
                                                               Zápisnica č. 4/2019                                                                                                                                                         

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 24.4.2019 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris, Orlík Róbert,  Švaral Jozef, Ofčarovičová Viera, Antálek Marián, Vallová 

Magda, Pavlák Radko  

Ospravedlnení:  Mládek Brian, 

Hostia: p. Januška, Demetrovič, Uller M., Ambrózy, Hrozeková 

Overovateľ: Orlík R.,  Antálek 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: Antálek Marián, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo schválených 5 uznesení:    

- Uznesenie č. 10/2019    

 OZ  ruší pôvodné uznesenie č. 2 zo 4.12.2018 o navýšení platu starostovi obce Studienka.   

 

Uznesenie č.11/2019    

 OZ neodsúhlasilo navýšenie platu starostovi obce Studienka  od 1.4.2019 a berie na vedomie výšku 

základného platu. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

OZ odsúhlasilo žiadosť ZŠ Studienka na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v ZŠ v hodnote 15.00O €.  

 

 



Uznesenie č. 13/2019    

OZ prijíma návrh VZN č. 10 /2019 o podmienkach poskytovania dotácie na stravu  deťom a sankčné 

postupy pri nesplnení si povinností rodiča. 

 

Uznesenie č. 14/2019    

OZ súhlasí so zámenou pozemku s p. Macháčkom podľa vypracovaného GP, zámennou zmluvou.  

 

 Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť  p. Hrozeková, ktorá žiada o vydanie VZN na chov hospodárskych 

zvierat. Ako ďaleko od rodinných domov sa môžu chovať hospodárske zvieratá. Poslanci po diskusii 

rozhodli, že najlepšou formou bude predvolať si obe zúčastnené strany sporu osobitne a skúsiť 

doriešiť problém susedskou dohodou. Bude im oznámený termín rokovania priestupkovej komisie. 

Pán starosta prisľúbil sa popýtať na veterine a odbore ŽP, ako máme postupovať v danom probléme.  

Po rokovaní sa buď susedia dohodnú, alebo poslanci musia nájsť iné riešenie.  

Druhý bod programu bola žiadosť p. Hrúz Pavol, ktorému sme minule dali predbežný súhlas na 

odkúpenie obecného pozemku. Predložil vypracovaný a overený GP. OZ súhlasí s odpredajom časti 

obecného pozemku p.č.652/5 KNE a novovzniknutou parcelou bude p.č.749/22 vo výmere 198  m2. 

Cena podľa ZP 12,37/m2. 

Ďalšia žiadosť prišla od Rybarského spolku Studienka, ktorá žiada o súhlas na zábavu na futbalovom 

ihrisku 18.5.2019. OZ súhlasí s kultúrnym podujatím, ale p. Švaral má za úlohu opísať elektriku na 

tribúne, aby sa dala vyčísliť spotreba. 

Pán Ivan Bača predložil návrh kúpno-predajnej zmluvy na odkúpenie pozemku pod nehnuteľnosťou, 

ktorej je roky vlastníkom (bývala MŠ). OZ berie na vedomie návrh zmluvy a môže dôjsť k podpísaniu 

zmluvy. OZ žiada po predaji pozemku poslať majiteľovi výzvu na úpravu vzhľadu budovy, nakoľko sa 

budova nachádza v centre obci a kazí vzhľad  obce. 

 

5. Rôzne:  

V bode rôzne  P. Antálek M. prečítal zápisnicu komisie ŽP. O výsledkoch a záveroch komisie ŽP je 

vypracovaný záznam, ktorý je uložený u predsedu komisie. Jednalo sa hlavne o likvidáciu 

nebezpečného odpadu, ktorý obec má vyvážať 2 x do roka. Urobiť zmluvu s firmou, ktorá príde do 

obce 2 krát do roka a odvezie odpad, treba tomu urobiť osvetu (čo môže ísť do nebezpečného 

odpadu). Vývoz pneumatík – či môžeme urobiť skládku na zbernom dvore. Ak sa rozhodne 

o skladovaní pneumatík v obci treba vypracovať dodatok k VZN o odpadoch – na uloženie pneumatík. 

Bolo by treba sa pustiť do riešenia problému s pozemkami pri čističke. Pán starosta s p. Orlíkom 

pôjdu na pozemkový fond skúsiť riešiť prevod pozemkov. SPF chce za m2/19 €. Jedná sa  

o verejnoprospešnú stavbu prevod by mal byť bezplatne. Ďalej nás informoval, že mladistvá 

Zimaniová s rodičmi za požitie alkoholických nápojov dostala od priestupkovej komisie napomenutie, 

v prípade opakovania sa odporúča komisia pokutovať. Zápach z čističky - porucha v ľavej komore. 

Prečerpáva sa do pravej komory a po vyprázdnení sa ide skontrolovať technika a odstrániť porucha. 



Deň zeme – komisia ŽP vyhlasuje čistenie okolia dediny a v dedine. Budú pristavené 2 veľkokapacitné 

kontajnery na odpad, budú uložené v strede dediny. Organizovane sa nečistí žiadna lokalita. Vrecia 

a rukavice sa budú dať vyzdvihnúť na zbernom dvore. 

