
                                                       Zápisnica č. 8/2019                                                                                                                                                         

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 12.8.2019 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, Orlík Róbert,  Švaral Jozef, Ofčarovičová Viera, Antálek Marián, Ing. 

Magda Vallová PhD, Pavlák Radko, Mládek Brian, Uller Miro 

Ospravedlnení:  , 

Hostia:  

Overovateľ: 

 

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, návrh 

programu bol poslancami schválený. 

2. Určenie overovateľov:  Pavlák Radko, Antálek Marián 

  

3. Kontrola uznesení:       

4.          Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

-  bod programu bola informácia poslancov o podanom projekte na OÚ.  Minister životného 

prostredia Slovenskej republiky, rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z 

Environment6lneho fondu formou dotácie na rok 2019 na (projekt): 

 Výmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu na budove Obecného úradu Studienka, 

výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v Zdravotnom stredisku (ZS) a zateplenie obvodového 

plášta budovy, vo výške: 90.000,00 EUR. Spoluúčasť 5% zo  sumy projektu čo je  4.736,85 EUR. €.  

Pôvodná žiadaná výška bola 125 000 €.  Do konca novembra (29.11.) musia byť ukončené všetky 

práce a vyučtované. Do 13.9. musia byť odovzdané všetky potrebné  podklady.  

Starosta nás informoval, že oslovil firmu Tatratender, ktorá nám vypracuje výberové konanie. 

Nakoľko ide o zákazku z nízkou hodnotou do 180 000 € môže sa dať aj priamym zadaním. Výberové 

konanie musí robiť oprávnená osoba, zaplatíme cca 800 €.  



OZ schvaľuje výberové konanie z nízkou hodnotou a osloví 3 firmy prostredníctvom právnickej firmy 

Tatratender. 

 

 5. Rôzne:  

- - Lampy verejného osvetlenia mali byť vymenené + doplnenie rozvodu elektriky. Boli v obci 

pracovníci Magmy, no pre nedorozumenie v ich firme prišli opraviť svetlá a nemali náhradné. My sme 

žiadali o výmenu. Pourgovať nápravu, alebo prejsť si zmluvu, či sa nedá pokutovať firma za 

nedodržiavanie zmluvy. 

- Navozený vyfrézovaný asfalt už je pripravený na miestach a na druhý týždeň sa bude rozvážať 

a zasýpať. 

 

6. Prijaté uznesenia:   

 Uznesenie č. 21 

 OZ schvaľuje výberové konanie z nízkou hodnotou a osloví 3 firmy prostredníctvom právnickej firmy 

Tatratender. 

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:   Pavlák Radko                                                                         starosta obce 

              Antálek Marián                                                                   Ing. Soukup Boris 

 


