
                                                        Zápisnica č. 9/2016                                                                                                                    

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 10.10.2016 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, , Ing. Pavlák Vladimír, Orlík Róbert, Ofčarovičová Viera, Ing. Rakár Igor , 

Mlynarovič  Roman,  Marián Polák 

Ospravedlnení:  Bíla Radoslav 

 

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, Roman Mlynarovič 

 

3. Kontrola uznesení:  

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  -  prerokovanie projektu mini DCOM, ide o zákonnú 

povinnosť poskytovania služieb občanom elektronicky od 1.11.2016. Vstup do projektu je na 

rok 2016 bezplatný, od budúceho roku obec zaplatí sumu 1€ za obyvateľa obce ročne. 

Projektom obec splní zákonnú povinnosť, bezplatnú aktiváciu elektronických služieb, súčinnosť 

pri vybavení elektronickej pečate, registráciu všetkých služieb na ÚPVS a sprístupnenie služieb 

pre verejnosť, vzdelávanie pre používateľov a metodickú podporu.... (viď. podklady pri uznesení 

č. 23/2016).   OZ súhlasí s pripojením sa k informačnému systému „Dátové centrum obcí 

a miest“. 

- Výberové konanie na strechu OU a PZ. Bolo zadané výberové konanie. Prihlásili sa štyria 

záujemcovia, vyhrala ponuka firmy DOMOSTAV spol. s.r.o. z Jabloňového. OZ súhlasí 

s výsledkami výberového konania. Práce musia byť ukončené do 45 dní od podpisu zmluvy, 

s 3 ročnou zárukou. Budova OÚ za cenu 23 214,84 € bez DPH, budova PZ 15 097,78 € bez 

DPH. 



5. Rôzne:  Pán starosta nás oboznámil,  že sa začína budovanie cesty smerom k pošte. Bol 

upozornený na pukliny v ceste pri škole (treba zreklamovať) .Firma príde urobiť ďalšiu etapu 

cesty pri pošte, treba opraviť aj pukliny. Hovorili sme o chodníku v zelenom páse pri škole 

o spomaľovacích prahoch pri škole, alebo obmedzenie rýchlosti značkami. Ďalej pán starosta 

prisľúbil pomoc pri vybudovaní chodníka „Na Jame“, pretože je cesta zatopená, ľudia pešo 

nemajú kadiaľ prechádzať. 

6. Prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 23/2016 

OZ súhlasí k pripojeniu sa k informačnému systému „Dátové centrum obcí a miest“         

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6 

                       Proti                        0 

                       Zdržal sa                 0 

 

 

Uznesenie č. 24/2016 

OZ súhlasí s výsledkami výberového konania na opravu strechy na OU a PZ.  Práce musia byť 

ukončené do 45 dní od podpísania  zmluvy, s 3-ročnou zárukou.  Cena na budovu OÚ je 

23 214,84 € bez DPH a budova PZ  15 097,78 € bez DPH. 

 

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:  Róbert Orlík                                                                 starosta obce 

                          Roman Mlynarovič                                    Ing. Soukup Boris 

 


