
                                                        Zápisnica č. 7/2017                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 10.8.2017 

 

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

Ofčarovičová Viera , Bíla Radoslav 

Ospravedlnení :  Uller Miroslav, Marián Polák 

 

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:  Rakár Igor, Mlynarovič Roman 

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

    -      Uznesenie č. 13/2017 

OZ súhlasí s odpredajom obecného pozemku par. Č. 261/8 a parc.č.13349/2 vo výmere 130 a 509 m2 

p. Jurajovi Ivanovi na výstavbu rodinného domu za cenu 11 500 €.  

- Uznesenie č. 14/2017 

OZ súhlasí s návrhom p. Nízkej Martiny z odškodnením pri zapísaní vecného bremena na jej pozemku 

vo výške 1000,- a opustenie poplatkov za kanalizáciu (len po dobu pokiaľ obec bude majiteľ).  

          -Uznesenie č. 15/2017 

OZ ruší uznesenie č. 11/2017 zo dňa 4. Mája 2017 o produkcii živej hudby na základe rozhodnutia 

prokurátora.  



Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol prevod  ČOV a 1 etapy kanalizácie do majetku obce. Obec sa podieľala 11% 

z celkovej sumy. OZ odsúhlasilo prevod do majetku obce ČOV a 1 etapu kanalizácie za zostatkovú 

cenu k 1.9.2017, ktorá bola vyčíslená  na 468 648,54€. 

-  Druhý bod programu  je výzva č. 7 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR 

prostredníctvom MV SR na výmenu okien a zateplenie budov na PZ. OZ súhlasí s podaním žiadosti za 

spoluúčasti 5%. Máme vypracovaný rozpočtový projekt. 

- Tretí bod programu je návrh na prijatie VZN pre režijné náklady na výrobu jedného hlavného jedla 

k 1.9.2017 pre zariadenie školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Studienka. OZ súhlasí s predloženým návrhom 

výpočtu režijných nákladov, ktoré budú platiť od 1.9.2017 na cenzu 1,48 €/ 1 hl. jedlo. 

- Ďalší bod programu bolo prejednanie  žiadosti  na produkcii živej hudby  vo VINIG s.r.o.  na hody 

19.8.2017. OZ súhlasí s hudobnou produkciou na daný termín s výnimkou do 24.00 hod. , nakoľko sa 

jedná o hodovú zábavu. 

-Ďalší bod programu je žiadosť  p. Gabriša o odkúpenie pozemku. p.č. 621 o výmere  22 m2 vedené na 

LV č. 905 vo vlastníctve obce Studienka  (predzáhradka) a p.č. 648/12 diel 8 o výmere 13 m 2  a diel 9 

o výmere 2 m 2 . Celkovo sa jedná o 37 m 2 . OZ súhlasí s predajom za cenu 12,37 €/m 2 . 

 Rôzne:  - V bode rôznom sme boli informovaní o 2 nelegálnych skládkach na Jame. Obec podala 

sťažnosť na OÚ Malacky – životné prostredie. 

- Pripomienka na vyzvanie účastníkov, ktorí si podajú žiadosť na obec pozvánkou na 

zastupiteľstvo. 

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

alebo správu ciest. 

- Rozšíriť verejné osvetlenie pri ihrisku, pod kalváriou, pri Fedíkovi, pri. P Wolfovi. Firma 

ELVIP opýtať sa či majú malý bágr na výkop a položenie kábla do zeme. A následne doložiť 

svetlá 

- Organizácia Dubáka  – riešili sa aktivity, ktoré chceme realizovať na Dubáku. Videoklip, 

omša k 300 výročiu kaplnky, zahajovací sprievod, otvorenie hasprunkej izby, program na 

Dubáka – účinkujúci, krst piesne o Studienke ..... 

-  Organizácia Ukončenie  leta by mala byť 9.9.2017 

-  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. 

- Pozemky na Eliaške, nemáme vysporiadaný pozemok pod cestou ( 1 majiteľka z Tirolska, 

ktorá je na LV). Ak sa dotiahne prepis pozemku do C stavu od januára 2018 sa spustí  predaj 

pozemkov.  

- Chodník na hl. ceste prepadnutý na viacerých miestach, hľadať alternatívy opravy resp. 

rekonštrukcie cca 500 m . 



- Boli doriešené vchody do školy a osadené  rošty. Treba ešte zlikvidovať odpad z búrania 

starého chodníka. 

 

4. Prijaté uznesenia: 

 

-Uznesenie č. 16/2017 

OZ odsúhlasilo prevod do majetku obce ČOV a 1 etapu kanalizácie za zostatkovú cenu k 1.9.2017, 

ktorá bola vyčíslená  na 468 648,54€. 

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

-Uznesenie č. 17/2017 

OZ súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na výmenu okien a zateplenie PZ , za spoluúčasti 

5%.  

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov     6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

 

 

 



 

-Uznesenie č. 18/2017 

OZ súhlasí s predloženým návrhom výpočtu režijných nákladov, ktoré budú platiť od 1.9.2017 na cenu 

1,48 €/ 1 hl. jedlo v prevádzke ŠJ ZŠ s MŠ Studienka.  

 Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

-Uznesenie č. 19/2017 

OZ súhlasí so žiadosťou  p. Gabriša o odkúpenie pozemku. p.č. 621 o výmere  22 m2 vedené na LV č. 

905 vo vlastníctve obce Studienka  (predzáhradka) a p.č. 648/12 diel 8 o výmere 13 m 2  a diel 9 

o výmere 2 m 2 . Celkovo sa jedná o 37 m 2 . OZ súhlasí s predajom za cenu 12,37 €/m 2 . 

 Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      6 

Hlasovanie:  za                              6 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

-Uznesenie č. 20/2017 

OZ súhlasí s predloženou žiadosťou firmy VINIG s.r.o. s produkciou živej hudby dňa 19.8.2017 

s výnimkou do 24.00 hod. nakoľko ide o hodovú zábavu. 

 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. Rakár Igor                                                       starosta obce 

                          Mlynarovič Roman                          Ing. Soukup Boris 

 

 

 


