
                                                        Zápisnica č. 3/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 24.3.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera,  Uller Miroslav - kontrolór  OU 

Ospravedlnení:    Mlynarovič Roman, 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 Vladimír Pavlák 

 

3. Kontrola uznesení:  na minulom zastupiteľstve nebolo prijaté žiadne uznesenie 

 

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti: 

- Firma NELL KAPITAL  s.r.o. s obchodným zástupcom Bc. Lukášom Buchvaldom  na 

zastupiteľstve  odprezentovala služby svojej firmy.  Ide o právne služby pre obec –cenové 

ponuky, návrhy mandátnej zmluvy,  trojfázové riešenie pohľadávok obce (mimosúdne, 

súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok od občanov či firiem). OZ si  vypočula pozorne 

návrhy firmy a zobrala si čas na rozmyslenie, či s firmou uzatvorí zmluvu. 

- OZ znovu prerokovalo žiadosť p. Duffeka Olivera o kúpu pozemku pod cintorínom, ktorý 

potreboval vypracovať znalecký posudok a GP. Obidve veci boli OZ predložené. Obec 

Studienka v zmysle  § 9a odst. 1 písm. c a odst. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov schvaľuje priamy predaj p.č. 418/6, vo výmere 777m2 za 

cenu minimálne podľa znaleckého posudku. 



-  Žiadosť Juríková Anna o kúpu pozemku č.p. 257/1 KN-E vedeného na LV 1991 podľa 

priloženého GP 16/16. Jedná sa o diel č.1 vo výmere 28m2. OZ súhlasí s predajom pozemku 

za cenu 12€/m2. 

- Žiadosť p. Sedláčka Petra o prenájom pozemku . OZ postúpila  vec na riešenie stavebnej 

komisii. 

- Žiadosť Šťastný Anton o prešetrenie realizácie okien a zvodov na rodinnom dome R. Hrúza 

č.d. 269 bez povolenia.  P. Šťastný žiada o prešetrenie vzniknutej situácie, zrušenie zvodov 

a okien. 

- Sťažnosť od p. Adamíka na obec  za vývoz fekálii. Musíme zabudovať 2 nádrže (žumpy 

zberné), do ktorých sa bude zvážať odpad . Momentálne sa vyváža iba 5 žúmp. 

5. Rôzne:   Termín otvárania leta sa presúva na 17.6.2016 v piatok. 

               Cesta ku škole výberové konanie . Cenová ponuka od Skansky cca 40 000,- € s DPH. 

               Občianske združenie „Dedičstvo otcov zachovaj nám pane“ sa pri príležitosti 300 

výročia postavenia Chválanskej kaplnky (v r. 2017) rozhodlo o rekonštrukciu kaplnky. Ľudom do 

schránok boli doručené letáčiky, ako môžu prispieť na obnovu.  OZ bolo informované , že 

kaplnka vo vnútri je vo veľmi zachovalom stave. Musí sa zistiť odkiaľ je vedená elektrika, je 

treba opraviť strechu a vonkajšiu fasádu. Skrášliť , upraviť okolie kaplnky a uličku , ktorá vedie 

k nej od hlavnej cesty. 

6. Prijaté uznesenia: 

- Uznesenie č. 5/2016 

 Obec Studienka v zmysle  § 9a odst. 1 písm. c a odst. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje priamy predaj p.č. 418/6, vo výmere 

777m2 za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      7 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

- Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku č.p. 257/1 KN-E diel 1 vo výmere 28m2 

Cena 12,- € za 1m2. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      7 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

 



  

 

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

 

 

Overovatelia:  Róbert Orlík                                                         starosta obce 

                          Ing. Vladimír Pavlák                          Ing. Soukup Boris 

 


