
                                                        Zápisnica č. 6/2016                                                                                                                    
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 16.6.2016 
 
Prítomní: Ing. Soukup Boris, Ing. Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír, Bíla Radoslav, , Orlík Róbert, 
Ofčarovičová Viera, Polák Marián, Mlynarovič  Roman, Uller Miroslav - kontrolór  OU, Antálková 
Tatiana – ekonóm OÚ. 
Ospravedlnení:     
 
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, Ing. Pavlák Vladimír 
 

3. Kontrola uznesení:  na minulom zasadnutí bolo prijaté jedno uznesenie:                                             
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.  

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  -  Žiadosť Petra Sedláčka a manželky Renáty o odpredaj 
pozemku.  Obec zabezpečila vypracovanie GP na č.p. 3439/6 a časti č.p. 3439/5 a do katastra sa 
pozemky prepísali do C stavu. OZ sa dohodlo, že pozemok nevyhlási za nadbytočný majetok. 
- Ulička pri p. Sklenákovi bola v rokovaní na minulom zastupiteľstve. OZ rozhodlo, že p. 

Sklenák musí otvoriť uličku na prechod ľudom do záhrady a nebudú tam parkovať jeho 
autá. Toto splnené nebolo a preto sa OZ rozhodlo dať osadiť dopravnú značku zákaz vjazdu  
vozidlám nad 3,5 tony. Po osadení značky, treba odstrániť oplotenie. 

- Žiadosť o schválenie návrhu Záverečného účtu obce.  Návrh Záverečného účtu predniesol 
hlavný kontrolór p. Uller M. a vyhodnotil hospodárenie obce s prebytkom bez výhrad. 
Prebytok bude použitý na tvorbu rezervného fondu vo výške 59 056,79 €. Táto čiastka bude 
použitá na splátku úveru roku 2016 a kapitálové výdavky r. 2016. OZ odsúhlasilo že sa 
vybuduje cesta pri škole a zakúpia a osadia sa zberné nádoby na fekálie. 



- Výberové konanie na cesty bolo zrušené nakoľko boli zle špecifikované podmienky prác. 
Bolo vyhlásené nové výberové konanie ozvala sa firma Cesty  Nitra a Skanska.  Bola 
vznesená otázka či sa dá zverejňovať   výzva aj niekde inde na internetových poltároch ako 
na stránke obce. Podľa info p. starostu nám zákon prikazuje osloviť tri firmy a vyvesiť to na 
našej stránke. Na začatie prác na rekonštrukcii cesty od školy k p. Koporcovi  A. ( pri kine) je 
treba povolenie dopravného inšpektorátu. Práce by mali začať od podpísania zmluvy do 14 
dní a ukončené do 60 dní.  

- OZ súhlasí s vecným bremenom pri rozširovaní elektrifikácie obce, na položenie káblu 
z trafostanice od Sedláčkovej Edity pod cintrorín. Vedľajšie ulice p.č. 422 a 425/1 a 355/1.                       
Žiadosť p. Miloslav Falťan o predbežný súhlas o odkúpenie podielu obce z č. parcely 
161,166.  Ide o podiel ktorý má obec  vo vlastníctve. Nevieme o aký pozemok ide, či je to 
parcela –záhrada alebo pod domom. OZ predbežne súhlasí s odpredajom. 

5. Rôzne:  - 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.)Neuskutočnené v celom rozsahu, práce zrealizované na asi 
polovici stánku. 
-Od 1.7.2016 príde do platnosti zákon o separovaní odpadu – urobiť osvetu na danú tému pre 
našich občanov. 
-Bača Ivan  vlastník budovy bývalej MŠ – neplatí žiadne poplatky za prenájom pozemku pod 
budovou, ktorá je obecná. Pán starosta zistil na katastri skutkový stav danej  veci. OZ sa 
rozhodlo v danej veci  ponúknuť p. Bačovi 3 možnosti. Zaplatí prenájom za pozemok, odkúpi 
pozemok, alebo pôjde o súdne doriešenie veci. 
-P. Mikuš predal stánok z kvetinami, urobiť na tomto mieste jeden väčší stánok pre obec. 

 
6. 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 . 
Počet všetkých poslancov           7 
Počet prítomných poslancov      7 
Hlasovanie:  za                              6 
                       Proti                         0 
                       Zdržal sa                  1 
 

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. 
 

Počet všetkých poslancov           7 
Počet prítomných poslancov      7 
Hlasovanie:  za                              7 
                       Proti                         0 
                       Zdržal sa                  0 



 
7. 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,  425/1 
a 355/1 KN-C                        
Počet všetkých poslancov           7 
Počet prítomných poslancov      7 
Hlasovanie:  za                              7 
                       Proti                         0 
                       Zdržal sa                  0 
 

  
 
Záver:  Na záver starosta  poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
Overovatelia:  Mlynarovič Roman                                                                 starosta obce 
                          Ing. Pavlák vladimír                                                  Ing. Soukup Boris 
 


