
                                                        Zápisnica č. 11/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 26.11.2015 

 

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

Orlík Róbert, Polák Marián,  Ing.  Uller Miroslav 

Ospravedlnení:   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:  Orlík Róbert, Polák Marián 

 

3. Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. 30/2015 Obecné zastupiteľstvo súhlasí so 

stavebnou úpravou predajne Kvety a darčeky  

- 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. 

-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. 

 - 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. 

 

 

 

 



4.Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Žiadosť  p. Matyusenková Katarína o odkúpenie pozemku. Pán starosta poveril stavebnú 

komisiu o zistenie skutkového stavu. Po prešetrení sa OZ vráti k žiadosti a rozhodne.  

- Žiadosť Mázorová Zuzana o predĺženie súhlasu s užívaním dočasnej stavby (Holbičky). Žiada 

o predĺženie do konca roku 2020. Nakoľko je pozemok o ktorý sa jedná v CHKO 3. pásma, 

podal pán starosta na CHKO žiadosť o vyjadrenie sa k žiadosti menovanej. Ďalšiu žiadosť si 

menovaná podala na prehodnotenie pozemku na  stavebný.  Po vydaní  rozhodnutia z 

CHKO , OZ rozhodne v daných veciach.  

- Bardiovská Anna podala si žiadosť o mimosúdne vysporiadanie sporu (pozemky pod 

ihriskom TJ).Spor bol z krajského úradu vrátený na doriešenie okresnému súdu. 

Pojednávanie by malo byť 16.1.2016. P. Bardiovská navrhla mimosúdne vyrovnanie. Chce 

poskytnúť ¾ pozemku ktoré podedila bezodplatne OÚ. ¼ má dohromady s p. Biksadskou 

Oľgou. Tým, že by neplatila súdne trovy, chceme 100m predať za cenu možno 1€. Poslanci 

navrhli konzultáciu s právnikom či ísť do súdneho pojednávania (nakoľko sme prvé kolo 

vyhrali)  a za akých podmienok sa dohodnúť mimosúdne. Požiadať súd o vysporiadanie 

pozemkov a posunúť to na kataster o zápis pozemkov na obec. 

- Návrh rozpočtu na rok 2016 p. Antálková nám predložila návrh rozpočtu. Informovala nás 

o predpokladaných príjmoch a výdajoch. Rozpočet by mal byť plusový 27 470 €. P. Uller M. 

pripomienkoval prečo sa nedá  prebytok do kapitálových výdavkov na 700 a určí sa priorita 

na čo sa použijú.  P. Antálková s finančnou komisiou odpovedala nesúhlasne a prízvukovala, 

že rozpočet sa v priebehu roka dá upravovať. OZ súhlasí s predloženým návrhom 

  

4. Rôzne:  P. starosta nám predložil rozpočet na renováciu sôch u pošty a u Švarala Jozefa cca 

6.000 €. Nevieme koho je to majetok. Treba zistiť. Ak to bude náš majetok môže sa do toho 

investovať – zohnať však viac cenových ponúk.  Ak to nemá nikto v majetku, oceniť a zaradiť do 

majetku OU. 

Eliaška boli sme informovaný, že všetci majitelia pozemkov sa dohodli, treba urobiť VZN na 

pozemok na cestu. Vedľa parcely p. Hochmanovej zostáva asi 300m trojuholník, ktorý susedí 

s obecným pozemkom, ten má obec záujem odkúpiť. 

-Na budúcom zasadnutí musíme prijať VZN k parlamentným voľbám. Určiť rovnakémiesto na 

lepenie plagátov pre každú politickú stranu. Starosta si vyhradil právo nepropagovať  strany cez 

rozhlas. 

- Prípravy na Mikuláša – nemáme ešte koňa, skontrolovať voz, rozdelili sme ľudí do bufetov, čaj 

dáva deťom Ing. Uller Miroslav, stánky na vianočné trhy zabezpečené, hudobná produkcia 

zabezpečená, fotenie zabezpečí  Ing. Pavlák V., scenár pre príchod Mikuláša a celý priebeh 

odsúhlasený. Treba ešte zabezpečiť kostým pre anjela, svietiaci stromček, vyzdobiť tribúnu, 

priviesť húpacie kreslo pre čarovnú babičku, zabezpečiť moravské koláče(frgále)  do bufetov na 

pohostenie ľudí. 

-OZ prerokovalo zvýšenie úväzku kontrolóra OÚ p. Ing. Ullera Miroslava a odsúhlasilo  zvýšenie 

od 1.1.2016 na 16 hodín mesačne 

 

 

 

 

 



5. Prijaté uznesenia:  

                               - Uznesenie č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu.  

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

                               - Uznesenie č.35/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením úväzku pre kontrolóra Ing.  Ullera Miroslava 

od 1.1.2016 na 16 hodín mesačne. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

Termín ďalšieho zasadnutia je stanovený na 11.12.2015 

 

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

 

 

Overovatelia:  Orlík Róbert                                                         starosta obce 

                          Polák Marián                           Ing. Soukup Boris 

 


