
                                                        Zápisnica č. 11/2016                                                                                                                    

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 29.11.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera , Antálková Tatiana 

Ospravedlnení Marián Polák, 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: Mlynarovič Roman, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:  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/m2.  

                                  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. 

                                     

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  - Prerokovanie sťažnosti  podanú p. Orlíkom Róbertom na 

DSS  kvôli parkovaniu áut zamestnancov či  návštev, ktorí zlým parkovaním zamedzujú prístup 

na ulicu druhým autám a poškodzujú obecný majetok. Bol prizvaný nový riaditeľ DSS p. Urban, 

ktorý chce riešiť situáciu ústretovo. DSS sa bráni, že sú prínosom pre obec (vytvárajú pracovné 

miesta, odvádzajú dane..)  prisľúbil nám pomoc pri riešení tejto veci. Treba využívať parkovisko 

pred OÚ, alebo sa postaviť pozdĺž cesty pri MOS. Pri DSS majú vyhradené 3 miesta popri plote. 

Vybaviť a osadiť dopravnú značku zákaz parkovania v uličke od predného vchodu do DSS. 



- Návrh VZN o odpadoch. Vývoz na plomby bude platiť od 1.3.2016 - 1.3. 2017. Platba 25,-€/ 

1osoba je rozpočítaná na osobu a litre odpadu (viď.  tabuľka)v návrhu. 1 osoba/120 litrov 

=13 vývozov ročne. Ak dané množstvo nebude postačujúce, môžu si občania dokúpiť 

plombu na OÚ.  

- Návrh rozpočtu na rok 2017 nás vypracovala finančná komisia s účtovníčkou p. Antálkovou 

Tatianou. Každý poslanec dostal návrh rozpočtu na preštudovanie. Návrh rozpočtu bude 

vyvesený v obecnej tabuli .  

- 15.12.o 18.00 hod. sa stanovil termín  budúceho  zastupiteľstva  

5.  Rôzne:  - V bode rôznom pán starosta nás informoval, že p. Líšková sa vzdala pozemku, vedľa p. 

Hrúza Martina neakceptuje ponuku. Vyzve sa p. Durčák Jozef a p. Orgoňová Mária čo 

s pozemkom za ich záhradami. Či si chcú odkúpiť uvoľnený pozemok, alebo nie. 

- V rôznom sme sa venovali príprave blížiaceho sa Mikuláša. 

6. Prijaté uznesenia: 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia: Mlynarovič Roman                                      starosta obce 

                          Orlík Róbert                                    Ing. Soukup Boris 

 


