
                                                          Zápisnica č. 5/2021                                                                                                                                                                                   

z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva Studienka zo dňa 19.5.2021 

 

Prítomní:  Ing. Soukup Boris, R. Orlík, M. Antálek, V. Ofčarovičová,  M. Vallová,  Durečková Eva,  M. 

Uller- kontrolór   R. Pavlák-odstúpil, M.Polák 

Ospravedlnení J. Švaral 

Hostia: Pekárová,  

 

Program:    Otvorenie 

1. Výberové konanie na výzvu opravy strechy na kaviarni Algo 

2. Ďalší postup v riešení cesty na Dráhach 

3. Vzdanie sa mandátu poslanca – Radován Pavlák 

4. Diskusia 

5. Záver 

  

                     

                                   

 Otvorenie:  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. 

Soukup Boris 

 

1)Bod programu 

Výberová komisia na výzvu opravy strechy na kaviarni ALGO. Poslanci na výberové konanie navrhujú 

komisiu na otváranie obálok členovia finančnej komisie doplnenú o p. Antálka a p. Durečkovú. Na OÚ 

sa do piatka 12.00 h zozbierajú ponuky. Finančná komisia spolu s  p. Antálkom a Durečkovou E., budú 

otvárať obálky 26.5.2021 podľa výzvy na predkladanie ponúk.  

2)Ďalší postup v riešení cesty na Dráhach. Do konca tohto týždňa bude vypracovaný rozpočet na 

cestu na Dráhach, podľa projektovej dokumentácie. Cesta na Dráhach – osloviť ešte firmu z Veľkých 

Levár, aby nám nacenili práce k úprave cesty zhutnenie a odvodnenie. Máme prisľúbených asi 26 fúr 

kameňa z Rohožníka- zohnať odvoz. Po zhromaždení informácií zasadne OZ a stanoví podmienky na  

zverejnenie výzvy.  Termín do budúceho zastupiteľstva – 26.5.2021. 

3/ Nakoľko sa vzdal mandátu poslanca Radován Pavlák 17.5.2021, ako ďalší v poradí bol prizvaný na 

OZ náhradník Polák Marián. Ten post poslanca prijal a zložil sľub. 

 

Diskusia: 

- p. Vallová Magda sa informovala na podnet od p. Tótha o zámene pozemku vedľa a za jeho 

rodinným domom.  3 m od kina prepísať na obec a 3 m za jeho postaveným rodinným domom 

prepísať na p. Tótha. Vtedajšie OZ súhlasilo s takouto zámenou a preto ani terajšie OZ nenamieta. 



-p. Ofčarovičová Viera sa informovala na vybavenie žiadosti p. Mlynarovičovej Jany o odkúpenie 

obecného pozemku. P. Mlynarovičová nemá informáciu o cene za m2 a ani o koľko metrov sa jej 

zmenší pôvodne požadovaná výmera , kvôli trafostanici. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                     starosta obce 

                                                                                      Ing. Soukup Boris 

 


