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Vec 

 Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

 Týmto Vám oznamujeme, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Studienke sa 

bude konať dňa 20.01.2021, t. j. v stredu v čase o 18.00h. 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať bez prítomnosti obyvateľov obce 

za účelom zabránenia šírenia koronavírusu, ako aj zlej epidemiologickej situácie. 

AKTUALIZÁCIA: K danej problematike prítomnosti obyvateľov na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva je nutné uviesť, že zasadnutie je verejné, čiže nie je možné 

vylúčiť verejnosť. Na druhej strane však je stále platný zákaz vychádzania. To 

znamená, že všetky osoby, ktoré sa zúčastnia na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

okrem orgánov samosprávy, tak porušujú aktuálne platný zákaz vychádzania. 

Z úradnej povinnosti je nutné oznámiť všetky osoby, ktoré porušujú zákaz 

vychádzania. 

https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/  

VYHLÁSENIE Briana Mládka: Týmto by som vás chcel všetkých požiadať, aby ste sa 

dnešného dňa nezúčastňovali rokovania obecného zastupiteľstva z vyššie uvedených 

dôvodov, nakoľko sa spisuje prezenčná listina a všetky osoby okrem orgánov 

samosprávy by som musel nahlásiť vzhľadom na povahu zamestnania (Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky). Nestačí vyhlásenie, že túto pozvánku ste si nestihli 

prečítať, nakoľko zákaz vychádzania už je nejakú dobu platný. Tak vás prosím, buďte 

zhovievaví a nerobme si naprieky, aby neprišlo k zbytočným konfliktom. 

ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ZA POCHOPENIE. 

Forma obecného zastupiteľstva (obrazovo zvukový záznam, zvukový záznam) a tade 

zmena rokovacieho poriadku sa bude riešiť ako prvý bod napriek tomu, že nebol zapísaný 

v pôvodnom programe.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Kontrola uznesení 

4. ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU 

5. Žiadosti a sťažnosti 

⮚ p. Mlynarovičová - kúpa pozemku - po stanovisku komisie 
⮚ Mária Biksadská a Ing. Rudolf Biksadský - zámena pozemkov 
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⮚ Oliver Písečný - odkúpenie pozemku 

⮚ Radovan Popovič - stanovisko obce k výstavbe 

⮚ Marcel Oliva - odkúpenie pozemku 
⮚ Renáta Ferenčíková - cena pozemku, žiadosť o zníženie 

⮚ Eva Pospíšilová - odpor, pripomienka na výstavbu trafostanice 

⮚ Ing. Peter Holý - územnoplánovacia informácia  na výstavbu rekreačných chát Juríky 

⮚ Ing. Ľubomír Peťovský - žiadosť o dobudovanie vodovodu - pripojenie domu 
6.    Rôzne 

⮚ Otázka výstupu zo združenia Enviropark Pomoravie - združenie obcí 

Záver 
 

  

                            

                       Brian Mládek 

         Zástupca starostu obce Studienka 
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