
                                                        Zápisnica č. 7/2018                                                                                                                    

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 7.8.2018 

 

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

Ing. Rakár Igor, Mlynarovič Roman  

Ospravedlnení: ,  Marián Polák, 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:  Bíla Radoslav, Mlynarovič Roman 

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

Uznesenie č. 7/2018 

 Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom obecného pozemku p. Cocherovi  a manželke p.č. 

17146/2 ostatná plocha o výmere 87m2. Cena podľa znaleckého posudku 7/2018 stanovená hodnota 

147,55 € t.j. zaokrúhlene 148,- €. Predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy. 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov 7 pre budúce obdobie  a plný úväzok pre starostu 

obce. 

 

 



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola zmluva Skanska – cesty. Bolo skončené výberové konanie na  realizáciu 

opravy cesty „Nová ulica a plenková ulica“. Boli oslovené 3 firmy :Skanska, firma z Nitry a Trenčína. 

Externý pracovník s odbornou spôsobilosťou vyhodnotil a spísal zápisnicu z výberového konania 

a výsledkom je, že výhercom je firma SKANSKA- najnižšia cena. Návrh zmluvy bol predložený 

k podpisu. Podľa zmluvy dokončenie prác do 30.11.2018. Ide o pokládku  rúr a zasypanie kanálov, 

vybudovanie vpustí a osadenie obrubníkov. Tieto práce budú trvať asi 3-4 týždne. Ľudia si musia 

rozobrať súkromnú dlažbu, ktorú majú položenú až po cestu. Vjazdy do domov sa po skončení prác 

zabetónujú a kanál pred domom bude zasypaný.  OZ na predložený návrh zmluvy malo výhrady 

v predĺžení záruky z 2 na 5 rokov a v bode o poslednej splátke 5% zo sumy až po skončení záručnej 

doby. Kontrolovateľné dodatky zmluvy OZ. 

Na zmluvu mala výhrady  p. Praženková, ktorá sa informovala o dodatkoch v zmluve. Má pocit, že 

v bodoch o dodatkoch má firma priestor na zvýšenie ceny prác. Informovala sa i o stavebnom dozore, 

na tomto projekte. Dodatky k zmluve boli využité firmou 2x. Cesta pri škole bola v poriadku a k pošte 

tam sa nadhodnotili práce pre väčšiu vrstvu asfaltu. No v konečnom dôsledku výsledná cena zostala 

podľa rozpočtu. A druhý krát to bola cesta smerom k rómskej osade, kde sa vytvoril v strede 

ostrovček a tým sa rozšírila plocha pokládky.    

 -Druhý bod programu bola žiadosť p. Litomerického z minulého zastupiteľstva ohľadom produkcie 

živej hudby. Na základe nášho platného VZN produkcia živej hudby len do 22.00 h. Nad rámec týchto 

hodín musí byť povolenie z OÚ. Na žiadosť firmy VINIG na produkciu živej hudby v dňoch 17 a 18.8. 

(hody) odpovedá OZ podľa VZN takto: Povoľuje sa hudba do 22.00 hod. a do 24.00 len zo súhlasom 

susedov. 

- Ďalší bod programu bola žiadosť p. Koporca Štefana a manželky o vysporiadanie pozemku. P. 

Koporec potrebuje odkúpiť od obce 55 m2  a 74m2 musí kúpiť obec od nich. Podľa GP č. 29/2018 , 

ktorý vypracoval p. Drinka Jozef zo dňa 9.7.2018 OZ súhlasí s vysporiadaním pozemkov za cenu podľa 

znaleckého posudku 12,37€/m2.  

5. Rôzne:  - 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zmeniť v zmluve záručnú dobu z 2 na 5 rokov  doplniť bod 

o poslednej splátke 5% po skončení záručnej doby.                 

  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 



 

 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vysporiadaním pozemkov podľa GP č 29/2018, ktorý vypracoval p. 

Drinka Jozef zo dňa 9.7.2018. Cena 12,37€/m2.                     

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:   Bíla Radoslav                                                                        starosta obce 

                           Mlynarovič Roman                              Ing. Soukup Boris 

 


