
         Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 24.5.2018 

 

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

Ing. Rakár Igor,  Marián Polák, Mlynarovič  Roman  , Uller Miroslav 

Ospravedlnení:  

 

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 Roman, Ing Pavlák Vladimír 

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

-  Uznesenie č. 4/2018 

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

19,5%. 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Cochera  o odkúpenie pozemku. Podal 2 žiadosti. Prvá žiadosť je 

na odkúpenie pozemku p.č. 7146 (vodná plocha) o výmere 734 m2. Táto žiadosť bola posúdená a OZ 

dala predbežný súhlas k odkúpeniu. Treba však dať vypracovať nový GP bez prístupovej cesty. Druhá 

žiadosť na odkúpenie pozemku p.č. 7150/2 o výmere 1036 m2 a p.č. 7154/2 o výmere 296 m2 OZ 

súhlasí s dlhodobým prenájmom.    

 -Druhý bod programu bolo ukončenie prenájmu p. Polákovej Oľgy na budovu za OÚ, kde 

prevádzkovala kaviareň ALGO. Súhlasíme s ukončením zmluvy o prenájme dohodou, ak nový majiteľ 

bude pokračovať v prevádzkovaní tohto druhu činnosti  

- Ďalší bod programu bola žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi Studienka o finančnú pomoc pri realizácii 

projektu vykurovania kostola. Podľa projektu, ktorý vypracoval p. Biksadský Marián ide o čiastku 

27.000 €. OZ súhlasí s financovaním prípojky cez obecný pozemok z námestia po múr kostola (po 



hodiny). Farský úrad musí dať urobiť výberové konanie. Cena prípojky by nemala presiahnuť výšku 

uvedenú v projekte. 

- Organizácia stolného tenisu si podala žiadosť o zakúpenie jedného stolnotenisového stola, cena cca 

470 €. OZ súhlasí so žiadosťou    

 

5. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta informoval, že na Kerchove sa uskutočnilo drtenie 

stavebného odpadu. Sú dobré ohlasy u ľudí, lebo nebola z toho žiadna prašnosť. 

- príprava a realizácia MDD, je zabezpečená. 

- Je zameraná nová ulica projekt s rozpočtom by mal byť v pondelok hotový.  Bude rozposlaný 

poslancom na preštudovanie a vyjadrenie sa. 

- Eliaška potrebných 28 schválení je už hotovo predpoklad v júli, auguste by sa mohlo začať. 

- Kanalizácia na ulici pri DSS smerom doprava  dať treba vyrobiť výškopisy sa vypracovať rozpočet.  

- BSK vypisuje projekt na vybudovanie sociálneho zariadenia v dennom stacionáre. Môžeme skúsiť 

dostať peniaze na prerobenie starého kina. 

- Treba opraviť rozhlas na Dome smútku. 

- Treba doriešiť otázku financovania Materského centra, ktoré sa otvára 27.5.2018 (podvojné 

meradlo). 

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

stupeň žiakov. Naša obec zvládla výzvu ako prvý v poradí zorganizovali toto podujatie , ktoré je 

trojkolové. Všetci boli spokojný z organizáciou podujatia, pripravenou trasou. Je iba na škodu, že sa 

do súťaže zapojilo málo škôl. Ďalšie kolo je 9.6. v Zohore. Obec zabezpečuje našim súťažiacim odvoz . 

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

športu , pohybu a zdraviu prospešným aktivitám. 

- Ďalej p. starosta informoval o vydarenej akcii, ktorú usporiadala obec – 1. máj.  Dopadla nad 

očakávania. Hojnou účasťou ľudia podporili našu myšlienku. 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia:   Mlynarovič Roman                                                                 starosta obce 

                           Ing. Pavlák Vladimír                                    Ing. Soukup Boris 

 


