
                                                        Zápisnica č. 5/2017                                                                                            
zo zasadnu a Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 1.6.2017

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír, Mlynarovič  Roman,  Ing. Rakár Igor, Orlík Róbert, 
Ofčarovičová Viera , Bíla Radoslav, Uller Miroslav, Antálková Ta ana

Ospravedlnení :    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:  Orlík Róbert, Mlynarovič Roman

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijaté 2 uznesenia:

-   Uznesenie č. 10/2017 - OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p.č. 13349/5 o výmere 
498 m2 za cenu znaleckého posudku t.j. 9.082,-  € p. Kasalovi Michalovi

 -      Uznesenie č.11/2017  -  OZ  na mimoriadnom zasadnu  prerokovalo žiadosť firmy VINIG . 
OZ zamieta žiadosť o povolenie živej hudby v plnom rozsahu. Schvaľuje živú hudbu len 4 dni v termíne
od 5.5.-7.X.2017 v čase do 22.00 hod.

 Prerokovanie žiados  a sťažnos : 

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Šimeka Michala a Juraja Ivana na kúpu obecného pozemku pre 
výstavbu rodinného domu. Ide o pozemok p.č. 13349/22 a 261/8 na LV 1991 v katastri obci Studienka 
o výmere 503 a 130 m2. Juraj Ivan neponúkol za pozemok cenu a p. Šimek Michal ponúkol obci 6.500 
€. Podľa znaleckého posudku je minimálna cena 6.200€. Treba si obidvoch záujemcov pozvať na OU 



nech dajú ponuku na daný pozemok. OZ potom rozhodne. P. Šimek sa vyslovil, že možno po dohode s 
druhým kupujúcim ustúpi od svojej žiados .

  - Druhý bod programu bolo schválenie záverečného účtu obce Studienka. Správu prečítal hlavný  
kontrolór p. Uller Miroslav, ktorý vyhodno l hospodárenie obce s prebytkom . Voči celoročnému  
hospodáreniu nie sú žiadne výhrady.  Hl. kontrolór odporúča OZ schváliť správu o záverečnom účte. 
OZ berie na vedomie správu  hl. kontrolóra a jeho stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016. a 
schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ schvaľuje použi e prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 87 894,29 €.

- Ďalší bod programu bol predaj pozemku p. I. Bačovi pod bývalou MŠ. Bol vypracovaný znalecký 
posudok, ktorý mu bude zaslaný na posúdenie. Na ďalšie zastupiteľstvo bude prizvaní na rokovanie . 
Stanoviť časový termín na odkúpenie. Má prednostné právo na kúpu, nakoľko vlastní na pozemku 
nehnuteľnosť. Pán Bača predloží na budúcom zastupiteľstve kúpno-predajnú zmluvu. 

-V mesiaci jún-júl vyriešiť zapísanie pozemku na Eliaške do C stavu, potrebujeme písomný súhlas 
väčšiny vlastníkov týchto pozemkov. 

4. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta  informoval, že bolo schválené memorandum a SPF 
by mala pozemky , kde stojí verejnoprospešná stavba, odstúpiť bezodplatne obci. Ide o pozemok pod 
ČOV. Treba doriešiť aj ČOV aby prešla z Enviroparku  Pomoravie  do majetku obce.

- Odtrhnuté krajnice na ceste medzi Studienkou a Malackami.  Dať žiadosť o opravu na VUC 
alebo správu ciest.

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

- Organizácia MDD – je doriešená , dostali sme odpoveď za zoskoky  parašu stov na ihrisku TJ 
pri príležitos  MDD nebudú.

- Kde organizovať Otvorenie leta a kde a kým zabezpečiť občerstvenie a hudbu. Padol návrh na 
budúci rok zorganizovať otvorenie leta na MDD. Spojiť to spolu, poobede by bolo MDD a po ňom by 
ľudia zostali a s hudbou by sa otvorilo leto.

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



5. Prijaté uznesenia:

-Uznesenie č. 12/2017

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra za rok 2016.

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.

OZ  schvaľuje použi e prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 87 
894,29 €. Použiť na splátku úveru a kapitálové výdavky r. 2017.

 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


