
                                                        Zápisnica č. 1/2017                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 2.2.2017 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír,  Ing. Rakár Igor, Mlynarovič  Roman, Orlík Róbert, 

Ofčarovičová Viera , Bíla Radoslav, Marián Polák, Uller Miroslav 

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: Polák Marián, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijatých 7 uznesení: 

- Uznesenie č. 27/2016 -  OZ súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu a schvaľuje rozpočet 

na roky 2017,2018,2019 pre obec Studienka a ZŠ s MŠ Studienka. 

- Uznesenie č. 28/2016 – OZ schvaľuje VZN č. 2/2017 na vývoz TKO platné od 1.1.2017 

- Uznesenie č. 29/2016 – OZ súhlasí s úpravou rozpočtu Obecného úradu a ZŠ s MŠ Studienka 

za rok 2016 

- Uznesenie č. 30/2016 – OZ berie na vedomie výrok auditora o overení účtovnej závierky za 

rok 2015 

- Uznesenie č. 31/2016 – OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu OÚ za rok 2015 

- Uznesenie č. 32/2016 – OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku podiel 12/48, podľa § 

9 odst.1 písm. c a odst.5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov p. Falťanovej za cenu 12,37€/m2.  

- Uznesenie č. 33/2016 – OZ odsúhlasilo predaj pozemku za cenu 10€/m2.                           

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  



- Prvý bod programu  bola sťažnosť p. Žilavého Jozefa na Srnku Ivana, ktorý vypúšťa do 

záhrady pod jeho dom žumpu. Sťažnosť bola riešená ústnym pohovorom, ak nepríde 

k zlepšeniu bude obec nútená nahlásiť to na životné prostredie.  

- Druhý bod programu bola žiadosť p. Orgoňa Martina o kúpu pozemku podľa LV  799 č. par. 

164 o výmere 231 m2 záhrady pre k.ú. Studienka v podiele 2/24 in. OZ súhlasí s odpredajom 

podielu pozemku za cenu 12,37€/m2.  

- Návrh VZN č. 9/2017 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na voľnočasové aktivity. 

Ide o deti vo veku od 5-15 rokov s trvalým bydliskom v Studienke vo výške max. 70€/ 1 dieťa 

na rok. ( viď. návrh v prílohe). Nezisková organizácia podá  žiadosť do 31.3. bežného roku 

musí byť uvedené IČO, DIČ ... priložený menný zoznam detí. Ak chodí dieťa na viac krúžkov 

rozpočíta sa suma  na tieto konkrétne CVČ.  15 dní bude vyvesený návrh VZN, ktorý sa môže 

pripomienkovať. Do budúceho roku zaradiť túto položku do výdavkovej časti rozpočtu. 

- FK chce vysporiadať v spolupráci s OÚ pozemky pod tribúnou a ihriskom. Aktívne sa na tom 

pracuje aby sa pozemky dostali na LV obce. 

- Žiadosť o znovu prerokovanie odúpenia pozemku p. Olajošovi, ktorý pozemok už 

v minulosti odkúpil a má všetky náležité doklady o kúpe, ale na katastrálnom úrade nemá 

túto časť pozemku zapísanú. OZ sa dohodlo, že z ohľadom na tieto skutočnosti sa mu 

odpredá pozemok č. par. 717/3  za 1€. 

- Rôzne:  - V bode rôznom pán starosta nás informoval,  že p. Ondrejkovič podal sťažnosť na 

prešetrenie  nainštalovania kamery na veži za cintorínom.  Kamery nainštalovala firma, 

ktorá sníma vojenské lesy ako prevenciu proti vzniku požiarov 

- - Ďalej nás informoval  že podal  výzvu cez enviromentálny  fond na zatepľovanie budov 

v majetku obcí (výmena strechy, zateplenie budov, výmena okien). Termín do 10.3.2017. 

- P. Walter nám priniesol návrhy na informačné tabule na vstupy do lesov, ktoré budú 

informovať ľudí o trestných sankciách za vývoz odpadu do lesov.  Na info tabuli bude 

uvedené telefónne číslo na ktoré môžu volať a dohodnúť si termín, kedy môžu okrem 

stanovených dní vyviesť odpad na zberný dvor. 

- Projekt z BSK  do 20 000 € na vybudovanie krytého pódia  na mieste kde sa momentálne 

nachádzajú stánky. 

- Projekt na kultúrny dom (Štefánikov dom). 

- Poriešiť problém s vodou pri p. Polákovi M. a riešiť to súčasne s položením novej cesty od 

OÚ ulica hore až k Polákovi M. (na Jame) 

- Prizvať p. Baču na zastupiteľstvo ohľadom prenájmu pozemku pod budovou bývalej MŠ. 

- Eliaška urobiť GP. 

- Autobusová zástavka osadiť sklo 

- Verejné osvetlenie – pridať lampy na tmavé miesta a osady 

- Riešiť problém nového obecného rozhlasu 

- Termíny akcii: MDD 3.6.17, zahájenie leta 1.7.17 ukončenie leta 1.9.17, Hasprunský Dubák 

23.9.17, Mikuláš 9.12.17 

 

 

 



5. Prijaté uznesenia: 

- Uznesenie č. 1/2017 

OZ súhlasí s odpredajom pozemku č.p. 717/3 p. Olajošovi za 1€. 

 Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      7 

Hlasovanie:  za                              7 

                       Proti                        0 

                       Zdržal sa                 0 

 

 

- Uznesenie č. 2/2017 

OZ súhlasí s odpredajom pozemku p. Orgoňovi Martinovi,  LV 799 č.par. 164 o výmere 231m2 záhrady 

pre k.ú. Studienka v podiele 2/24 in, za cenu 12,37€/m2. 

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:  Polák Marián                                                      starosta obce 

                          Orlík Róbert                                    Ing. Soukup Boris 

 


