
                                                               Zápisnica č. 2/2018                                                                                                                                                         

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 11.12.2018 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Pavlák Radko, Orlík Róbert, Mládek Brian, Švaral Jozef, Ofčarovičová 

Viera, Antálek Marián, Vallová Magda, 

Ospravedlnení:   

Hostia: Valter M., Januška M., Uller M., Orgoňová I., Kučerová Nikol 

Overovateľ: Švaral J., Mládek B. 

 

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 schválení. 

 

2. Určenie overovateľov:  Švaral Jozef, Mládek Brian 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve boli prijaté 2 uznesenia: 

Uznesenie č. 1/2018  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky voľby starostu a volieb do OZ. OZ konštatuje, že 

novozvolený starosta Ing. Boris Soukup a poslanci do OZ zložili zákonom predpísaný sľub. 

 

Uznesenie č. 2/2018 



Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 252/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí, mesačný plat starostu - navýšenie platu k základnému platu 

o 31,4%.  

 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh na voľbu komisií.   

Finančná komisia: Mládek Brian (predseda), Antálková Tatiana, Blahovičová Dana. Poslanec Orlík R. 

navrhol , že by chcel pracovať i vo finančnej komisii. 

Stavebná komisia: Švaral Jozef (predseda), Ing. Horváth Vlado, Ing. Žilavý Milan. Doplňujúci návrh do 

stavebnej komisie od poslanca M. Antálka je p. Milan Orgoň,  p. Emil Wolf.  

Kultúrno-športová komisia: Ofčarovičová Viera (predseda), Ing. Vallová Magdaléna PhD., Ing. Pavlák 

Radovan, Stanislav Demetrovič, Ing. Igor Rakár. Doplňujúci návrh od poslanca M. Antálka je pridať do 

komisie p. Tótha a p. Orgoňovú I. 

Komisia priestupková a životné prostredie:  Antálek Marián (predseda), Orlík Róbert, Januška Marek, 

Mgr. Valter Matúš, Polák Marián. Doplňujúci návrh od p. Vallovej pridať do komisie Koporca Martina 

za PZ do životného prostredia.  

Hlasovalo sa za maximálny počet členov v jednotlivých komisiách. Poslanci OZ odhlasovali maximálny 

počet v komisii 5.  

Hlasovalo sa  za rozdelenie kultúrno-športovej komisie. OZ odhlasovalo, že komisia zostáva  ako jeden 

celok. 

Do 17.12. môžeme posielať návrhy mien do jednotlivých komisií p. Mládkovi B. a vo štvrtok 20.12. 

mimoriadne zastupiteľstvo na zvolenie členov komisií. 

Schválenie odmien za zasadnutia OZ a zasadnutia komisií. OZ schválilo odmenu za zasadnutia OZ 

a komisií 15€/ za zasadnutie.  

Schválenie sobášiaceho: OZ za sobášiaceho zvolilo p. Ing. Vallovú Magdu PhD. 

Schválenie poslanca povereného zvolávať a viesť zastupiteľstvo. OZ schválilo a poverilo  p. Orlíka 

Róberta za poslanca povereného zvolávať a viesť zastupiteľstvo. V prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 

veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Menovanie zástupcu starostu. Starosta Ing. Boris Soukup vymenoval za svojho zástupcu p. Mládka 

Briana. 

Zvolenie poslancov do Rady školy Studienka. Bývalý člen  p. Bíla a p. Polák budú nahradený novými 

členmi OZ p. Orlíkom R. a Pavlákom R.  



Schválenie rozpočtu na rok 2019a návrh rozpočtu na roky 2020,2021:  

- OZ  uznesením č.10/2018 schvaľuje rozpočet obce Studienka na rok 2019. 

- -OZ uznesením č. 10/2018 berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020,2021 

- OZ schvaľuje v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce Studienka na roky 2019,2020,2021 bez programovej štruktúry. 

 Poslanec Mládek Brian vzdanie sa odmeny za zasadnutia OZ a komisie.  OZ berie na vedomie 

písomné vyjadrenie p. Mládka, ktorým sa vzdáva nároku na odmeny za zasadnutia OZ a komisie. 

Žiadosť Nikoly Kučerovej o predbežný súhlas k výstavbe RD. OZ prerokovalo danú žiadosť a dáva 

predbežný súhlas k výstavbe RD na parcele č. 4242/2 p. Kučerovej Nikoly. 

Sťažnosť p. Vargová J. na porušenie zákonných predpisov zo strany manželov Stopkových bytom 387. 

Hrob Tančibokových je vo svahu,  vyrovnávaním okolia svojho hrobu do roviny p. Stopka odkopal 

hrob z pravej strany a drobí sa betón. P. Vargová žiada uviesť situáciu do pôvodného stavu. Sťažnosť 

prešetrí   p. Antálek a potom OZ zaujme stanovisko. 

