
                                                        Zápisnica č. 10/2017                                                                                         
zo zasadnu a Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 15.12.2017

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

Ospravedlnení :  

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:  Polák M., Ing. Rakár Igor

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

-  -Uznesenie č. 24/2017

- OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p. Stopkovi Dušanovi p.č. 625 o výmere 14? m2, 
nakoľko obec nemá  žiadny zámer z danou parcelou    

-   Uznesenie č. 25/2017  -  OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p.č.  985/1 a 984 o 
výmere 150 m2 p. Beňovi Pavlovi za cenu 12,37/m 2.

-        Uznesenie č. 26/17 – OZ súhlasí s odpredajom pozemku, ak bude vlastníkom pozemku  p. Janata 
Peter a obec. Náš podiel 2/8 z p.č. 414/88-48/88 sa predá za základe znaleckého posudku.



 -Uznesenie č. 27/2017

OZ súhlasí so zmenou pozemku KNE p.č. 7137/2 o výmere 453 m2 v k.ú. Studienka z trvalých 
trávnatých porastov na zastavené plochy. Na druhú žiadosť p. Mazorovej Zuzany o predĺženie 
dočasnej stavby OZ zaujalo stanovisko, že sa vyjadrí až po prevedení pozemku na ostatnú plochu.   

                    

-Uznesenie č. 28/2017

OZ berie na vedomie správu auditora k účtovnej uzávierke za rok 2016.

-Uznesenie č. 29/2017

OZ ruší uznesenie č. 21/2017 hlasovanie o predaji pozemku p. Šafránkovi M. z 28.9.2017.

-Uznesenie č. 30/2017

OZ odsúhlasil predaj pozemku p.č. 17 216/2 a p.č. 6876,6877 k.ú. Studienka p. Šafránkovi M. za 
účelom poľnohospodárskej činnos . Pozemok sa predáva priamym predajom podľa znaleckého 
posudku v hodnote 5.130,- €  (zaokrúhlene) .

4.  Prerokovanie žiados  a sťažnos : 

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Mackovičovej Márii o vysporiadanie pozemku.  Ide o výmenu 
pozemku 24m2 č.p 281/2 medzi p. Mackovičovou a Obcou Studienka. Odkúpenie pozemku na ktorom 
stojí RD  časť parcely č. 1408/1 vo výmere 24Om2 . Za vysporiadanie pozemku boli všetci poslanci, 
diskutovalo sa za akú cenu. Rozhodlo sa, že kúpime od p. Mackovičovej 24m2 a predáme jej 240m2, za 
cenu podľa znaleckého posudku v danej lokalite 9,82€/m2..  Treba doriešiť geometrickým plánom m2.   

-Druhý bod programu bolo schválenie rozpočtu na rok 2018. Bol predložený návrh rozpočtu na budúci
rok. Škola je súčasťou obecného rozpočtu. K rozpočtu si dodatočne dali žiadosť p, Demetrovič 
Stanislav na kapitálové výdavky v sume 10 000 € na rekonštrukciu WC . Druhú žiadosť si podal. p. Tóth
za TJ Studienka v sume 5-15 OOO € na vysporiadanie  pozemkov pod ihriskom, na vybudovanie 
sauny ....MŠ si dalo požiadavku na maľovanie a rekonštrukciu ihriska (bežné výdavky). Predložený 
návrh všeobecného rozpočtu na príjmy a výdavky bol schválený. Žiados , ktoré boli dodatočne 
predložené sa budú riešiť úpravou rozpočtu. Treba predložiť žiadosť na konkrétnu vec a cenovú 
ponuku. 

 - Ďalší bod programu bola úprava rozpočtu. P. Antálková Ta ana nám predložila návrh úpravy 
rozpočtu, ktorý bol schválený. 

 



5. Rôzne:  - V bode rôznom nás p. Antálkova informovala, že FK a VK Studienka predložili 
zúčtovanie dotácii na voľnočasové ak vity, ktoré obdržali od OÚ Studienka. 
Pán starosta nás informoval o moste hore -  je urobená projektová dokumentácia i cenová 
kalkulácia, bude vypísané výberové konanie do 10 000 € bez DPH.
Obec dostala dotáciu 10.000  na kamerový systém. Budeme podávať projekt opätovne na 
zateplenie OÚ. 
Orlík podal žiadosť o zverejňovanie hlásení obecného rozhlasu a ostatných info. Všetky 
informácie však k nemu neprídu a preto ľudia nie sú dostatočne informovaní.

6. Prijaté uznesenia:

-Uznesenie č. 31/2017

OZ súhlasí s predajom obecného pozemku čas  parcely č. 1408/1 vo výmere 240 m2  p. Mackovičovej 
Márii a odkúpením č.p. 281/2 vo výmere 24 m2 od p. Mackovičovej. OZ súhlasí s odpredajom za cenu 
9,82 €/m2 podľa znaleckého posudku v danej lokalite. Treba však doriešiť m2 predávaného pozemku. 

Počet všetkých poslancov          7

Počet prítomných poslancov      7

Hlasovanie:  za                              7

                       Pro                          0

                       Zdržal sa                  0

-Uznesenie č. 32/2017

OZ súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu. Schvaľuje rozpočet na rok 2018 pre Obec Studienka a ZŠ 
s MŠ Studienka. 

Počet všetkých poslancov          7

Počet prítomných poslancov      7

Hlasovanie:  za                              7

                       Pro                          0

                       Zdržal sa                  0



-Uznesenie č. 33/2017

OZ súhlasí s predloženým návrhom úpravy rozpočtu Obecného úradu za rok 2017. 

Počet všetkých poslancov          7

Počet prítomných poslancov      7

Hlasovanie:  za                              7

                       Pro                          0

                       Zdržal sa                  0

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

Overovatelia:   Polák Marián                                                      rstarosta obce

                          Ing. Rakár Igor                        Ing. Soukup Boris


