
                                                        Zápisnica č. 10/2016                                                                                                                    

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 10.11.2016 

 

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

Radoslav 

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:  Bíla Radoslav, Polák Marián 

3. Kontrola uznesení:  Uznesenie č. 23 : OZ odsúhlasilo pripojenie k informačnému systému 

Dátové centrum obcí a miest. 

                                      Uznesenie č.24: OZ súhlasí s výsledkami výberového konania na opravu 

strechy OÚ a Požiarnej zbrojnici. Vyhrala firma DOMOSTAV spol. s.r.o.  

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  - Žiadosť p. Durčáka Jozefa  a Orgoňovej Márii sa opätovne 

vrátila na prerokovanie. Pán starosta informoval, že v pozemkoch sú nezrovnalosti. Ide 

o pozemok p. Mackovičovej Márii, kde sú však 5 spoluvlastníci. Tento pozemok bude treba 

najskôr vysporiadať. Čakáme na vyjadrenie  p. Líškovej, ktorá vysúťažila susedný pozemok s p. 

Hrúzom M. K tejto žiadosti budú ďalšie rokovania.  

- Žiadosť p. Olajošovej Dominiky o odkúpenie obecného pozemku. Ide o parcely, odkúpením 

ktorými sa zarovná tvar ulice.  OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku  podľa GP za 

cenu podľa znaleckého posudku 12,37/m2. 

- Žiadosť p. Maderu Antona, ktorý predložil OZ návrh na pozemky oproti Eliaške vo výmere 

1,8 ha. Vyšlo by tam asi 23 pozemkov cca 7-8 árových.  Na cestu sa vyčlení  cca 2110 m, 

ktorú prevedú majitelia pozemkov na obec za symbolické 1,- € na položenie inžinierskych 

sietí.  OZ súhlasí za týchto podmienok s predloženým návrhom. Do zmluvy zapracovať 



podmienku, že sa pri kúpe pozemkov uprednostnia naši občania a musia začať s výstavbou 

do stanoveného termínu. Keď budú rozparcelované pozemky bude ďalšie rokovanie. 

5.  Rôzne:  - Pán starosta vyzval finančnú komisiu na vytvorenie návrhu rozpočtu, ktorý bude 

predložený o 14 dní na OZ na prerokovanie a schválenie. 

 -  Vývoz TKO od nového roka musí byť vysúťažené. TKO sa bude realizovať formou plomb. 

Každý občan by mal dostať popolnicu a zvoz by mal fungovať ako doteraz. Navrhuje sa 

ponechať výšku poplatku za vývoz i kanalizáciu.  Návrh na vývoz TKO vypracuje p. Orlík R.  Ďalej 

bol podaný návrh na rovnakú výšku platby za kanalizáciu. (Výnimku by mali ľudia s vlastnými 

čističkami, musia sa preukázať dokladom) 

.- P. Walter prišiel na OZ s návrhom ako riešiť čierne skládky v okolí obce.  Monitoring týchto  

skládok, letáky do schránok, informačné tabule pri vstupe do lesa o vývoze odpadu a postihoch. 

Nainštalovať fotopasce, najjednoduchší spôsob je údajne cez poľovníkov.  

 -Firma SKANSKA bola upozornená na pukliny v ceste pri škole – bude to riešené spolu 

s mostkami pri škole a škôlke. 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. 

-Podaná bola aj žiadosť p. Koporca Š. o zrezanie smreku na cintoríne. O tomto probléme 

starosta vie, lenže zrezanie stromu nie je jednoduchá vec. Technika sa tu nedostane, môže sa to 

zrezať len horolezcami, pričom veľký pozor dať na padajúce kusy, aby nepoškodili pomníky 

v okolí. P. Polák M. sa ponúkol, že prezrie danú situáciu a jeho syn, robí takéto veci. 

-  Na cintorín sa neosadila info tabuľa z dôvodu nepresností.  

6. Prijaté uznesenia: 

Uznesenie č. 25/2016 

Obec Studienka v zmysle § 9 odst. 1 písm.c a odst.5 zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje predaj obecného pozemku podľa GP,                 

p. Olájošovej Dominike za cenu podľa znaleckého posudku 12,37/mZ   

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     5 

Hlasovanie:  za                             5 

                       Proti                        0 

                       Zdržal sa                 0 

 

 

Uznesenie č. 26/2016 

OZ súhlasí za týchto podmienok s predloženým návrhom. Časť pozemku na cestu bude 

prevedená na obec za 1,-€, na vybudovanie inžinierskych sietí. 

 

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:  Radoslav Bíla                                                      starosta obce 

                          Marián Polák                                    Ing. Soukup Boris 

 