5. Rôzne:  -  pán starosta nás informoval, že veľmi stúpol vývoz nadrozmerného odpadu na 

zberný dvor. V najbližších mesiacoch sa bude riešiť otázka TKO a veľkokapacitných nádob. Ako 

zamedziť, aby cudzí ľudia  a živnostníci  nezneužívali finančné prostriedky občanov vo svoj prospech.  

Máme  neplatičov a treba nájsť riešenie na vymáhanie nedoplatkov. Doteraz sa riešilo vymáhanie len 

upomienkami. Komisia životného prostredia po zvolení do funkcie od 1.1.2019  podá návrh na 

riešenie vývozu na zberný dvor. 

 - Veľkým problémom sú nevysporiadané pozemky. Máme všetky doklady o vykúpení pozemkov, no 

niekde sa stala chyba,  lebo nie sú vo vlastníctve obce. Duplicitne nezapíšu vlastníctvo.  Treba nájsť 

právnika, ktorý by chcel za týmto ísť do archívu v Skalici, vybehať všetko potrebné k prevodu.  Ani 

pozemok pod čističkou nevlastníme. Nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu pán starosta podá 

žiadosť na vlastníctvo pozemku pod čističkou.  

P. Antálek sa informoval na vyčistenie kalu v rybníku. Zapožičať stroj, vybrať kal, odviesť ho na 

skládku- kam? Doprava bude najdrahšia zo všetkého.  

- P. Orlík navrhol 3 dni pred zasadnutím OZ oznam von, aby boli ľudia informovaní. Taktiež 

informovať na našej aplikácii o vývozoch, aktualitách, poriadaných akciách... Zmodernizovať našu 

obecnú stránku, ktorá nebude však obsahovať diskusné fórum.  

Ďalej ako to bude zo zimnou údržbou ciest v obci. Starosta informoval, že treba prijať dvoch 

dôchodcov na práce v obci.  Možno uvažovať o kúpe stroja na údržbu cesty.  

- Sklo a papier málo vývozov. Do každej domácnosti by mal ísť kompostér. 

- Ulička na Záhumenice je na petíciu občanov hotová. Zemina vybratá , ale sa nezasypala, nakoľko to 

nie je náš pozemok. Jedná sa s vlastníkom pozemku o kúpe, potom by sa tam mohol urobiť aspoň 

chodník z betónových kociek, ktoré má obec k dispozícií.  Pán Orlík sa spýtal na využitie týchto kociek 

na spevnenie kanálu popri DSS.  



- Chodník na hl. ceste sa prepadá, pod chodníkom je ťahané odvodnenie dažďovej vody. Ak sa 

pustíme do rekonštrukcie chodníka, tak aj treba počítať s výmenou potrubia na odvodnenie. 

- Rekonštrukcia obecného rozhlasu  a využitie do budúcnosti systém fotobunky LED svetla 

s napojením do osád. Prospekt obec Modrá na Morave- ukážka svetiel. 

- Mikulášske balíčky dať do školy a škôlky do tomboly na karneval.  

- Návrh na zbierku šatstva a hračiek slabším rodinám, alebo do útulkov. Zistiť záujem, potom sa môže 

uskutočniť realizácia, nakoľko nie sú skladové priestory. 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 3/2018    

Poslanci OZ hlasovaním odsúhlasili maximálny počet členov v komisii na 5. 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      2 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2018    

Poslanci OZ hlasovaním odsúhlasili, že kultúrno-športová komisia zostáva ako jeden celok.  

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 4 

                        Proti                            3 

                       Zdržal sa                      0 

 

 



Uznesenie č. 5/2018    

Poslanci OZ schválili odmenu za zasadnutia OZ a komisií 15€. 

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 6/2018    

Poslanci OZ hlasovaním  zvolili za sobášiaceho p. Vallovú Magdalénu.  

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 7/2018    

Poslanci OZ schválilo poslanca p. Orlíka Róberta za poslanca povereného zvolávať a viesť 

zastupiteľstvo v prípadoch § 12 ods. 2 prvá veta ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      1 



Uznesenie č. 8/2018  

OZ berie na vedomie vymenovanie starostom obce Ing. Borisom Soukupom  za svojho zástupcu p. 

Mládka Briana.  

 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 9/2018    

Poslanci OZ schválili do Rady školy poslancov Orlíka Róberta  a Pavláka Radka  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 10/2018    

 - OZ  uznesením č.10/2018 schvaľuje rozpočet obce Studienka na rok 2019. 

- -OZ uznesením č. 10/2018 berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2020,2021 

- OZ schvaľuje v zmysle §4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostavenie a predkladanie rozpočtu 

obce Studienka na roky 2019,2020,2021 bez programovej štruktúry.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 



Uznesenie č. 11/2018    

OZ berie na vedomie písomné vyjadrenie p. Mládka, ktorým sa vzdáva nároku na odmeny za 

zasadnutia OZ a komisie.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 12/2018    

OZ odsúhlasilo a dáva predbežný súhlas k výstavbe rodinného domu na parcele č. 4242/2 p. 

Kučerovej Nikoly.  

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:   Švaral Jozef                                                             starosta obce 

                           Mládek Brian                              Ing. Soukup Boris 

 


