
                                                        Zápisnica č. 6/2018                                                                                                                    

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 19.7.2018 

 

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

Ing. Rakár Igor,  Marián Polák, Uller Miroslav 

Ospravedlnení: Mlynarovič Roman 

 

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. Igor Rakár, Ing. Vladimír Pavlák 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve boli prijaté 2 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.  

 

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 €. 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola sťažnosť MUDr. Litomerický na produkciu živej hudby v prevádzke 

u Némethovcov.  Sťažnosť bola podaná na zápach  i na hluk a krik detí i dospelých mimo produkciu 

živej hudby , či po ukončení produkcie.   Sťažnosť na OZ bola prejednaná a doporučuje súkromnému 

podnikateľovi vybudovať odhlučňovaciu stenu a zabezpečiť strom- orezom, aby sa zabránilo úrazu 

detí.  P. starosta podal podnet na prokuratúru, či obec môže zakázať produkciu živej hudby, ktorá je 

do 22.00 h. a druhá otázka bola – môže obec povoliť dlhšiu produkciu napr. na Hody.  OZ počká na 

vyjadrenie prokurátora a potom zaujme stanovisko.  

-Druhý bod programu bola žiadosť p. Cochera na odpredaj pozemku. Na zastupiteľstve z 24.5 dostal 

p. Cocher od OZ predbežný súhlas. OZ s predajom pozemku č.  17146/2 o výmere 87 m2 v cene 

147,55 € podľa priloženého znaleckého posudku 7/18 súhlasí . 

- Ďalší bod programu bola žiadosť p. Janata o opravu chodníka pri  hl. ceste, ktorý sa prepadá 

a mostík pri Mlynarovičovi F . Stavebná komisia je poverená prešetrením stavu a rozhodne o postupe 

opráv. Začne sa opravovať zhora postupne po etapách.  

  

 

5. Rôzne:  - V bode rôznom nás pán starosta informoval, že komunálne voľby sa uskutočnia 

10.11.2018 v čase od 7.00 – 22.00 h. Pre obec bude jeden volebný obvod s 5 členou volebnou 

komisiou.  

Do 11.9. do 24oo hod. treba odovzdať kandidátne listiny. OZ schválilo plný úväzok pre starostu 

a počet poslancov 7 pre ďalšie volebné obdobie.  

-Organizácia Hasprunskeho dubáka- nakoľko tento rok oslavuje naša obec 4 výročia- dve sa týkajú 

kostola a to 350 výročie od položenia základného kameňa a 340. výročie od vysvätenia ( slávnostná 

omša na hody)  a dve výročia 100. výročie od premenovania obce z maďarského názvu na Hasprunku 

a 70. výročie na Studienku. Pri tejto príležitosti pán starosta navrhol oceniť občanov za prínos pre 

našu obec.  Navrhol 12 mien a okrem toho budú oslovené všetky spoločenské organizácie, aby dali 

návrh na ocenenie. 

- Treba presťahovať zverolekára z nevyhovujúcich priestorov v kine do nových. Pán starosta navrhol 

miestnosť v MOS, ktorú využívala v minulosti p. Nízka L.  na kozmetiku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného pozemku p. Cocherovi p.č. 17146/2 ostatná 

plocha o výmere 87m2. Cena podľa znaleckého posudku 7/2018 stanovená hodnota 147,55 €. 

Predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy.      

 

  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov 7 pre budúce obdobie, jeden volebný obvod a plný 

úväzok pre starostu obce. 

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:   Ing. Igor Rakár                                                                        starosta obce 

                           Ing. Vladimír Pavlák                              Ing. Soukup Boris 



 

 


