odkúpením obecného pozemku vo výmere 

7m2 a pripojenie k pozemku p.č. 608. Stanovená cena je 12€/m2. 

 

  

5. Rôzne:  - MUDr. Osuská Oľga  - žiadosť o ukončenie nájmu. Ordináciu preberie p. MUDr. 

Dobrovodský Miroslav od 1.1.2016. Ordinovať sa bude 2x do týždňa.  Obecný úrad vypracuje  

nájomnú zmluvu s novým nájomcom. 

-Finančná komisia pripraví návrh rozpočtu na rokovanie k 26.11.2015. 

-Od 1.1. 2016 nový zákon o Komunálnom odpade je to v riešení , každá domácnosť  by mala 

mať popolnice na separovaný odpad, ktoré by mala firma dodať zadarmo. 

-Cesta na Eliašku a Kerchov – poslať buldozér upevniť cestu. 

-Nesvietiace lampy opravené.  U Wolfa M. pri poľovníckej chate osvetlenie nové alebo napojiť 

starú lampu. Nad kanál pri Ing. Rakárovi dať dlhšie rameno aby to presiahlo cez kanál na ulicu.  

-Link na obecnej stránke ohľadom projektu Maska, budú schválené 3 obvody. Pozrieť si link 

vyplniť  a zaslať , aby bol vidieť záujem – informovať ľudí. 

-Na druhý mesiac musíme prijať VZN, kde bude určené miesto na lepenie plagátov predvolebná 

kampaň politických strán. 

-Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša- Usporiadame poobedie s vianočnými trhmi, kde 

si občania môžu predávať svoje vianočné výrobky. Bude zabezpečené občerstvenie, OÚ bude 

variť kapustnicu, vianočný punč, dôchodci varené víno (možno zákusky), FK bude mať stánok 

z hot-dogom a cigánskou pečienkou. Opýtať sa aj druhých organizácií, či sa zúčastnia a čo 

ponúknu. Okolo 17.00 hodine sa bude očakávať veľkolepý príchod Mikuláša. Treba vyzdobiť 

priestor pred OU. Hudba zabezpečená  DJ Mário bude sprevádzať vianočnými koledami celé 

popoludnie. 

-Dopravné ihrisko v MŠ cesta za škôlkou. Treba konzultovať . 

 

6. Prijaté uznesenia:  

                               - Uznesenie č. 30/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so stavebnou úpravou predajne Kvety a darčeky.  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 



                               - Uznesenie č.31/2015 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje opláštenie objektu, podľa predloženého návrhu, 

nakoľko je tam hlavný uzáver vody pre COOP Jednotu a Hasičov. Opláštenie už urobené, 

treba zdemontovať. 

 Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

- Uznesenie č.32/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku pre p. Koporcovú Janu. č.p. 648/12. 

Diel 1 vo výmere 1m2, diel 2 o výmere 33m2, dielu 3 o výmere 1m2, diel 4 o výmere 1m2 

dielu 5 o výmere 1m2  v celkovej výmere 37m2. Cena  je stanovená 12 €/m2. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

- Uznesenie č.33/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemku pre p. Śimeka Ivana č.p. 

610(predzahrádka) 7m2 a pripojenie k pozemku p.č.608. Cena  je stanovená 12 €/m2. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   5 

Hlasovanie: za                            5 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

Termín ďalšieho zasadnutia je stanovený na 26.11.2015 

 

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 

 


