
                                                        Zápisnica č. 3/2017                                                                                            
zo zasadnu a Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 12.4.2017

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír, Mlynarovič  Roman,  Ing. Rakár Igor, Orlík Róbert, 
Ofčarovičová Viera , Bíla Radoslav, Marián Polák

Ospravedlnení :    Uller Miroslav

Program:   1. Otvorenie

                    2. Určenie overovateľov zápisnice

                   3. Kontrola uznesení

                   4. Prerokovanie žiados  

                    5. Diskusia – rôzne

                    6.  Prijaté uznesenie

                    7. Záver

                  

                    

1. Otvorenie:  Zasadnu e obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Soukup Boris

2. Určenie overovateľov:  Orlík Róbert, Mlynarovič Roman

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

-   Uznesenie č. 3/2017 - OZ odložil žiadosť p. Tomovičovej   o prenájom pozemku za účelom 
osadenia obytného kontajnera, ktorý bude slúžiť ako predajňa kvetov.     

 -      Uznesenie č. 4/2017  -  OZ zamieta zníženie platby za TKO p. JUDr. Tančibokovi P.

-        Uznesenie č. 5/17 – OZ súhlasí s predloženým návrhom MEDIX – CO  o zníženie prenájmu.

-        Uznesenie č.6/17 – OZ schválilo VZN č.9/17 na voľnočasové ak vity k 9.3.2017

-        Uznesenie č. 7/17 – OZ súhlasí z kúpno-predajnou zmluvou a dá vypracovať znalecký posudok na
pozemok bývalej MŠ.

-         Uznesenie č.8/17 – OZ súhlasí s vecným bremenom na položenie el. káblu

-         Uznesenie č. 9/17 – OZ súhlasí s odkúpením pozemku p.č. 11070/3 o výmere 2123m2



 Prerokovanie žiados  a sťažnos : 

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Tomovičovej  Viery na prenájom pozemku za účelom osadenia 
obytného kontajnera, bola s ahnutá. 

- Druhý bod programu bola žiadosť Kasala Michal o odkúpenie obecného pozemku. Nakoľko bol už 
znalecký posudok vypracovaný a cena bola stanovená na 9 082€ a pán Kasala cenu akceptuje a o daný
pozemok p.č. 13349/5 o výmere 498m2  má záujem OZ súhlasí s predajom daného pozemku.

- Ďalší bod programu bol prevod kaplnky na farnosť Studienka. Rímsko-katolícka cirkev v Bra slave 
odsúhlasila prevod na farnosť Studienka. Treba však zabezpečiť stretnu e za účelom ďalších rokovaní 
a zis ť, za akých podmienok sa prevod uskutoční. Zis ť cenu pozemku aj s historickou cenou kaplnky. 
Na rokovanie pôjde starosta a Ing. Rakár. OZ sa predbežne dohodlo na výmene pozemku pri fare  za 
kaplnku.

- Žiadosť Zemanová Kris na o odstránení starých rozvodov obecného satelit, zateká im do bytovky. P. 
starosta  bude riešiť následné odstránenie.

- Dni Zeme 22.4. 2017 Firma Tecos nám dovezie na určené stanoviská 4 veľkokapacitné kontajnery. 
Osloviť organizácie, vyhlásiť v rozhlase a požiadať občanov o spoluprácu.

- Eliaška –rozdelenie obecného pozemku. Pán starosta vypracoval s geodetom p. Drinkom Jozefom 
návrh rozdelenia obecného pozemku na parcely, ktoré predostrel na zastupiteľstve. OZ súhlasí 
s predloženým návrhom.

-  Skládka drevnej hmoty a následné vyčistenie. Ide o skládku drevnej hmoty za cintorínom  smerom 
na Poľovnícku chatu. Treba drevnú hmotu  podrviť a miesto následne vyčis ť. Musíme však hľadať 
miesto, kde by sme mohli zriadiť takúto skládku. Padol návrh, že tým istým smerom ( za potokom) 
vlastní pozemok p. Žilavý Jozef, p.  Sečkárová a Soukupová Barbora podať im návrh na predaj pozemku
alebo výmenu. Ide o pozemok cca 0,5 ha.

- Kri cká situácia ČOV Havária na ČOV je odstránená, no následne musela byť nahlásená a príde 
kontrola z okresného úradu životného prostredia na ČOV. V projekte chýbajú 2 čerpadlá. Bude 
potrebné osadenie druhej technológie odhad cenový 60-70 000 €. Čis čka je majetkom Združenia 
obcí- musíme to dostať do LV a majetku obce. Pozemok pod čis čkou chce p. starosta vysporiadať za 
1€, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu.

- Mar na Nízka  ohľadom  vysporiadania kanalizácie cez jej pozemok nepodala žiadne stanovisko.

4. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta  informoval,  že po 9 mesiacoch bola  ukončená 
kontrola zo Sociálnej poisťovne. Záver znie, že máme preplatok 380,- €.

- Osady Juríky, Sojáky vyviesť plasty a sklo naši chlapi v deň vývozu Tecosu.Ak chcú môžu ho 
priviesť aj na zberný dvor. TKO berie ASA je tam pristavený 1200 litrový kontajner.



- Od 1.7.2017 prešiel návrh v parlamente, ktorý musí podpísať prezident o nových pravidlách 
výberového konania.

- Projekt sa podal na havarijný stav okien v telocvični ZŠ a prechodovej chodbe do telocvične 
na obvodný úrad školstva.

- Výmena stromčekov na ulici pri pošte.  6 stromov bolo uhynutých, museli sa nahradiť tými 
istými. (v rámci udržateľnos  projektu)

- Organizácia MDD – nedostali sme odpoveď za zoskoky  parašu stov na ihrisku TJ pri 
príležitos  MDD.

- Kde organizovať Otvorenie leta a kde a kým zabezpečiť občerstvenie.

- Múzeum presťahovať, nakoľko sa predáva rodinný dom, kde to bolo nainštalované. Termín 
do konca mesiaca. 

- Pán starosta zis  či sa bude slúžiť omša v kaplnke pri príležitos  300 výročia vzniku 

- Pán starosta má zabezpečiť tanečné páry z Gajar na vystupovanie na Dubáka.

- P. Bíla R. dal návrh na realizáciu spomalovačov – treba povolenie.  Ďalej bolo 
pripomienkované, že trvá veľmi dlho, kým občanovi  po kolaudačnom rozhodnu   je 
pridelené súpisné číslo. Občania sa informovali na pracovnú dobu úradníčok OÚ.

5. Prijaté uznesenia:

-Uznesenie č. 10/2017

OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p.č. 13349/5 o výmere 498m2 za cenu znaleckého posudku 
t.j. 9 082€ p. Kasalovi Michalovi.   

 Počet všetkých poslancov          7

Počet prítomných poslancov      6

Hlasovanie:  za                              6

                       Pro                          0

                       Zdržal sa                  0



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

Overovatelia:  Orlík Róbert                                                     starosta obce

                          Mlynarovič Roman                        Ing. Soukup Boris


