
                                                        Zápisnica č. 3/2018                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.4.2018 

 

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

Ing. Rakár Igor,  Marián Polák 

Ospravedlnení: Mlynarovič  Roman  , 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:  Polák Marián, Ing. Rakár Igor 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve boli prijaté 1 uznesenie: 

-  Uznesenie č. 3/2018 

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

€/m2.  Pán starosta nás informoval, že vo veci predaja pozemku je žiadosť podaná na katastri – je to 

v stave riešenia. 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť DSS o vybudovanie chodníka pri DSS.  Pán starosta si predvolá p. 

riaditeľa nech predloží obci návrh, ako a kde chce chodník  vybudovať. Cesta sa však v dohľadnej 

dobe robiť nebude, ani chodník, nakoľko sa bude v tomto úseku budovať kanalizácia. 

 -Druhý bod programu bolo oznámenie p. Tešovičovej Zuzany o usporiadaní veľkého ohňostroja na 

námestí obce v sobotu 21.4.2018 o 22,00 h.  OZ súhlasí za podmienok, že námestie po ohňostroji sa 

dá do pôvodného stavu a ohňostroj bude o 21.00h. nie o 22.00 h., aby sme nerušili nočný kľud.  

- Ďalší bod programu bola žiadosť p. Mazora o stanovisko k vyňatiu pôdy. OZ súhlasí s umiestnením 

stavby, ale zároveň k stavebnému povoleniu musí byť súhlas CHKO na danú parcelu KN 7137/2. 



 

 

  

5. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta informoval, že na Kerchove sa začne od pondelka 

drtiť stavebný odpad. 

Cesta pri p. Praženkovej smerom k rybníku by sa mala od pondelka začať upravovať. (podľa počasia). 

Prídu mašiny potrebné na úpravu ciest. Voz na zametanie prachu z cesty sa nepodarilo vybaviť, 

nakoľko nám žiadosť zamietli, lebo tento voz sa požičiava len na tvrdý povrch. Z cesty sa zhrnie zhora 

od asfaltky povrch smerom dole, vyberie a navezie sa asfaltová drť a uvalcuje.  

V sobotu 21.4. –Deň Zeme budú pristavené 4 veľkokapacitné kontajnery po obci, v rozhlase pôjde 

relácia ku dňu Zeme, ľudia majú možnosť upratať si v dome a jeho blízkom okolí, umiestniť odpad do 

kontajnera počas celého víkendu. Ak má niekto veľký objem odpadu, môže si nahlásiť na OÚ 

a požiadať o traktor, ktorý odvezie odpad do najbližšieho kontajnera. Pre dobrovoľníkov sú 

pripravené vrecia a rukavice, ktorý pôjdu čistiť zašpinené lokality.  

19.5. 2018 sa v obci uskutoční 1 ročník detskej cyklo cross-country  horských bicyklov Záhoria pre 2 

stupeň žiakov. Budú organizované trojkolovo, každý pretek v inej dedine- Studienka , Zohor, Gajary. 

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

športu , pohybu a zdraviu prospešným aktivitám. 

Plynofikácia kostola sa bude ťahať od PNS stánku a stánku zelovoca p. Orlíka  V. popod cestu. 

Stav riešenia odpredaja obecného pozemku pod budovou (bývalá MŠ) zatiaľ sa p. Bača nevyjadril, ani 

nepredložil nový návrh. Prevzatá odpoveď z OÚ 22.2.2018. 

 Schválenie navýšenia platu starostovi k základnému platu od 1.4. 2018, prebehlo tajným hlasovaním. 

Navýšiť sa môže od 0-70%.  Po prepočítaní vyšlo navýšenie o 19,5%. (6 poslancov  - návrh spolu 

zrátané 117% . 6 hlasov´19,5%). 

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.  

Bila R. sa informoval, na čistenie komunikácie. P. Kovarik má za traktorom kefy a metly, skúsime dať 

pozametať cesty. 

P. Orlík sa informoval ohľadom prepadnutej šachty na námestí obce. Je daná zákazka na výrobu 

panelu, presne sa vyrežie asfalt okolo šachty a osadí sa panel. Malo by to byť už čoskoro. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo „schvaľuje“ navýšenie platu od 1.4.2018  starostovi obce v tajnom hlasovaní 

o 19,5%. 

 

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:   Polák Marián                                                                                   starosta obce 

                           Ing. Rakár Igor                                                     Ing. Soukup Boris 

 


