
                                                        Zápisnica č. 12/2015                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 11.12.2015 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír, Bíla Radoslav, , Orlík Róbert, Polák 

Marián,  Mlynarovič Roman  

Ospravedlnení:  Ofčarovičová Viera  

 

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:  Roman Mlynarovič, Radoslav Bíla 

 

3. Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. 34/2015 Obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s predloženým návrhom rozpočtu  

- Uznesenie č. 35/2015 Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zvýšením úväzku kontrolóra OÚ 

p. Ullera M. od 1.1.2016 na 16 hodín mesačne.  

 

4.Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015. P. Antálková predniesla návrh na úpravu rozpočtu na 

rok 2015. OZ súhlasilo s podaným návrhom na úpravu rozpoču pre rok 2015 pre Obecný 

úrad a Základnú školu s materskou školou Studienka. 

- P. Antálková nám predložila  na minulom zastupiteľstve návrh rozpočtu na rok 2016-2018. 

OZ Studienka schvaľuje rozpočet na rok 2016-2018 za OÚ Studienka a ZŠ s MŠ Studienka. 

- Bola podaná žiadosť o bezplatný prevod pozemkov na Obec Studienka. Ide o pozemok na 

vybudovanie cesty a inžinierských sietí na tzv. Eliaške. OZ súhlasí s bezodplatným prevodom 

pozemkov na Obec Studienka.(viď  rozpis č. parciel v uznesení č. 38) 

-  Žiadosť  p. Matyusenková Katarína o odkúpenie pozemku. OZ po prešetrení stavebnou 

komisiou súhlasí s predajom časti pozemkov č. 1605/7 o výmere 9m2, pozemok č. 1605/6 



o výmere 82m2, pozemok č. 1605/11 o výmere 9m2.  Predaj v celkovej výmere 100m2 za 

cenu 12€/m2.  

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

Žiadala o predĺženie do konca roku 2020. Bude pozvaná na riešenie na OÚ o predĺženie 

dočasnej stavby. Druhá žiadosť bola o vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Obec 

nemôže riešiť stanovisko odňatia poľnohospodárskej pôdy, nakoľko z CHKO Záhorie prišlo 

zamietavé stanovisko .OZ so žiadosťou nesúhlasí, nakoľko  pozemok je v katastrálnom 

území v lokalite Holbičky, ktorá je od 1.2.2011 zaradená do  CHKO Záhorie, 3 stupeň 

ochrany, parcela č. 7157/2. 

-  Žiadosť p. Orlíkovej Jaroslavy o uzatvorenie prístrešku. Nakoľko bola odstránená časť steny, 

ktorá zakrývala vstup od hlavného prívodu vody, OZ prehodnotilo stanovisko  a súhlasí 

z uzatvorením prístrešku pre p. Orlíkovú Jaroslavu za týchto podmienok. Osadiť okná a 

dvere , celý objekt vymaľovať na bielo (včetne dverí) do 31.3.2016. Vypracovať nájomnú 

zmluvu. 

 

4. Rôzne:  P. Orlík R. pripomienkoval nastavenie verejného osvetlenia.  

               

 

 

 

5. Prijaté uznesenia:  

                               - Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu za rok 2015 za OÚ Studienka a ZŠ s MŠ 

Studienka.   

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

                               - Uznesenie č.37/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2016-2018 za Obecný úrad Studienka 

a Základnú školu s materskou školou Studienka.  

    - rozpočet na rok 2016 nebude programový. 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 



                               - Uznesenie č.38/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatným prevodom pozemkov na obec Studienka.  

Obecné zastupiteľstvo v Studienke schvaľuje že Obec Studienka nadobudne do svojho výlučného 
vlastníctva pozemok nachádzajúci sa v kat.úz. Studienka, zameraný GP č. 35309113 - 39/15 a označený 
ako C-KN parc.č. 10962/95, orná pôda o výmere 2409 m2, vytvorený nasledovne: 

- z E-KN parc.č. 939 odchádza diel 1 o výmere  329 m2   
- z E-KN parc.č. 940 odchádzajú  - diel 4 o výmere  162 m2 

 - diel 5 o výmere  67 m2   
- z E-KN parc.č. 942 odchádza diel 6 o výmere  37 m2   
- z E-KN parc.č. 953 odchádza diel 15 o výmere  463 m2   
- z E-KN parc.č. 954 odchádza diel 19 o výmere  34 m2   
- z E-KN parc.č. 955 odchádza diel 29 o výmere  139 m2   
- z E-KN parc.č. 956 odchádza diel 37 o výmere  284 m2   
- z E-KN parc.č. 957 odchádza diel 45 o výmere  123 m2   
- z E-KN parc.č. 963 odchádza diel 58 o výmere  21 m2   
- z C-KN parc.č. 10962/80 odchádza diel 68 o výmere 750 m2.   
 
Prevod vlastníctva podzemku C-KN parc.č. 10962/95 o výmere 2409 m2 je bezodplatný, pričom Obec 
Studienka sa zaväzuje, že na predmetnom pozemku umožní vybudovať rozvody inžinierskych sietí, 
komunikáciu a jej následné bezodplatné využívanie v súlade s účelom podľa územného plánu obce, tak 
aby boli splnené právne a technické podmienky pre vydanie stavebných povolení pre individuálnu 
výstavu rodinných domov v danej lokalite. 
 
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku bude uzatvorená s nasledovnými prevádzajúcimi: 
-  Mária Vícenová, rod. Šlosárová, Teodor Koporec, rod. Koporec  (diely 1, 4, 5, 6)  
-  Lenka Jančárková, rod. Fránerová, Jaroslav Nízky, rod. Nízky, Rudolf Nízky, rod. Nízky, Ján 

Kratochvíla, rod. Kratochvíla (diely 15, 19, 29, 37, 45)   
- Jozef Osuský, rod. Osuský (diel 58)   
- Viera Hochmanová, rod. Osuská, Jozef Hochman, rod. Hochman, Lenka Hochmanová, rod. 

Hochmanová (diel 68).  
 

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



                                        - Uznesenie č.39/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom časti pozemku p. Matyusenkovej Kataríne      

č.p. 1605/7, č.p. 1605/6, č.p. 1605/11. Celková výmera 100m2 za cenu 12€/m2,  

podľa predloženého GP. Žiadame doložiť kúpno-predajnú zmluvu (opravenú p.č. 1605/6 

má výmeru 82m2). 

 

 Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

                            -   Uznesenie č.40/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením prístrešku za týchto podmienok: osadiť 

okná, dvere, celý objekt vymaľovať na bielo (vrátane dverí). Termín dokončenia 

prístrešku do 31.3.2016. 

  

 Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

Termín ďalšieho zasadnutia nebol stanovený. 

 

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

 

 

Overovatelia: Radoslav Bíla                                                         starosta obce 

                          Roman Mlynarovič                          Ing. Soukup Boris 

 