P. Ofčarovičová dala podnet z kultúrno-športovej komisie v rámci Dňa zeme na skrášľovanie miest 

v obci. Bude sa upravovať novovzniknutý ostrovček na „Jame“, a pred MOS na pravej strane bolo 

plánované občasné parkovanie pre návštevníkov lekárov, klubu dôchodcov, či návštevy v DSS. 

Nakoľko poslanci nesúhlasili s daným návrhom,  pred MOS sa brigáda ruší. Budeme riešiť úpravu 

obecného pozemku pred pizzeriou, za vchodom do OÚ. Realizovať sa má aj parkovisko pod oknami 

lekárov, ktoré bude slúžiť ako vyhradené parkovisko pre obec a lekárov.  

Ďalej sa diskutovalo o realizácii nového pódia (vyššieho), aby bolo vidieť na akciách účinkujúcich. 

Zistiť cenu na výrobu. Takisto treba pouvažovať nad realizáciou bufetov na námestí – dať návrhy 

a zohľadniť využiteľnosť.  

Na obec prišlo hlásenie o zanedbaní povinnej školskej dochádzky Srnka Adrián. Opatrenie - rodinné 

budú zasielané na obec, a budú rodičom vyplácané proti bločkom. 

Pán starosta nás informoval, že podal projekt na obecný úrad na zníženie energetickej náročnosti 

budov, ak by prešiel budú sa robiť aj povaly a až potom by sme mali maľovať obecný úrad a riešiť 

podlahy. 

Finančná komisia dostala na prehodnotenie žiadosť od FK o odobratí príspevku podľa VZN na 

voľnočasové aktivity. Finančná  komisia sa dohodla na tom, že nebude prehodnocovať rozhodnutie 

OZ. Pán Tóth i celý výbor FK boli prizvaný na OZ, aby sa mohli k problému vyjadriť, no nikto neprišiel. 

FK žiada o dotáciu na tento rok na 24 detí, no nakoľko nemá zúčtované peniaze z minulého roku 

zatiaľ bude dotácia pozastavená. Vo VZN na voľnočasové aktivity sa upravuje pre tento rok 2019 cena 

na 1 dieťa na výšku 93,78 €. 

Majzún Boris za hasičov , žiada OZ o súhlas na vytvorenie aplikácie pre DHZ Studienka. Firma, ktorá 

nám ponúka takúto aplikáciu navrhuje cenu 12 €/ mesiac. OZ súhlasí. 

Detské ihrisko v areáli ZŠ je v zlom technickom stave. Obec už urobila kroky k náprave, zháňa sa 

materiál na opravu. Ak by sa podarilo k 8.5. možnosť zorganizovať brigádu. Čo si dokážeme opraviť 

sami a čo nie odstrániť. Zatiaľ zavrieť ihrisko pre bezpečnosť. 

Ulička Burián, odstránenie bránky, nakoľko sa ulička stala neprejazdnou. Je to obecný pozemok, tak 

musí byť prístupný všetkým občanom. OZ odsúhlasilo odstránenie bránky v uličke u Buriána do 

31.5.2019. 

Ulička na „Mexico“, je to v štádiu jednania. Majiteľ prisľúbil predaj obci, čaká sa na jeho podnet. 

Čo najskôr začať s vysporiadaním pozemku pod školou. Dôležité je nájsť právnika, ktorý by sa ujal 

takéhoto prípadu. Pozemky boli vyvlastnené, ale neboli zapísane. Kataster urobil chybu, ale mi bez 

rozhodnutia súdu, nič nezmôžeme. Takto škola prichádza o možnosť získať peniaze z projektu, 

nakoľko nie je obec vlastník pozemku. 

Horná zástavka- starosta má za úlohu zavolať na firmu a dohodnúť termín rekonštrukcie a podpísať 

zmluvu. 

Odpadkové koše do dediny sú objednané, urgovaná dodávka, ale bohužiaľ zatiaľ neprišli. 

Deň zeme v škole sa presúva na pondelok 29.4.2019. 



ZŠ podala projekt na zaškolenie sily do ŠJ v rámci obedov zadarmo, zvýšený počet stravníkov. Náklady 

na preškolenie a plat bude hradiť odbor sociálnych vecí garancia zatiaľ na 10 mesiacov (1 šk.rok). 

Prebehol zápis do 1 ročníka ZŠ prihlásených 12 detí. 2 deti majú odklad z povinnej školskej dochádzky 

a 3 deti odchádzajú na iné školy. 

 

6. Prijaté uznesenia:    

 

Uznesenie č. 15/2019    

 OZ súhlasí s odpredajom časti obecného pozemku pôvodné p.č. 652/5 KNE a novovzniknutá p.č. 

749/22 vo výmere 198 m2. Cena podľa ZP je 12,37 €/m2.     

Počet všetkých poslancov              7 

Počet prítomných poslancov         6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 16/2019    

 OZ odsúhlasilo zrušenie bránky v uličke u p. Buriána a a Sklenáka do 31.5.2019.   

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: Antálek Marián                                                                  starosta obce 

                           Orlík Róbert                                                   Ing. Soukup Boris 

 


