
                                                               Zápisnica č. 8/2018                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 20.9.2018 

 

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

Ing. Rakár Igor, Uller Miroslav 

Ospravedlnení:   Marián Polák,  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:  Orlík Róbert, Ing. Pavlák Vladimír 

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

Uznesenie č. 9/2018  

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zmeniť v zmluve s firmou Skanska záručnú dobu z 2 na 5 rokov  

doplniť bod o poslednej splátke 5% po skončení záručnej doby.     

Tento návrh bol zmenený hlasovaním 4 poslanci za  a 3 proti (telefonicky) na 36 mesiacov záruka 

a zadržanie platby až po skončení prác a odovzdania do užívania.             

 

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.    (Koporec Štefan a Obec Studienka)                

 

 

 

 



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť občanov Studienky o riešenie stavu uličky k horným záhumeniciam. 

Žiadajú dostať pozemok do vlastníctva obce a zhutniť chodník v uličke. OZ súhlasí s vypracovaním GP 

a prípravu všetkých podkladov ku kúpe pozemku. Zatiaľ sa privezie zásypový materiál zo Sološnice 

a na druhý rok sa bude riešiť vydláždenie chodníka. 

 -Druhý bod programu bola žiadosť p. Nízkej Márii na odstránenie neoprávneného oplotenia 

pozemku. Na základe podnetu p. Nízkej,  OZ odporúča odstrániť oplotenie. Žiadosť posúvame na 

stavebný úrad o prešetrenie p. Vlčkovej, ktorá pozrie skutkový stav. 

- Ďalší bod programu bola žiadosť p. Lišku Zdena o odkúpenie obecnej parcely č. 544 KN-C na 

prechod pre dcéru. Stavebná komisia zhodnotí situáciu na mieste, ale OZ podľa dočasných 

dostupných informácií neodporúča predaj pozemku. Jedná sa o obecný pozemok, takže dcéra prístup 

na jej pozemok má. 

- Ďalší bod programu bola žiadosť Alexandre Madajovej o odkúpenie predzáhradky. OZ nesúhlasí 

s odpredajom, nakoľko obec v budúcnosti plánuje v zelenom páse inžinierske siete alebo chodník. 

- Ďalší bod programu bola žiadosť p. Salai Peter o odkúpenie podielu vo vlastníctve obce. Obec čaká 

na delimitáciu a prevod pozemku do vlastníctva, potom až bude vystavený delimitačný protokol 

môžeme jednať o odkúpení podielu. 

5. Rôzne:  - príprava komunálnych volieb: prihlásilo sa 13 kandidátov na poslancov a 4 kandidáti 

na starostu.  Voľby sú 10.11. 2018 volí sa do 22.00 hod. Do 30 dní od volieb noví členovia skladajú 

sľub.  Je potrebné urobiť prípravu rozpočtu na ďalšom zastupiteľstve. Musí byť vyvesené vonku 15 

dní a potom sa schvaľuje návrh rozpočtu. 

- Príprava HD p. starosta nás informoval o pripravenom programe a akciách na HD. Požiadal 

poslancov o spoluprácu na prípravách v piatok a sobotu. 

- P. Orlík sa pýtal na stav Eliašky- mala by byť hotová do zimy, pozemky by sa mohli predávať na nový 

rok.  

- predaj pozemku Ivan Bača- OZ navrhuje zaslať mu výzvu k urýchlenému riešeniu stavu predaja 

pozemku pod starou MŠ. V septembri minulého roku OZ a pán Bača sa dohodli na predaji pozemku. 

Pán Bača mal predložiť návrh kúpno-predajnej zmluvy. Návrh predložil , OZ malo výhrady bolo 

potrebné návrh prepracovať, no nový návrh nebol doteraz predložený. 

6. Prijaté uznesenia:   

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          0 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia:   Orlík Róbert                                                                        starosta obce 

                           Ing. Pavlák Vladimír                              Ing. Soukup Boris 

 


