
                                                        Zápisnica č. 4/2017                                                                                            
zo zasadnu a Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 4.5.2017

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír, ,  Ing. Rakár Igor, Orlík Róbert, Ofčarovičová Viera , 
Uller Miroslav

Ospravedlnení :   Mlynarovič  Roman,  Bíla Radoslav, Marián Polák

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: Ing.  Rakár Igor, Ing. Pavlák Vladimír

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijaté 1 uznesenie:

- 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 .

Prerokovanie žiados  a sťažnos : 

- Prvý bod programu  bola kri cká situácia  na ČOV. OZ bola predložená technická správa od 
stavebného inžiniera Ing. Oto Tkačov PhD. Na dobudovanie biologického čistenia – II. linka. Poslanec 
Orlík R. navrhol zvážiť a zahrnúť do projektu i ďalšie odporúčania uvedené v správe. Tento problém sa 
musí riešiť prednostne, treba nájsť spôsobilú osobu uskutočniť výberové konanie, osloviť osobu 
s odbornou spôsobilosťou na vypracovanie projektu. 



Nakoľko prišlo na obec udanie, že čis čka nepracuje ako má, máme nahlásenú kontrolu z kraja zo 
životného prostredia na 11.5.2017. Na druhý týždeň budú zavolaný kompetentný ľudia na  
vypracovanie projektu ohľadom ČOV.

Na základe uvedených nových skutočnos  sa budovanie cesty na“ jamu“ odkladá.

- Druhý bod programu bol návrh firmy Domostav s.r.o. Jabloňové na opravu chodníka a nájazdov v ZŠ 
a MŠ. Padla pripomienka, že rozbúrať staré nájazdy by mohli ak vačný pracovníci. K 1.5.2017 pracuje 
pod obcou 1 ak vačný pracovník. Poslanec R. Orlík sa ponúkol, že v akcii Z vybúrajú prechody nad 
žľabom. Do ďalšieho zastupiteľstva zis  bližšie info.

 - Ďalší bod programu bola žiadosť Vinig s.r.o. o povolenie živej hudby v prevádzke č. 80 od 5.5. 
7.X.2017.  Voči povoleniu majú výhrady susedia p. MUDr. Litomerický Štefan a Pastorek Marek , 
ktorým vadí hluk a nepríjemný zápach z praženia rýb.  OZ žiadosť zamieta v plnom rozsahu. Schvaľuje 
4 dni v čase do 22.00 hodiny (okrem 23.-24.6.). OZ žiada prevádzkovateľa o uvedenie nových  
termínov. 

Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta  informoval, že v Skalici v archíve sa našli dokumenty 
o vyvlastnení pozemkov pod školou.  V roku 1965 boli vyvlastnené, neboli však zapísané do katastra. 

- Záverečný účet  bude vyvesený 9-10.5.2017 a po 14 dňoch ak nebude pripomienkovaný, 
bude predložený na schválenie.  

- Za čis čkou a potokom je otvorená šachta. Treba ju zabezpečiť. Pán  starosta nás informoval,
že šachty boli uzamknuté, ale niekto  nám ich zničil. (zámky odbil, uzáver odhodil). 
Navrhnuté riešenie  dať na čis čku kamerový systém, ktorý bude snímať nielen oblasť 
čis čky ale aj smetlisko na Kerchove.

- P. Walter nás upozornil, že sa dostatočne nekomunikuje s ľuďmi. Sťažnos  sa nespracúvajú 
a občania nedostávajú odpovede.  OZ  žiados  prerokováva na pravidelných schôdzach. 
Treba poveriť osobu ktorá bude dávať ľudom odpovede na ich sťažnosť.

- Riešenie pozemku pod ČOV. Obec dostáva zo združenia obcí Pomoravie ČOV bezodplatne aj 
vybudovanú kanalizáciu do svojho majetku. P. Walter navrhol pozemok pod ČOV dlhodobo 
prenajať za nízke ceny preto že ide o verejnoprospešnú stavbu. P. starosta zis  možnosť 
prenájmu.

- Firma MAGMA oprava osvetlenia.

- Oprava ciest, zahrnúť jamy, znížiť prašnosť, zaviesť drťou zo Sološnice (neprašná). 

- Určiť pravidlá pre ľudí,  ako po výkopových prácach upraviť cestu.  (dať do pôvodného stavu,
zaviesť  kamennou drťou ...). 

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

- Pri oznamoch v obecnom rozhlase,  treba na konci vyhlásiť, že ide o reklamný oznam 
spoločnos  ...    Stalo sa, že bolo hlásené, že budú sa opisovať elektromery a chodila 



spoločnosť, ktorá chcela ľudí  aby sa stali ich odberateľmi. Týmto obec poskytuje skreslené 
informácie,  treba podať na konci oznamu že ide o reklamný oznam danej spoločnos .

- Sklo osadiť na autobusovej zástavke

4. Prijaté uznesenia:

-Uznesenie č. 11/2017

OZ  zamieta žiadosť VINIGU s.r.o.  o povolenie živej hudby v plnom rozsahu. OZ schvaľuje 4 dni v čase 
do 22.00 hodiny (okrem termínu 23.-24.6.2017. zároveň žiada o uvedenie termínov.

 Počet všetkých poslancov          7

Počet prítomných poslancov      4

Hlasovanie:  za                              4

                       Pro                          0

                       Zdržal sa                  0

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

Overovatelia:  Ing. Rakár Igor                                                     starosta obce

                          Ing. Pavlák Vladimír                        Ing. Soukup Boris


