
                                                        Zápisnica č. 4/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 21.4.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera, Mlynarovič Roman 

Ospravedlnení:    Polák Marián,  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:  Mlynarovič Roman, Bíla Radoslav 

 

3. Kontrola uznesení:  na minulom zasadnutí boli prijaté dve uznesenia: 

 

- Uznesenie č.5/2016 Obec Studienka schvaľuje priamy predaj pozemku p.č.418/6 vo výmere 

777m2, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. 

- Uznesenie č. 6/2016 OZ súhlasí  s predajom pozemku č.p. 257/1 KN-E podľa priloženého 

GM pani Juríkovej Anne. Cena 12,- €/m2.  

 

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti: 

 

- OZ  prerokovalo cenovú ponuku  p. Duffeka Olivera a Drinkovej Ivety,  o kúpu pozemku pod 

cintorínom, p.č. 418/6, vo výmere 777m2 za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. 

Nadbytočný pozemok obce Studienka v zmysle  § 9a odst. 1 písm. c a odst. 5 Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov bol verejne vyvesený a do  21.4. 

nikto iný nepodal cenovú ponuku na daný pozemok .  Na základe týchto skutočností OZ 



súhlasí s predajom nadbytočného pozemku p.č. 418/6 vo výmere 777m2 za cenu 11 500 € 

Ing. Oliverovi Duffekovi a Ivete Drinkovej. Viď. príloha cenová ponuka. 

- Nadbytočný pozemok obce Studienka v zmysle  § 9a odst. 1 písm. c a odst. 5 Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe GP č. 15/16 

 OZ súhlasí  s predajom  nadbytočného majetku č.p. 261/7, 261/8, 13349/5  13349/22, 

13349/23. 

-  Sťažnosť Šťastný Anton a Hrúz  Roman- susedský spor  , bola prešetrená stavebnou 

komisiou. Obidvaja boli prizvaní na obecné zastupiteľstvo. Nakoľko nebola možná dohoda 

medzi účastníkmi sporu, OZ rozhodlo, že celý spor bude postúpený na štátny stavebný 

dozor. P. Vlčkovej na prešetrenie. 

- Sťažnosť Mária Orgoňová a Durčák Vlastimil. Každý zo zúčastnených má platný GP . Ide o 

sporných 10 cm pozemku. P. Durčák si podal žiadosť o drobnú stavbu, predložil obci všetky 

potrebné doklady a bola mu žiadosť schválená. Išlo o rekonštrukciu plotu medzi ním a p. 

Orgoňovou  M. OZ navrhuje podať žiadosť na Katastrálny úrad v Malackách - komoru 

geodetov o riešenie vzniknutého sporu. 

- Prerokovalo  sa  navýšenie platu starostovi. Od 1.1. 2016 podľa zákonu č. 377/2015 Z.z. sa 

plat navýši o odsúhlasené % OZ. OZ odsúhlasilo zvýšenie platu starostovi obce o 13,7%. 

5. Rôzne:  Pán starosta nás informoval, že p. Šarkozy veľmi intenzívne rokuje s SPF o vysporiadaní  

pozemkov v rómskej osade . Obec musí odkúpiť  cestu.                                                                          

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

Od 19.4.2016 do 70.000€ stačí cenová ponuka. Máme dostať ponuku od Prima banky na úver, 

ktoré by sa použili  na rekonštrukciu ciest. 

Pán starosta nás informoval aj o zlom technickom stave našej čističky. 

Svetelný prechod sa bude inštalovať u Némethovcov na hornom konci. 

OZ  posiela výzvu p. Orlíkovi Vladimírovi o zafarbenie stánku, ktoré malo byť ukončené do 

31.3.2016.  

Na ďalšie zastupiteľstvo pripraviť staré uznesenie o uzamknutí uličky pri Burianoch. OZ znovu 

prerokuje a chce zrušiť uznesenie o uzamknutí  uličky. 

                

Prijaté uznesenia: 

- Uznesenie č. 7/2016 

 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, súhlasí  OZ s predajom pozemku  p.č. 418/6, 

vo výmere 777m2 za cenu 11 500 € Ing. Oliverovi Duffekovi a Ivete Drinkovej. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

 

 



 

- Uznesenie č. 8/2016 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s priamym predajom nadbytočného majetku na základe GP č. 

15/16, parc.č. 261/7,  13349/23, 261/8, 13349/22, 13349/5. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

- Uznesenie č. 9/2016 

OZ zvyšuje plat starostovi o 13,7%. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

  

 

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

 

 

Overovatelia:  Roman Mlynarovič                                                   starosta obce 

                          Radoslav Bíla                                                  Ing. Soukup Boris 

 


