
                                                        Zápisnica č. 12/2016                                                                                                                    

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 15.12.2016 

 

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

Ofčarovičová Viera , Antálková Tatiana, Bíla Radoslav 

Ospravedlnení Marián Polák - PN 

 

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: Ing. Igor Rakár, Ing. Vladimír Pavlák 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne uznesenia                               

 

4. Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bolo schválenie rozpočtu. Pani Antálková - fin. účtovníčka nám už na 

minulom zastupiteľstve predniesla  návrh rozpočtu na obdobie 3 rokov. Poslanci mali čas do 

dnešnej schôdzi vyjadriť sa k podanému návrhu. OZ  súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu 

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

- Druhý bod programu bolo prijatie VZN na vývoz TKO. Obec Studienka v súlade  so zákonmi  

vydáva VZN č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na území obce Studienka. ( viď príloha VZN č. 2)platné od 

1.1.2017. 

- Úprava rozpočtu. V bežných výdavkoch sa povýšila o sumu 5000 € na výmenu okien v ZŠ, 

mzdové sa navýšilo v ZŠ ako i v obci na valorizáciu platov. OZ súhlasí s úpravou rozpočtu 

Obecného úradu Studienka a  ZŠ s MŠ Studienka za rok. 2016. Ďalej OZ berie na vedomie 

výrok auditora o overení  účtovnej uzávierky  za rok 2015. OZ berie na vedomie 

konsolidovanú výročnú správu OÚ Studienka  za rok 2015.  



- Žiadosť p. Falťanovej o kúpu obecného podielu. OZ na základe predbežného súhlasu a  

podľa paragrafu 9 odst.1 písm.c a odst. 5 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov schvaľuje predaj podielu  12/48 obecného pozemku p. Falťanovej 

- Pán Olajoš požiadal o kúpu 60 metrov obecného pozemku ( ktoré vlastnil, ale pochybením 

sa mu jeho metre odrátali ). OZ odsúhlasilo predaj pozemku,  za cenu 10,-€/1m2. Zohľadňuje 

sa mu preplatok za odvedenú daň za pozemky , ktoré odviedol za 20 rokov obci. 

 

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

prešetrenie  nainštalovania kamery na veži za cintorínom.  P. starosta musí zistiť, komu 

patrí kamera a konkrétna firma či osoba  podá vysvetlenie, prečo je tam umiestnená 

kamera a sníma verejné obecné priestranstvo.  

- - Ďalej nás informoval  o výzve z enviromentálneho fondu na zatepľovanie budov v majetku 

obcí (výmena strechy, zateplenie budov, výmena okien). Termín do 15.3.2017. 

- Zistiť podmienky, za akých budú dávať peniaze na likvidáciu skládok – skládka na Kerchove. 

- 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.  

5. Prijaté uznesenia: 

- Uznesenie č. 27/2016 

Obec Studienka súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu a schvaľuje rozpočet na roky 

2017,2018,2019 pre Obec Studienka a ZŠ s MŠ Studienka. 

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6 

                       Proti                        0 

                       Zdržal sa                 0 

 

 

- Uznesenie č. 28/2016 

Obec Studienka schvaľuje VZN č. 2/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní 

a miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Studienka.                                                           

Počet všetkých poslancov          7                                                                                                                   

Počet prítomných poslancov     6                                                                                                                      

Hlasovanie:  za                             6                                                                                                                                        

Proti                                               0                                                                                                                         

Zdržal sa                                        0  

 

 

 

 



- Uznesenie č. 29/2016 

Obec Studienka súhlasí s úpravou rozpočtu Obecného úradu Studienka a ZŠ s MŠ Studienka za rok 

2016.   

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6                                                                                                                                         

Proti                                               0                                                                                                                         

Zdržal sa                                        0 

 

                        

- Uznesenie č. 30/2016 

OZ berie na vedomie výrok auditora o overení účtovnej závierke za rok 2015. 

 Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6                                                                                                                                         

Proti                                               0                                                                                                                         

Zdržal sa                                        0 

 

- Uznesenie č. 31/2016 

OZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obecného úradu Studienka za rok 2015. 

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6                                                                                                                                         

Proti                                               0                                                                                                                         

Zdržal sa                                        0 

 

 

- Uznesenie č. 32/2016 

OZ na základe predbežného súhlasu a  podľa paragrafu 9 odst.1 písm.c a odst. 5 Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje predaj podielu  12/48 obecného 

pozemku p. Falťanovej 



Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                             6                                                                                                                                         

Proti                                               0                                                                                                                         

Zdržal sa                                        0 

 

 

- Uznesenie č. 33/2016 

OZ  odsúhlasilo p. Olajošovi  predaj pozemku ( 60m) za cenu 10€/ m2.   

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:  Ing. Igor Rakár                                                                  starosta obce 

                          Ing. Vladimír Pavlák                                    Ing. Soukup Boris 

 


