
                                                               Zápisnica č. 1/2019                                                                                                                             

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 16.1.2019 

 

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

Marián, Vallová Magda, Uller Miro 

Ospravedlnení:  Mládek Brian 

Hostia: p. Januška, Demetrovič, Koporec M., Orgoňová I., Uller M., Matok M., Németh T., Biksadský 
František ml. 

Overovateľ: Švaral J., Vallová M., 

 

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: Švaral J., Vallová M., 

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

                     Uznesenie č. 13/2018    

 OZ schvaľuje členov do finančnej, stavebnej, kultúrno-športovej, životné prostredie a priestupková 

komisia a predsedu komisií na základe tajného hlasovania.  

Finančná komisia: Orlík Róbert –predseda, Mládek Brian , Antálková Tatiana, Blahovičová Dana,  Ing. 
Pavlák Vladimír. 

Stavebná komisia: Švaral Jozef (predseda), Ing. Horváth Vlado, Ing. Žilavý Milan, Stanislav Kovarik, 

Ing. Jozef Slezák (vylosovaný). 

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

Radovan, Stanislav Demetrovič, Tibor Tóth.  

Komisia priestupková a životné prostredie:  Antálek Marián (predseda), Orlík Róbert, Mgr. Valter 

Matúš,.Januška Marek, Koporec Martin.  

 



Uznesenie č. 14/2018 

OZ súhlasí s úpravou rozpočtu podľa skutočného čerpania roku 2018 . 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  boli žiadosti od p. Matokovej E., Kučerovej N., Včelka J., Remenár P., Písečná O., 

Biksadský František o dodatok k územnému plánu a zmene normatív v územnom pláne. Všetky 

žiadosti boli posunuté na prerokovanie stavebnej komisii, ktorá zasadá na budúci týždeň. Zohnať 

odborne spôsobilú osobu, ktorá musí otvoriť územný plán a  prepracovať dodatok k územnému 

plánu. 

Druhý bod programu bola žiadosť p. Zambora Jána Studienka 389 o zníženie poplatku za vývoz TKO 

na polovicu vzhľadom na to, že vývoz využíva čiastočne.  OZ zamieta žiadosť p. Zambora, nakoľko je 

v rozpore s platným VZN obce.  

5. Rôzne:  Doplnok k VZN č.4 – opatrovateľská služba. Návrh nového VZN platnosť od 1.3.2019 

a ruší sa VZN z roku 2014. 

 VZN č.4/2014 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu.  

Obec na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4 ods. 3, 

písm. O) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní ( živnostenský zákon v znení neskorších predpisov  ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“).  

Mení sa § 1 Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá   

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa 

prílohy č. 3 a 

b)  je odkázaná za pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch  starostlivosti o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z.. 

A § 4  Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem 

a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 1,65 násobok sumy 

životného minima. 

 

VZN – doplnok k VZN  na vývoz odpadov. Bude zasadať komisia životného prostredia, ktorá navrhne 

vypracovanie dodatku k zmluve o vývoze TKO. Budú sa dostávať žetóny na veľkokapacitný odpad na 

zberný dvor. Platba po novom za TKO: bude zrátané množstvo vyseparovaného odpadu a výsledné 

percenta určia koeficient výšky poplatku.  Na tento fakt zareagoval p. Pavlák R., ktorý navrhol 

pripraviť akciu z osvetou (krátke video) a prednáškou o separovaní odpadu. O jej dôležitosti, nakoľko 

čím obec viac odseparuje odpadu, tým menšie poplatky za uloženie TKO zaplatí. Zvýšiť vývoz skla 

aspoň každého štvrťroka. P. Antálek navrhol vývoz použitého oleja z domácností. P. Matok nám 

poskytol kontaktné údaje na firmu, ktorá z ich prevádzky odoberá použitý olej bezplatne. Návrh je 

zozbierať olej štvrťročne a odviesť. Boli privezené kompostéry, budú sa rozvážať po domoch. 



