
                                                        Zápisnica č. 5/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.5.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera, Polák Marián,  Uller Miroslav - kontrolór  OU 

Ospravedlnení:    Mlynarovič  Roman 

 

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:  Polák Marián, Ing. Igor Rakár 

 

3. Kontrola uznesení:  na minulom zasadnutí boli prijaté tri 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. 

 

- Uznesenie č. 8/2016 

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

15/16. Č p. 261/7, 13349/23,  261/8, 13349/22 a   13349/5. 

 

 

- Uznesenie č. 9/2016 

OZ zvyšuje plat starostovi o 13,7%. 

 

 



4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  -  Žiadosť Petra Sedláčka a manželky Renáty o odpredaj 

pozemku. OZ sa dohodlo, že pozemok vyhlási za nadbytočný majetok. Musí sa dať urobiť GP 

parcela sa musí prepísať do C stavu.  Na základe GP, OZ vyhlási priamy predaj nadbytočného 

majetku parcela č. 3439/6 celá a 3439/5 časť (m2 podľa GP). Ponuka musí byť v minimálnej cene 

ako znalecký posudok. 

- Ulička pri p. Sklenákovi bola v rokovaní na minulom zastupiteľstve. Pán starosta mal 

vytiahnuť  uznesenie o prerokovaní  z 29.6.2007, ktorým sa mu povolilo uzatvorenie 

uličky(kľúče na OÚ)  a nesúhlasilo sa s jej odpredajom. Je to najbližší prístup na čističku aj 

zberný dvor pri čističke, súkromné osoby sa nemôžu tadiaľ dostať do svojich záhrad. 

Prístup, ktorý tam bol nižšie je súkromným pozemkom p. Drinku Jozefa. OZ žiada otvorenie 

uličky pre verejnosť.  P. Sklenák  a jeho sused namietajú, že ulička nemôže byť využívaná 

ako štandardná komunikácia, ktorá musí spĺňať dané parametre. Ak by tadiaľ chodila ťažká 

technika narušilo by to statiku ich domu. Pán Sklenák sa vyjadril , že ulička sa môže využívať 

na bežný prechod ale nie ako obecná komunikácia. OZ rozhodlo, že p. Sklenák musí otvoriť 

uličku na prechod ľudom do záhrady a zároveň pán  starosta musí zistiť na dopravnom 

inšpektoráte aké parametre musí spĺňať. 

- Petícia  podpísaná od občanov obce (ulica pri kine) s predsedom petičného výboru pánom 

Tóthom o odstránenie  navozeného kamenia z cesty z dôvodu prašnosti. Bola podaná výzva 

na rekonštrukciu cesty od námestia po Koporca Antona. Celá situácia sa vyrieši položením 

nového cestného koberca. 

- Čistička odpadových vôd – bolo začaté riešenie na vývoz fekálii. Mali sme štátnu inšpekciu 

na dokumentáciu  ohľadom čističky, či spĺňa všetky parametre- dopadla dobre. Musíme 

však osadiť betónové nádrže tri prepojené na pozemku pri čističke do ktorých sa budú 

vypúšťať fekálie zo žúmp z rodinných domov. 

- Obec  chce podať projekt na rekonštrukciu chodníkov na BSK. Budeme sa opravovať 

chodník na novej ulici. Na hlavnej ulici sa chodník prepadá, ale nakoľko tu nie je 

vybudovaná kanalizácia bolo by nerozumné investovať do rekonštrukcie chodníka. 

 

5. Rôzne:  - Vypracovať projekt na novú strechu na OÚ 

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

31.3.2016. Do konca mája je povinný splniť dohodnuté podmienky, alebo dať stánok do 

povoleného stavu (iba prístrešok.) 

- Od 1.7.2016 príde do platnosti zákon o separovaní odpadu – urobiť osvetu na danú tému 

pre našich občanov. 

- Plán hospodárskeho rozvoja obce za rok 2015 sme neurobili ani jeden projekt.  Bol projekt 

na  projektovú dokumentáciu rozšírenia kanalizácie od Nafta Gbely v hodnote 1000,- € 

a 850 € z BSK sa využilo na Dubáka sa zakúpili pivné sety.  

- Bača Ivan  vlastník budovy bývalej MŠ – neplatí žiadne poplatky za prenájom pozemku pod 

budovou, ktorá je obecná. Pán starosta zistí na katastri skutkový stav danej  veci. 

- Bol prizvaný statik na kaplnku na podnet p. Filípkovej Ivety. Vyjadril sa, že kaplnka je 

v dobrom stave ak sa bude robiť rekonštrukcia strechy musí tam ísť taká istá strecha aj 

s krytinou (bobrovka). Fasáda vápno, neizolovať proti vlhkosti, žiadne zvody  na dažďovú 

vodu. Poslanci navrhli, nedávať tam elektrickú prípojku ale riešiť to LED osvetlením. 

- MDD  termín sa preložil na 29.5.2016 

 



 

 

 

 

 

Prijaté uznesenia: 

- Uznesenie č. 10/2016 

 Obec Studienka zabezpečí vypracovanie GP na č.p. 3439/6 a časti č.p. 3439/5 na bývalom 

smetlisku  tzv. Tehelna.  

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         1 

                       Zdržal sa                  0 

 

  

 

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

 

 

Overovatelia:  Ing Rakár Igor                                                                 starosta obce 

                          Polák Marián                                                  Ing. Soukup Boris 

 


