
                                                        Zápisnica č. 2/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.2.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera,  Mlynarovič Roman, Polák Marián 

Ospravedlnení:  Uller Miroslav - kontrolór  OU 

 

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:  Radoslav Bíla, Mlynarovič Roman 

 

Kontrola uznesení:   - bolo prijaté uznesenie č. - Uznesenie č. 1/2016 

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

1879/24, nakoľko je to pozemok SPF.  

- Uznesenie č.2/2016 - Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť p. Márii Nízkej 

o predkupné právo na p.č. 1879/24, nakoľko je to pozemok SPF.  

Uznesenie č.3/2016 -   Obecné zastupiteľstvo pozastavuje riešenie žiadosti p. O. Duffeka. 

Navrhuje vyjadrenie stavebnej komisii. 

Uznesenie č.4/2016  - Obecné zastupiteľstvo rozhodne vo veci vybudovania retardéra na 

cestu až po  vyjadrení  sa Dopravného inšpektorátu Okresného úradu Malacky.  

 

 

 

3.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti: 

Pán MUDr. Dobrovodský Miroslav, ktorý prevzal ambulanciu všeobecného lekára bol prizvaný 

na OZ ohľadom prenájmu.  Pán doktor chce prenájom minimálny a investovať do ambulancie 

a čakárne. OZ zvážilo všetky aspekty za aj proti a súhlasí s prenájmom 1,- € na rok 2016. Obec 



zabezpečí  nové kúrenie a vodu, nebude účtovať vodné, stočné a vývoz TKO. V tomto roku sa 

plánuje rekonštrukcia priestorov ambulancie a čakárne – výmena okien.  OZ sa zhodlo na tom, 

že je veľmi dôležité zabezpečiť našim občanom  lekársku starostlivosť. 

- Pozemok pod cintorínom potrebujeme znalecký posudok, musí to byť prevedené do  C 

stavu, dať zamerať. Potom sa musí vyvesiť ako nadbytočný pozemok. Toto sa všetko odrazí 

na cene pozemku. 

- P. Tančibok Milan ponúkol na výmenu pozemok pod cintorínom za  pozemok za p. Šťastným 

cca 4000 m2, Obec nemôže vymeniť pozemky. Môže iba predať a kúpiť. 

- P. Uller Miroslav – obecný kontrolór,  navrhol vypracovať plán zasadnutí. Rozpis:  Marec – 

24.3, Apríl – 21.4., Máj-  12.5., Jún 2.6. a 30.6. , 

- Bol podaný návrh nahlasovať sa p. Demetrovičovi S.  ako správcovi viacúčelového ihriska. 

4. Rôzne:   Plánované akcie OU: 

- Deň matiek 8.5.2016, MDD – 4.6. 2016, otvorenie leta- 4.7.2016, ukončenie leta – 28.8.2016,  

„Hasprunský dubák“ – 24.9.2016 

- Cesta ku škole - mala by sa tento rok zrealizovať kompletná rekonštrukcia nielen cesty, ale 

aj chodníka ku škole.  

- P. Ofčarovičová podala žiadosť  škodovej komisii o odúčtovanie ukradnutých zásob potravín 

zo skladu ŠJ. 

  

  

 

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

 

 

Overovatelia:  Radoslav Bíla                                                         starosta obce 

                          Roman Mlynarovič                          Ing. Soukup Boris 

 