P. Ofčarovičová prečítala návrh plánu kultúrno-športových akcií na rok 2019. Zasadanie KŠK bude 

23.1. a prerokované úlohy na komisii budú zverejnené na stránke obci:  Stanovy KŠK, Plán kultúrno-

športových akcií, hlavné úlohy komisie, podmienky pre nárok na dotáciu a jej zúčtovanie, Realizácia 

projektov – zodpovednosť, sledovanie vypísaných výziev  a podanie žiadosti na projekt – 
zodpovednosť. 

P. Antálek sa pýtal na navýšenie platu starostu, prečo sa to urobilo formou priemeru navrhnutých % 

siedmimi poslancami. Tento spôsob fungoval veľa rokov, na začiatku boli všetci informovaní, že sa to 

robilo takto, či s tým súhlasia. Zákon neukladá podmienky, hlasovania. Do budúcna sa treba 

dohodnúť o pravidle hlasovania. Pri hlasovaní každý poslanec zdvihne ruku. 

Pán starosta informoval OZ, že zúčtovanie dotácie na voľnočasové aktivity FK po 3 pokusoch 
nespĺňajú požiadavky. K riešeniu to preberá finančná komisia aj výšku spotreby energií FK. 

Cesta na Novej ulici, ktorá sa robila minulý rok je vyplatená. 

Tento rok nás čaká spoluúčasť 2000 € na PZ. Dostali sme 30000 € 

Rekonštrukcia rozhlasu 

Prerobiť plán hospodárskeho rozvoja obce, ktoré bude platné na 6 rokov. 

Zimná údržba – stroje veľmi staré a opotrebované. Chýba technika i ľudia. V sobotu sa odpratával 

sneh od rana do neskorých hodín. Obci končí tento rok úver na kanalizáciu, preto zváži OZ kúpu novej 

mechaniky na splátky. 

Mala by sa realizovať rekonštrukcia chodníku hl. ulica + nová ulica. 

P. Ofčarovičová podala návrh na zaslanie výzvy p. Bačovi I., k predloženiu zmluvy o predaji bývalej 

MŠ. 

p. Demetrovič navrhol  informácie pre ľudí okrem stránky, dávať aj do obecnej vitríny a hodnotil 

nedostatky. 

Súdne vymáhať riešenie pozemkov (zistiť právnika na vysporiadanie pozemkov hlavne pod školou 

a futbalovým ihriskom.) 

p. Orlík sa informoval o stave kanalizácie na dolnom konci a Eliaške. Na Eliaške je vyhradená parcela 

na prečerpávačku do čističky. Ale je to otázka budúcnosti, možno za takých 8 rokov.  Stav  na Eliaške 

čakáme na elektrikárov, ktorí už majú komplet podklady a mali by vybudovať trafostanicu. Rozlohou 

je Eliaška na cca 8 pozemkov, bude sa predávať formou dražby. Treba pred predajom odsúhlasiť či 
všetky pozemky sa predajú na rodinné domy, alebo sa bude stavať i bytovka. 

Pozemok pod čističkou zatiaľ nie je vysporiadaný, chceme ho dostať bezplatne, nakoľko ide 

o verejnoprospešnú stavbu. SPF nám ponúkli odpredaj za 18€/m. 

P. Antálek si vyžiada číslo o vývozoch žúmp, ktoré domy nevyvážajú vôbec žumpu a nie sú napojené 

ani na kanalizáciu,. 

 

 

 

 



6. Prijaté uznesenia:    

Uznesenie č. 1/2019    

 OZ zamieta žiadosť p. Zambora o zníženie poplatku za vývoz TKO na polovicu, nakoľko je to v rozpore 

s platným VZN obce.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

 

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

 

 

Overovatelia:   Švaral Jozef                                                                       starosta obce 

                           Ing. Vallová Magdaléna PhD.                Ing. Soukup Boris 

 


