
                                                               Zápisnica č. 9/2018                                                                                                                                                         

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 25.X.2018 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Ing. Pavlák Vladimír, Orlík Róbert, Ofčarovičová Viera , Ing. Rakár Igor, 

Marián Polák,   

Ospravedlnení:   Mlynarovič Roman, Bíla Radoslav,   

 

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. Rakár Igor, Ofčarovičová Viera 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve neboli prijaté  uznesenia: 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť Nikoly Kučerovej rod. Šišolákovej  o pridelenie voľného  obecného 

pozemku pre výstavbu rodinného domu. Na žiadosť bude zaslaná odpoveď v znení, že obec nemá 

zatiaľ voľné stavebné pozemky.  Budú možno koncom roka alebo na budúci rok po vybudovaní 

trafostanice na Eliaške. Pozemky sa budú odpredávať formou dražby. 

 -Druhý bod programu bola žiadosť p. Luknára Petra o odkúpenie pozemkov č.p. 1081/4 o výmere 22 

m2, , č.p. 1084/3 o výmere 11 m2, č.p. 1085 o výmere 116 m2, p.č.1086/5 o výmere 92 m2, č.p. 1078/3 

o výmere 19 m2. Spolu ide o 240 m2. Tieto parcely vznikli delením parcely č. 1078/2 podľa GP č. 

37027077-79/2016. Podľa znaleckého posudku č. 236/2016 ide o cenu 12,37€/m2. OZ súhlasilo 

s predajom pozemku podľa č. parciel horeuvedených. P Luknár vlastní časť pozemku pod cestou 

v uličke, to však bude predmetom ďalšej žiadosti, kde obec bude odkupovať od p. Luknára. 

- Ďalší bod programu bola úprava rozpočtu na rok 2018. Úpravu rozpočtu nám predložila  p. 

Antálková T. finančná účtovníčka obce. OZ súhlasí s úpravou rozpočtu pre daný rok. 



- Ďalší bod programu bol návrh rozpočtu na rok 2019 ide o návrh bez programovej štruktúry. Návrh 

rozpočtu je vypracovaný na bežné výdavky, bude vyvesený minimálne 2 týždne. Je to návrh aby sa 

nedostal obecný úrad do provizória. Po ustanovujúcom zasadnutí po voľbách nové zloženie, schváli 

návrh rozpočtu, alebo urobí úpravu rozpočtu. 

- Ďalší bod programu bola správa auditora za rok 2017.  Boli sme oboznámení zo správou k auditu 

účtovnej závierky a správou z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  ktorá znela, že sme konali 

v súlade zo zákonom.  OZ zobralo túto správu na vedomie 

- Žiadosť p. Lišku Zdena o odkúpenie obecnej parcely č. 544 KN-C na prechod pre dcéru - OZ zamieta , 

z dôvodu že daná parcela je obecný pozemok z ktorého majú prístup na svoje pozemky všetci 

občania. (teda aj dcéra menovaného). 

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

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

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.  Volebná komisia bude 6-členná, zapisovateľ 

Nízka J, predseda Antálková T. Do 30 dní od volieb noví členovia skladajú sľub.   

- p. starosta nás informoval o realizovaní rekonštrukcie cesty na novej a „plenkovej“ ulici, nie je ešte 

vystavená fa, ale podľa predbežného odhadu by sme nemali prekročiť cenovú ponuku , ktorá je 

súčasťou zmluvy.  Boli tam problémy s uložením plynových prípojok, pri prácach sa utrhla jedna 

prípojka, musel sa preložiť jeden požiarny hydrant pred p. Čižmárovou. Stavebný dozor navštevoval 

a kontroloval práce 2x do týždňa. Vykonávajú sa  ešte posledné prehliadky pred zúčtovaním. Na 

„plenkovej“ ulici sa miestami musela dať aj 12 cm vrstva asfaltu. Táto cesta bola asi najnáročnejšia na 

realizáciu doposiaľ. Chodníky sa zatiaľ iba zhutnia na rekonštrukciu nie sú momentálne peniaze. 

- P. Praženková sa pýtala, na vývoz žúmp okolo jej domu. Pán starosta skontroluje podľa plánovaného 

vývozu, koľko krát mal ísť traktor okolo nich. Ubezpečil, že určite ak sa vyváža z hora dediny nechodí 

okolo nich, ale druhou stranou. Ďalej sa pýta ako sa má majiteľ starať o pozemok, lebo z pozemku p. 

Drinku jej lieta neporiadok. Obec môže vyzvať majiteľa na vykosenie pozemku. Čoskoro by mala  

začať výstavba na Eliaške, občanov žijúcich v blízkom okolí čaká riadna dávka trpezlivosti. 

- P. Orgoňová I. sa pýtala na vpuste pred p. Sedláčkovou boli zrušené a voda zateká k nim a na 

námestie . Žiada vpuste obnoviť. 

- p. Kasala sa pýtal na výrub stromov od koho treba povolenie. Výrub sa môže uskutočniť od 

novembra do začiatku marca. Jedna sa s Elvipom o poskytnutie plošiny a výrez stromov zasahujúcich 

do el. vedenia. 

 - 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 predložený. 

 

 

 

 



6. Prijaté uznesenia:  -Uznesenie č. 11/2018 

OZ súhlasí s predajom parciel č. 1081/4 o výmere22 m2 , , č.p. 1084/3 o výmere 11 m2 , č.p. 1085 o 

výmere 116 m2 , p.č.1086/5 o výmere 92 m2 , č.p. 1078/3 o výmere 19 m2 . Spolu ide o 240 m2  p. 

Luknárovi P. Tieto parcely vznikli delením parcely č. 1078/2 podľa GP č. 37027077-79/2016. Podľa 

znaleckého posudku č. 236/2016 ide o cenu 12,37€/m2 . 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

                         - Uznesenie č. 12/2018 

OZ súhlasí s úpravou rozpočtu v roku 2018. 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

        

                          - Uznesenie č. 13/2018 

OZ berie na vedomie správu auditora z účtovnej závierky a správu z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2017. 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 



 

 

          - Uznesenie  č. 14/2018 

OZ zamieta žiadosť p. Lišku Zdena o odkúpenie p .č. 544 KN-C 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

                     - Uznesenie č. 15/2018 

OZ zamieta odkúpenie pozemku (predzáhradka), nakoľko obec v zelenom páse v budúcnosti plánuje 

inžinierske siete alebo budovanie chodníka. 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia:   Ing. Rakár Igor                                                                        starosta obce 

                           Ofčarovičová Viera                              Ing. Soukup Boris 



 


