
                                                               Zápisnica č. 3/2021                                                                                                                                                                              

z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva Studienka zo dňa 6.4.2021 

 

Prítomní:  Ing. Soukup Boris, R. Orlík, M. Antálek, V. Ofčarovičová, J. Švaral, R. Pavlák, M. Vallová,    

 Durečková Eva,  M. Uller- kontrolór 

Ospravedlnení:  

Hostia:  

 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Určenie overovateľov zápisnice 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Prerokovanie žiadosti  

                    5. Diskusia – rôzne 

                    6.  Prijaté uznesenie 

                    7. Záver 

                   

                     

1. Otvorenie:  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. 

Soukup Boris 

 

2. Určenie overovateľov:   

3. Kontrola uznesení:     

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1. Bod programu bola fa za vybudovanie vodovodu a prípojok na Eliaške a na Dráhach. Starosta nás 

informoval, že prebehlo výberové konanie a vyhral to p. Stachovič. Výzva bola podaná na položenie 

hlavného vodovodného potrubia a jednej prípojky. Nakoľko podmienky na budovanie prípojok 

v týchto miestach sú zložité, dala obec vybudovať na každé číslo parcely prípojku. Podľa prijatého 

VZN každý účastník , ktorý sa napojí na vodovod zaplatí poplatok obci 500€ a poplatok, ktorý mu 

bude vyrátaný podľa metrov položenia na konkrétne číslo parcely. Poplatok 500 € zahŕňa 

vybudovanie hlavnej vetvy, prípojky sú platené zvlášť.  

Starosta má teraz za úlohu listom oboznámiť vlastníkov pozemkov na danej lokalite  o možnosti 

pripojenia sa a o platbe za už vybudovanú prípojku.  Informácie budú zverejnené na web stránke 

obce, úradnej tabuli, rozhlasom. Zverejniť prijaté VZN o poplatku za vodovod. 



p. Orlík R. vytkol starostovi zlú komunikáciu s OZ. Treba, aby OZ vedelo o zmenách a rozhodlo o nich. 

Neinformovanosť poslancov o skutočnostiach je problém. Neskoro sa uverejňujú zmluvy, nemáme 

ich tak veľa, aby sa to nestihlo, alebo pozabudlo zverejniť,  Treba najskôr zverejniť výzvu, zmluvu a po 

odsúhlasení OZ nasleduje realizácia projektu a platba.  

- starosta do 60 dní si vymenuje zástupcu, ak tak neurobí potom OZ si zvolí zástupcu z radov 

poslancov. 

- p. Kopková potrebuje písomné vyjadrenie, že OZ súhlasí s prenájmom na danom čísle parcely. 

- nebola podaná výzva na rekonštrukciu pódia, robilo sa to pri budovaní parkoviska pri OÚ. 

- rekonštrukcia strechy na kaviarni ALGO, p. Orlík má cenové ponuky už pripravené doma 

 

Rôzne: 

 

6. Prijaté uznesenia:  Uznesenie č.  

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                               starosta obce 

                                                                                      Ing. Soukup Boris 

 


