
                                                        Zápisnica č. 1/2018                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 1.2.2018 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír, Orlík Róbert, Ofčarovičová Viera , Bíla Radoslav, 

Marián Polák,  

Ospravedlnení :  Mlynarovič  Roman  ,  Ing. Rakár Igor, Uller Miroslav 

 

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:  Ing.Pavlák Vladimír, Bíla Radoslav 

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

-  -Uznesenie č.31/2017 

- OZ súhlasí s predajom obecného pozemku časti 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.  

-   Uznesenie č. 32/2017  -  OZ súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu. Schvaľuje rozpočet 

na rok 2018 pre Obec Studienka a ZŠ s MŠ Studienka.  

-   Uznesenie č. 33/17 – OZ súhlasí s predloženým návrhom úpravy rozpočtu Obecného úradu 

za rok 2017.   

 



 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Cochera Daniela Holbičky č.p. 17146 o odkúpenie pozemku.  

Podľa zistení na katastrálnom úrade nie je na daný pozemok evidovaný žiadny list vlastníctva. Je to 

pôvodná vodná plocha, stavebná  komisia pôjde zistiť skutkový stav na predloženú žiadosť p. 

Cochera. 

 -Druhý bod programu bola žiadosť p. Ifkovej Anny o odkúpenie pozemku č.p. 257/1 diel č. 3 

o výmere 102 m2 a novovytvorenej parcely č. 1348/9 o výmere 6 m2. Celkovo ide o 108 m2 .  Jedná sa 

o majetkovoprávne vysporiadanie po mapovaní v roku 1997. Túto nehnuteľnosť mali   pred novým 

mapovaním vysporiadanú. Priložené rozhodnutie vtedajšieho ONV Senica.  OZ na základe týchto 

skutočností odsúhlasilo odkúpenie pozemku za cenu 5€/m2.        

 - Ďalší bod programu bola žiadosť p. Mazorovej Zuzany, ktorá žiada  stanovisko k odňatiu pôdy. Zistiť 

stanovisko CHKO Záhorie k danej parcely č. 7137/2. Pán starosta požiada o vyjadrenie CHKO Záhorie 

o vyňatie pôdy z chránenej oblasti. 

- Ďalšia žiadosť  bola predložená od p. Poláka Mariána o prenájom na neurčito pozemku č.p.  1110 a 

1115 na spracovanie drevného odpadu a chov hospodárskych zvierat.  OZ nesúhlasilo prenajať na 

neurčito a padol návrh riešiť odpad komplexne, teda nielen drevný odpad ale aj biologicky 

rozložiteľný (lístie, tráva..) Pán starosta zistí k tomu viac info – žiadosť bola odložená.  

  

5. Rôzne:  - V bode rôznom minulý rok sa odsúhlasilo VZN na voľnočasové aktivity detí. Podľa 

oznámenia o výške jednotkového koeficientu na žiaka v školských zariadeniach, ktoré sú 

financované z výnosu DPFO v zmysle nariadenia vlády RS č. 668/2004 Z.z. predstavuje pre rok 

2018 sumu 84,16€/dieťa.  OZ schvaľuje výšku 84,16/dieťa na rok 2018. U nás sa to týka FK a VK, 

ďalej CVČ Malacky a 1 hráč hrá futbal v klube Senica.  

- P. Prelcová  podala sťažnosť na cesty na ich ulici. Cesty sú deravé. Bolo to zasýpané minulý 

týždeň, údajne aj nejakou zeminou a pán L. Kimlička to mal vyhadzovať von. Žiadajú 

odstrániť retardéry z cesty, ktoré si tam umiestnil p. Kimlička  svojvoľne. Žiadajú aspoň raz 

za mesiac prejsť traktorom zaplátať diery v ceste. 

- Ulička pri dome (Gašpar) smerom k novým domom (  Šlosar V) z hlavnej cesty chce obec do 

pol roka odkúpiť a urobiť tam chodník. 

- Rybári požiadali obec o pomoc poskytnutím techniky,  pri spevnení hrádze na rybníku 

Juríky. Zároveň táto technika poupravuje cesty v obci.  

-  Obec dostala dotáciu 10.000  na kamerový systém.  Obec podá výberové konanie na 

vybudovanie kamerového systému.  

- Akcie kultúrne- p. starosta informoval o zmene plánu tak ako bolo naplánované minulý rok. 

Najbližšie je 1. Máj kde chceme zorganizovať Prvomájový pochod – zaistilisa i veteráni 

traktorov a motoriek, ktorí spestria náš pochod ulicami obce. Je dohodnutá aj hudobná 

produkcia – Bečkoví chlapci.  Bečkoví chlapci boli na jednaní z pánom starostom , organizujú 

28.7. na RO Rudava Malé Leváre – Stretnutie Záhoráku. Chceme požiadať Janka Slezáka či 

by nás neprezentoval s piesňou pre Studienku „Malebná dzedzinka“. 



- 2.6. je naplánované MDD s otvorením leta. Pridalo sa k nám aj DHZ, ktorý oslavujú 140. 

Výročie založenia. 

- Bola poslaná sťažnosť anonymne, že vyvážame žumpy a ľudia vypúšťajú žumpy do potoka. 

Pán starosta bol na okresnom úrade životného prostredia.  

- Osvetlenie na hlavnej ulici, ktoré nefungovalo minulý týždeň je opravené. Konečne sa firma 

Magna dohodla s ELVIPOM Malacky , o odstraňovaní porúch. Ak bude potrebné voláme 

Elvip a oni budú fakturovať Magne.  Pre rozšírenie svetiel ( p. starosta zohnal betónové 

stĺpy z Malaciek). Rozširovať by sa mal úsek pod kalváriou, u Wolfa Juraja, pri Fedíkoch, pri 

MŠ a pri pozemku Hrúza M. a Kasalu, v ulici bočnej za M. Némethom.   Začať riešiť elektriku 

na Eliaške. Dobré by bolo trafostanica zo samostatným okruhom. P. starosta pripomenul, že 

takisto chcú osvetlenie aj Sojáky – bude sa to musieť v budúcnosti riešiť. 

- Pán farár nás požiadal o pomoc pri vykurovaní kostola. 

- Na začiatku februára sa bude riešiť častejší vývoz separovaného odpadu. Hlavne papier 

a sklo. 

 

 

 

 

6. Prijaté uznesenia: 

 

-Uznesenie č. 1/2018 

OZ súhlasí s predajom  pozemku  parcely č. 257/1 diel 3 a novovytvorenej parcely č. 1348/9 v celkovej 

výmere 108 m2  p. Ifkovej Anne za cenu 5€/ m2. Cena bola stanovená na základe predloženia 

rozhodnutia vtedajšieho ONV Senica o kúpe pozemku.  

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0 

 

 

 

 



 

-Uznesenie č. 2/2018 

OZ podľa VZN na voľnočasové aktivity detí platné z minulého roku (2017) odsúhlasilo výšku príspevku 

na rok 2018 v sume 84,16 eur na 1 dieťa 

Počet všetkých poslancov          7 

Počet prítomných poslancov      5 

Hlasovanie:  za                              5 

                       Proti                         0 

                       Zdržal sa                  0         

 

  

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

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Bíla Radoslav                                                                    starosta obce 

                          Ing. Pavlák Vladimír                          Ing. Soukup Boris 

 

 

 


