
                                                        Zápisnica č. 1/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 14.1.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera,  Mlynarovič Roman  

Ospravedlnení:  Polák Marián,   

 

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:  Róbert Orlík, Ing. Pavlák Vladimír 

 

3. Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. 36/2015 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou 

rozpočtu na rok 2015 za OÚ Studienka a ZŠ s MŠ Studienka.  

- Uznesenie č. 37/2015 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2016-2018 za 

OÚ Studienka a ZŠ s MŠ Studienka. Rozpočet na rok 2016 nebude programový. 

- Uznesenie č. 38/2015 OZ súhlasí s bezodplatným prevodom pozemkov na Obec 

Studienka. 

 - Uznesenie č. 39/2015 OZ súhlasí s predajom časti pozemkov č.p. 1605/6-7-11 v celkovej 

výmere 100m2 za cenu  12,- €/1m2p. Matyusenkovej kataríne  

- Uznesenie č. 40/2015 OZ súhlasí s uzatvorením prístrešku pre Orlíkovú Jaroslavu za 

určitých podmienok. Termín dokončenia do 31.3.2016. 

 

4.Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Žiadosť Teodora Koporca o predkupné právo. Pán Koporec  chce predkupné právo na 

pozemok  vo výmere 28 m 2, z dôvodu bezodplatného odstúpenia obci časti pozemku (200 

m2 ) na vybudovanie prístupovej cesty (Eliaška).  OZ sa nemôže vyjadriť nakoľko nie je 



vlastníkom daného pozemku. OZ  zamieta žiadosť  p. Koporca o predkupné právo na p.č. 

1879/24, nakoľko je to pozemok SPF. 

- Žiadosť p. Márii Nízkej o predkupné právo. OZ zamieta žiadosť  p Nízkej o predkupné právo 

na p.č. 1879/24, nakoľko je to pozemok SPF a nie obci. 

- Žiadosť p Ing. Oliver Duffek o odpredaj pozemku. OZ pozastavuje riešenie žiadosti. Navrhuje 

vyjadrenie stavebnej komisii. Nakoľko ide o pozemok pod cintorínom,  treba vymerať o ako 

veľkú parcelu by mohlo ísť 

- Žiadosť viacerých občanov o vybudovanie retardéra na cestu. Pán starosta musí dať žiadosť 

na dopravný inšpektorát Okresného úradu Malacky o súhlas z osadením retardéra na cestu 

od školy popri p. Nízkej Márii smerom  zhora nadol.   

4. Rôzne: Pán starosta nás informoval o systéme  separovaného zberu odpadu, ktorí by sa mal 

začať realizovať  u nás v obci od 1.7.2016. Do domácností pôjdu smetné nádoby na sklo, papier, 

plech, a na plast vrecia.  Zvoz by mal byť papier 1x za 3miesiace, sklo 1x polrok, plech 1 x za rok, 

plast 1x mesačne. Takýto je návrh uvidí sa či frekvencia vývozu bude dostatočná. Vyvážať bude 

TEKOS Malacky. Poplatok za  komunálny odpad na tento rok zostáva nezmenený t.j. 25€/osoba. 

- Ďalej nás p. starosta informoval o prenájme p. MUDr. Dobrovodského, ktorý by sa chcel 

dohodnúť na zníženom nájme, nakoľko bude ordinovať v obci len 2 x do týždňa. Pondelok 

od 13.00 – 16.00 hod. v stredu od 8.00 – 11.00 hod. Druhou vecou ktorou argumentoval je, 

že chce investovať do ambulancie .   OZ sa dohodla , že na budúce zastupiteľstvo prizve p. 

Dobrovodského nech nám ozrejmí  svoju predstavu  o investovaní , ktorú chce vložiť do 

ambulancie. Na základe týchto poznatkov OZ rozhodne.  

- - p. Orlík R. podal návrh na vypracovanie listu s výzvou  na  pripojenie sa na kanalizáciu 

všetkých tých, ktorí majú kanalizáciu vybudovanú pred domom a nie sú napojený do 

31.7.2016.  Vydokladovať vývoz  u ľudí ktorí podľa našich záznamov nevyvážajú vôbec. 

- P. starosta informoval OZ o krádeži v ŠJ, ktorá sa stala 14.1.2016.                

 

 

 

 

 

5. Prijaté uznesenia:  

                               - Uznesenie č. 1/2016 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Teodora Koporca o predkupné právo na p.č. 

1879/24, nakoľko je to pozemok SPF. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 

 

 



                               - Uznesenie č.2/2016 

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Márii Nízkej o predkupné právo na p.č. 

1879/24, nakoľko je to pozemok SPF.  

 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

 

                               - Uznesenie č.3/2016 

                      Obecné zastupiteľstvo pozastavuje riešenie žiadosti p. O. Duffeka. Navrhuje vyjadrenie 

stavebnej komisii. 

Počet všetkých poslancov        7 

Počet prítomných poslancov   6 

Hlasovanie: za                            6 

                      Proti                       0 

                      Zdržal sa                0 

 

 

 

                               - Uznesenie č.4/2016 

Obecné zastupiteľstvo rozhodne vo veci vybudovania retardéra na cestu až po  vyjadrení  

sa Dopravného inšpektorátu Okresného úradu Malacky.  

 

 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:  Róbert Orílk                                                         starosta obce 

                          Ing. Vladimír Pavlák                          Ing. Soukup Boris 

 


