
                                                        Zápisnica č. 7/2016                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 28.7.2016 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, , Ing. Pavlák Vladimír, Bíla Radoslav, , Orlík Róbert, Ofčarovičová Viera, 

Polák Marián. 

Ospravedlnení:  Ing. Rakár Igor , 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, Orlík Róbert 

 

3. Kontrola uznesení:  na minulom zasadnutí bolo prijaté uznesenia:                                             

Uznesenie č. 11/2016: 

OZ v Studienke sa dohodlo, že č.p. 3439/6 a časti č.p. 3439/5 nevyhlási za nadbytočný majetok 

Uznesenie č. 12/2016: 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 59 056,79 €, použiť na splátku úveru r.2016 a kapitálové výdavky r. 2016. 

 Uznesenie č. 13/2016: 

OZ v Studienke súhlasí s vecným bremenom na položenie káblu z trafostanice(pri Sedlačkovej 

Edite) pod cintrorín a vedľajšou ulicou na parcelných číslach 422 a 425 

 

                                          

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  -  Žiadosť Stopka Dušan o predbežný súhlas odkúpenie 

obecného pozemku p.č. 749/1 vo výmere cca 170 m2. Pozemok je využívaný ako súčasť dvora. 



OZ dáva predbežný súhlas a posiela tam stavebnú komisiu pozrieť sa a určíť pokiaľ sa to môže 

odpredať. Aby to nezasahovalo do cesty. 

- Žiadosť Peter a Rudolf Luknár o predbežný súhlas na odkúpenie pozemku, ktorý je 

dlhodobo užívaný. OZ dáva predbežný súhlas o odkúpenie pozemku. Treba vypracovať 

znalecký posudok a môžeme ho predať za cenu minimálnu ako je vypracovaný posudok. 

Treba dať vypracovať GP. 

- Žiadosť Renáta Sedláčková o výmenu pozemku. P. Sedláčková žiada výmenu pozemku. Č.p.   

3439/5 a 3439/6 -  403m2 za  p.č. 247/12 vo výmere 237m2 a 13436/3 – 37m2  vysporiada sa 

so spoluvlastníkom,  dá vyhotoviť GP, na základe ktorého sa prevedie pozemok do C stavu.  

- Žiadosť o schválenie dotácie Poľovnému združeniu Rudava na zakúpenie kŕmnych valcov. 

Treba zakúpiť 6ks valcov za 570 €. OZ sa dohodlo na dotácii 300,- €.  

 

5. -       Odpredaj pozemku na základe výzvy. Na p.č. 13349/23 a p.č. 261/7 prišli 3 ponuky.  2 

ponuky boli od našich občanov . OZ  rozhodovalo medzi ponukami našich občanov. Bola 

vybraná ponuka p. Hrúza Martina a manželky Barbory za cenu 15 000 ,- €, nakoľko si voľný 

pozemok našli v katastri a ako prví požiadali o kúpu tohto pozemku. Vypracovaný znalecký 

posudok bol na cenu 9,82 €/m2. 

-   Ponuka  na č.p. 13349/22 a 269/8 130m2 prišla len od. P. Liškovej Michaeli – OZ 

odsúhlasilo cenovú ponuku p. Liškovej na výstavbu rodinného domu. Cena 6 220,- €. 

6.  Rôzne:  p. starosta nás informoval o novom separovanom zbere odpadov v našej obci. Od 1.8. 

2016  sa začína podľa zákona o odpadoch  so separovaním odpadu v domácnostiach . Každá 

domácnosť dostala vrece na plast a papier. Plán zberu a bližšie info bude roznesené 

s Kauflandom do každej domácnosti. Boli pripomienkované vrecia na papier- sú nedostatočne 

vyriešené, nakoľko sa obávame, že vrecia sú tenké ľahko sa budú trhať a neudržia toľkú záťaž, 

ak sa naložia plné papierom. Boli vyslovené návrhy, že niektorí ľudia by si kúpili na vlastné 

náklady kontajnery na papier. Musí sa však zistiť či autá sú vybavené na vývoz s kontejnera. 

Ďalej sa hovorilo o akcii „ukončenie leta“  28.8.2016, dať vyhlásiť súťaž vo varení fazule, 

a zohnať ešte jednu skupinu (heligonku). Organizovanie Dubáka - zohnať  hudobnú skupinu, 

máme ponuku na lukostrelbu, jazdenie na koni pre deti, otváranie Hasprunkej izby na jarmoku ( 

treba zaistiť brigádu na prevoz  vecí z múzea). Prihlásila sa p. Fuksová Terézia ako 

dobrovoľníčka, že sa bude starať o dekoráciu celej výstavy.  P. Ofčarovičová sa informovala za 

úpravu kanálov pred školou a jedálnou a vybudovanie retardérov pred školou. Ďalej sa 

informovala o detskom ihrisku v areáli školy, ktoré väčšinou využívajú deti z MŠ, kto má na 

starosť kosenie a nátery. 

7. Prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 14/2016 

OZ v Studienke dáva predbežný súhlas na žiadosť p. Stopku Dušana o odkúpenie pozemku 

č.p. 736/6 o výmere cca 170 m2.  

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 



Uznesenie č. 15/2016 

OZ dáva predbežný súhlas na žiadosť p. Luknára o odkúpenie pozemku. Treba najskôr 

vypracovať GP. Potom vypracovať znalecký posudok. Predať sa môže za minimálnu cenu 

posudku. 

 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

8. Uznesenie č. 16/2016 

OZ  súhlasí s výmenou pozemku. Ide o pozemok č.p. 3439/5 a 3439/6 vo vlastníctve obce . 

P. Sedláčková R. dá vypracovať GP na parcelu par.č. 247/12 a par.č.13346/3 ktorá sa 

prevedie do C stavu. Zámena pozemkov. 

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

Uznesenie č. 17/2016 

OZ  odsúhlasilo dotáciu Poľovnému združeniu Rudava sumu 300,- € na nákup kŕmnych 

valcov  

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

  

Uznesenie č. 18/2016 

OZ  na základe výzvy odsúhlasilo  žiadosť o odkúpenie pozemku priamym predajom na 

výstavbu rodinného domu p. Hrúz Martin a manželka Barbora p.č. 261/7 o výmere 150m2 

a p.č. 13349/23 o výmere 912 m2 za cenu 15 000 €   

Počet všetkých poslancov           7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              4 

                       Proti                         1 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 



Uznesenie č. 19/2016 

OZ  na základe výzvy odsúhlasilo  žiadosť o odkúpenie pozemku priamym predajom na výstavbu 

rodinného domu p. Líškovej Michaeli  p.č. 261/8 vo výmere 130m2 a p.č. 13349/22 o výmere 633 m2 

za cenu 6 220,- € .  

Počet všetkých poslancov           7  

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:  Polák Marián                                                                 starosta obce 

                          Orlík Róbert                                                  Ing. Soukup Boris 

 


