
                                                        Zápisnica č. 2/2018                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 22.3.2018 

 

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

Mlynarovič  Roman  , Uller Miroslav 

Ospravedlnení: Ing. Rakár Igor,  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:  Mlynarovič R., Orlík R 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve boli prijaté 2 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 

- -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. 

 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Renáty Čárskej o zavedenie verejného osvetlenia pri jej 

nehnuteľnosti. Pán starosta informoval, že v mesiaci apríl, maj by sa malo začať s rozširovaním 

osvetlenia v lokalite pod Kalváriou, pri ihrisku, na ulici (plenková), a pri nehnuteľnosti u p. Fedíka. 



-Druhý bod programu bola žiadosť p. Filipa Stúpala o odpredaj pozemku na Eliaške. Pán starosta mu 

odpovedal, že musí byť najskôr vybudovaná elektrika ( predpoklad v júni) a pozemky sa budú potom 

predávať formou verejnej dražby. Východisková cena bude odvodená podľa znaleckého posudku, 

podľa posudkov doterajších to môže byť okolo 13 €/m2.   

 - Ďalší bod programu bola žiadosť p. Jána Vícena  o odkúpenie obecného pozemku, ktorý užíva asi 40 

rokov. ( nie je vysporiadané). Ide o pozemok č.p. 648/12 vo výmere cca 98 m2.  Znalecké posudky 

v danej lokalite sú stanovené na 12,37 €/m2 .  OZ súhlasí  s odkúpením pozemku. 

  

5. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta informoval o podaní projektov. 16.3 sa podala 

žiadosť na zateplenie budovy OÚ. Ide o zateplenie a výmenu okien, kúrenie u lekárov. Ďalej sa 

podáva žiadosť na Ministerstvo vnútra na zateplenie budovy PZ - 6.4. Žiadosť z minulého roka 

neprešla kvôli malým administratívnym chybám, a preto sa podá táto žiadosť ešte raz.  

Obec sa podarilo  stať sa súčasťou MAS Dolné Záhorie. Môžu sa čerpať peniaze z EÚ a nebude o tom 

rozhodovať ministerstvo.  Kancelária je v Stupave. Ideme hneď do 1. projektu a t.j. 1 ročník detskej 

cyklo cross-country  horských bicyklov Záhoria pre 2 stupeň žiakov. Budú organizované trojkolovo, 

každý pretek v inej dedine. 1. kolo -12.5. Zohor, 2 kolo - 26.5. Studienka, 3 kolo -  9.6. Gajary. Cieľom 

je čiastočne zamedziť negatívnemu využívaniu voľného času žiakov, pritiahnuť pozornosť k športu , 

pohybu a zdraviu prospešným aktivitám. 

- U nás je už oficiálne zaevidovaný aj cykloklub predsedom je Uller Miroslav. 

- Je vybavená mobilná drtička na stavebný odpad na Kerchove.  Skládka sa zlikviduje a drť sa 

použije na spevnenie podložia  cesty na Eliaške a na súkromné pozemky oproti. Cena 4€/ tona. Môže 

tam byť asi 1700 ton odpadu. Drtička sa prevezie z Borského Jura, nakoľko majú objednaný stroj aj 

u nich. Preprava bude tým lacnejšia.  

-Skládka drevnej hmoty je zlikvidovaná. Ľudia môžu iba drevnú hmotu vyvážať na Kerchov na určené 

miesto. Bude sa vyhlasovať v rozhlase a upozorňovať občanov na to, že sa tam nesmie vyvážať iné, 

ako drevná hmota. 

- Finančná podpora od Telekomu sa týka pokrytia internetom  verejné priestranstvá. Zadarmo  

je zavedenie a obec 3 roky platí údržbu a využitie. Ide o príspevok 15 000,- € na zavedenie WIFI FOR 

EU.  Zaevidovali sme sa, ale zatiaľ neprišla spätná väzba. 

- Ďalej p. starosta informoval o najbližšej akcii, ktorú poriada obec – 1. máj.  Je zabezpečená 

hudba, bufety, osveta. Občania vyjdú do retro prvomájového sprievodu o 14.00 hod. po hl. ceste  

a späť k tribúne. Súčasťou sprievodu budú aj veteráni (autá, traktory, motorky ) Po manifestácii sa 

bude konať májová veselica.  

- Žiadosť p. Cochera o odkúpenie pozemku z minulého zastupiteľstva mala tam ísť SK pozrieť 

daný stav, ale nebola. Treba to urýchlene riešiť. 

- Obecný rozhlas je vymenený ešte sa testuje. V pondelok alebo útorok to bude pripravené aj 

s nastaviteľnosťou času vysielania správ.  

- P. Praženková bola na OZ a informovala poslancov  o prašnosti cesty pred jej nehnuteľnosťou. Žiada 

riešenie aspoň dočasné. Zarovnanie ciest, naviesť tam drť. Riešením by bola návažka vyfrézovaného 

asfaltu z ciest, ktoré by sa muselo položiť ihneď a v teplých mesiacoch. P. Praženková prisľúbila 



pomoc, pri zistení, kde zohnať takúto asfaltovú drť. . P. Rado Bíla si zobral na starosť Tekos Malacky – 

pôjde sa spýtať, či majú mašinu, ktorá by riešila problém prachu. 

- P. Orlík R. sa informoval, či sa kanál za čističkou dal po úniku už vyčistiť. Zatiaľ to 

neumožňovalo počasie.  

- P. Ofčarovičová sa informovala na cestu na novej ulici, ktorá bola ľuďom prisľúbená tento 

rok. Bude sa robiť, treba vypracovať projekt. 

- 22.4. Deň Zeme- p. Orlík sa informoval, či znovu uskutočníme jarné upratovanie. Ak áno, či ísť do 

jednej lokality, alebo na každom konci dediny ako minule. Veľkokapacitné kontajnery sa rozmiestnia 

po dedine, s tým, že sa vyhlási, že ľudia si môžu nachystať nepotrebné veci a vyviesť ich do 

kontajnera.  

 

 

6. Prijaté uznesenia: 

 

-Uznesenie č. 3/2018 

OZ súhlasí s predajom  pozemku  parcely č. 648/12 vo výmere 98 m2 Jánovi Vícenovi za cenu 12,37 

€/m2.       

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:   Mlynarovič R.                                                                    starosta obce 

                          Orlík R.                                                     Ing. Soukup Boris 

 


