
                                                        Zápisnica č. 5/2018                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 21.6.2018 

 

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:  Orlík R., Polák M. 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve nebolo prijaté žiadne uznesenie: 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Lajchu Antona o kúpu pozemku a tým vysporiadanie pozemku 

pod domom p.č. 24/1 a 24/3.  P Lajcha sa ohradil proti plateniu podľa znaleckého posudku. Tvrdí, že 

pozemok je ich, bol odkúpený od bývalého MNV, ale doklady nemajú. Na katastri nemajú ani 

zaevidovanú stavbu na č.súp. 303. Majú v LV len tri parcely. Potrebujú k vysporiadaniu odkúpiť od 

obce p.č. 24/1 o výmere 159 m2 a 24/3 o výmere 115 m2. Spolu je to 274 m2. OZ súhlasí s predajom 

pozemku p. Lajchovi A. za cenu podľa ZP 12,37€/m2. Žiadateľ predloží kúpno-predajnú zmluvu, kde 

bude predložený návrh splátkového kalendára. Nehnuteľnosť sa môže previesť ihneď po zakreslení 

do GP a pozemky po zaplatení sumy.( 3 389,38 €). 

 -Druhý bod programu bola žiadosť p. Tótha T. o prenájom priestorov  kaviarne k 1.X.2018. Bude sa 

o tom rozhodovať až po uplynutí nájomnej zmluvy a prebratí do užívania. 

 - Ďalší bod programu bola predložená  žiadosť p. Filípek A. o povolenie kultúrneho podujatia na 

futbalovom ihrisku dňa 22.6..2018 OZ súhlasí s hudobnou produkciou. 



- Kontrolór obce p. Uller M. nám predniesol správu o záverečnom účte. OZ berie na vedomie správu 

o Záverečnom účte a schvaľuje záverečný účet bez výhrad. Prebytok sa použije na splácanie úveru 

a kapitálové výdavky. 

- Projekt  cesta „nová ulica“ dostali poslanci do emailu cenovú reláciu na cestu a zasypanie priekopy. 

Bude vyhlásené  výberové konanie na realizáciu tohto projektu. 

  

5. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta informoval, že si futbalový oddiel podal žiadosť na 

rekonštrukciu pre prístrešok na muziku. Rekonštrukcia sa týka, konštrukcie a opláštenia. Podlahu si 

zrealizujú sami. Ponúkame príspevok - zakúpenie plechu na prístrešok.  

- Žiadosť p. Filípkovej Ivety združenie „Dedičstvo otcov zanechaj nám ó pane“ žiada o príspevok 4.500 

€ na opravu fasády Kaplnky umučenia. Finančná situácia zatiaľ neumožňuje prispieť . Je možnosť 

zbierky na Dubáka a v závislosti od možnosti prispejeme na konci roka, alebo budúci rok. 

- Žiadosť ZŠ o úpravu rozpočtu- ide o navýšenie financií na plat vychovávateľky v ŠK detí o jednu 

triedu. Zhruba o 3 000€. Ďalej žiadajú o finančný príspevok na rekonštrukciu WC 12.000€. V rozpočte 

je odsúhlasené 10.000€. A príjem pre školu  2 786 € za predškolákov môže škola si doložiť na 

rekonštrukciu. 

-Žiadosť p. Januška M. o prenájom alebo predaj pozemku 

p.č.4614,4613,4612,4611,4610,4609,4608,4607 s výmerou 24 809 m2. Vybudovanie malého 

obecného kompostoviska (nie je potrebný súhlas Okresného úradu). P. starosta zistí akoby sa dal 

pozemok zamerať nakoľko niektoré parcely sú zaevidované ako lesy. 

- Žiadosť Švaralu J. o zapožičanie MOS na rozlúčkovú pre deviatakov. OZ súhlasí s prenájmom, ale za 

podmienky prítomnosti rodiča.  

- Vrablicová V. podala na obecnom úrade podnet a nahlásila úraz svojho syna na obecnom pozemku. 

Poranenie nohy- nakoľko sa mala prepadnúť šachta. Boli sa pozrieť na daný úsek, poklop nie je 

v chodníku ale mimo. OZ bolo informované o podnete p. Vrablicovej  

 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku p.č.648/12 KN-E vedenej ako 

ostatná plocha na LV 905. Jedná sa o parc. č.  24/1KN-C diel 1, ktorá bola odčlenená od parcely č. 

648/12 KN-E vo výmere 159 m2a novovytvorenú parcelu č. 24/3 KN-C diel 2 odčlenenú od parcely č. 

648/12 KN-E vo výmere 115 m2 podľa GP č. 55/2018, vyhotoviteľ Jana Pálková, 900 63 Jakubov 35 pre 

Antona Lajchu s manželkou Annu Lajchovou. Cena pozemkov bola stanovená na základe §9a odst. 8 

pís. e) zák. č. 138/1991 Zb. podľa osobitého zreteľa vo výške 12,37 € za m2. Jedná sa o pozemky, ktoré 

menovaní už dlhodobo užívajú a obec ich nemá ako inak využiť. Celková výmera predávaných 

pozemkov je 274 m2 a celková suma 3 389,38 €. Žiadame predložiť kúpnu zmluvu ku podpisu. Úhradu 

treba previesť prevodným príkazom na účet obce. IBAN: SK38 5600 0000 0032 0366 7001.  

 

 

 



  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k  Záverečnému 

účtu za rok 2017. 

 OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

67 853,39 €. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

Overovatelia:   Polák Marián                                                                                   starosta obce 

                           Orlík Róbert                                                     Ing. Soukup Boris 

 


