
                                                       Zápisnica č. 62019                                                                                                                                                         

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 26.6.2019 

 

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

Magda Vallová PhD, Pavlák Radko 

Ospravedlnení:  Mládek Brian, 

Hostia:  

Overovateľ: Orlík Róbert, Antálek Marián  

 

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: Orlík Róbert, Antálek Marián  

  

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

Uznesenie č. 17/2019    

  OZ schválilo do funkcie za obecného kontrolóra p. Ullera Miroslava z úväzkom 16 h/mesačne.  

Uznesenie č. 18/2019    

  OZ súhlasí s návrhom zmluvy o diele na vypracovanie ÚP „ zmeny a doplnky pre obec Studienka“ 

zhotoviteľ: Ateliér Olympia, spol. s.r.o. Wolkrová 4, 851 01 Bratislava projekt vypracuje Ing. Arch. Eva 
Zolnayová –autorizovaná architektka. Cena podľa predloženého návrhu. 

 

 Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola žiadosť p. Jurkoviča A. na vrátenie obecných poplatkov za 2. polrok tohto 

roka za 3 osoby. Na obecný úrad bola podaná žiadosť o zrušenie trvalého pobytu pre syna Martina 

Jurkoviča. Poplatky boli riadne zaplatené na celý rok. OZ súhlasí z vrátením poplatku čiastku  za 3 

osoby za druhý polrok 2019.  



- Druhý bod programu bola žiadosť p. E. Cohera  o prekvalifikovanie  a zapracovanie do územného 

plánu, pozemky pri čističke  z oddychovej zóny na obytnú zónu. Problém je, že nemáme k týmto 

pozemkom prístupovú cestu. Zmeny v ÚP ponechávame na verejné rokovanie. V uličke pri Burianoch 

je ťahaná elektrika aj položená kanalizácia v zemi -  pozrieť či je zapísané vecné bremeno. OZ zatiaľ 

zamieta žiadosť o úpravu ÚP  nakoľko, nevlastní pozemky na  prístupové cesty a nemá ani 

vybudovanú infraštruktúru. 

- Správa hl. kontrolóra p. Miroslava Ullera k návrhu záverečnému účtu za rok 2018 - oboznámil nás , 

že finančné hospodárenie sa riadilo podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a riadna účtovná uzávierka za rok 2018 a hospodárenie obce budú overené auditorom.  

Správa priložená pri uznesení č. 19/2019. Zároveň odporučil nevytvárať tento rok rezervný fond, tieto 

financie môžu byť použité len na kapitálové výdavky. Ak nebudeme tvoriť rezervný fond, treba si 
v druhej polovici roka dávať pozor na hospodárenie, aby nevznikol schodok. (finančná komisia).  

OZ berie správu kontrolóra na vedomie. OZ schvaľuje záverečný účet obce Studienka za rok 2018 bez 

výhrad. Schvaľuje hospodárenie obce za rok 2018. OZ nebude pre rok 2019 vytvárať rezervný fond.  

Návrh p. Orlíka R. – vypracovanie štatútu obce a rokovací poriadok OZ, každý poslanec dostal návrh  

elektronickou poštou. Do 18.8. pripomienkovať návrhy, aby sa mohli 2.9. na ďalšom riadnom 

zasadnutí OZ prijať. 

  

5. Rôzne:  

V bode rôzne nás pán starosta informoval, že 10.6. sa zišli pozvaní prerokovali problém z odtokom 

vody cez žľab pri DSS. Stavebná komisia (SK)navrhuje vybudovať zbernú šachtu a vydláždiť žľab 

kockami až po p. Orlíka R. V prípade ak by toto opatrenie nebolo dostačujúce bude SK rokovať 

o ďalšej rekonštrukcii. 

- Vypracovali sme projekt a žiadame o jednorázový príspevok  na zakúpenie montovateľného pódia. 

- Pán starosta nás informoval, že sme skončili 29 na  Slovensku v separovaní odpadu (obce do 5000 

občanov). 

- Je vyhlásená výzva na Požiarnu Zbrojnicu. 

- V rámci MASKY je možné získať 32 000 € na rekonštrukciu budov, no musí  byť len na funkčné 

budovy. Rekonštrukcia Štefánikovho domu tak nepripadá do úvahy. Rozhodlo sa o prípadnej 

rekonštrukcii  Domu smútku.   

- P. Ofčarovičová sa informovala o možnosti, ako upravovať cintorín cez letné mesiace (kosenie). 

Zamestnať alebo nájsť človeka na dohodu, ktorý by mal cintorín na starosť. Porozmýšľať o kúpe 

nového stroja na práce pri OÚ (odstránenie snehu ... ) - rozhodnúť sa po splatení úveru. 

- V školskom areáli je dlhšie pokazené detské ihrisko – oprava pieskoviska bude hotová na druhý 

týždeň. Ďalšie veci budú opravované postupne. Do septembra by malo byť ihrisko funkčné. 

- Svetlo pri studni na námestí – nesvieti, treba pozrieť. 

- Pred obchodom COOP Jednota bol návrh p. Orlík urobiť okolo el. stĺpa ostrovček z cestného 

obrubníka.  

- Pred pohostinstvom p. Vallová navrhuje na Dubáka zasadiť strom – namiesto spadnutého gaštanu. 



- Z čističky sa šíril zasa zápach, už bolo namontované nové čerpadlo. Oprava starého stojí 1300 a nové 

1600 € 

- p. Orlík sa informoval o odkúpení pozemku pod čističkou stálo by nás to cca 7 000€. ,  nečakať na 
SPF. Ak to bude naše môžeme čerpať eurofondy. 

Pán starosta oznámil, že znovu žiadal SPF o odkúpenie pozemku pod čističkou buď bezodplatne , 

alebo navrhnú cenu. Počkáme do konca októbra na vyrozumenie na žiadosť. 

- Pouličné osvetlenie  treba rozšíriť. Firma Magma nám odpovedala, že do 15 lámp nebude prerábať 

zmluvu. 

- Elektrika na Eliaške by sa mala začať robiť v júli.  

- Frézovaný asfalt momentálne sa nedá zohnať. 

- V rámci reklamácie zavolať firmu Skanska na zaliatie prasklín na ceste pri škole. .  

- Monitoring kanalizácie sa zatiaľ neuskutočnil. Pán Fiala sa neozval obci. Treba aspoň 5 ľudí na ručné 

monitorovanie prietoku hladiny vody v šachtách.  

- Avizovaných viac  vývozov nebude,  Envipack nedal súhlas s navýšením. Bolo to riešené telefonicky, 
treba ich vyzvať aspoň elektronickou poštou. 

- Horná zástavka, treba zavolať čo je s rekonštrukciou.( Zavolá Antálek M.) Obec odstráni staré plechy 

a konštrukciu sme prisľúbili natrieť šedou farbou, lebo plechy budú šedé zvnútra a modré zvonka. 

-P. Antálek sa pýtal na vývoz pneumatík. Firma ELTMA rieši vývoz v Perneku a starosta je s nimi 

spokojný. (opýtať sa starostu Perneka ako to majú poriešené). 

- p. Antálek nás informoval, že na zbernom dvore sa nevyberajú žetóny za vývozy odpadu. Treba 

upozorniť pracovníkov aby boli  dôslednejší. 

 

 

6. Prijaté uznesenia:    

 

Uznesenie č. 19/2019    

 OZ schválilo záverečný účet obce Studienka na rok 2018 bez výhrad. Schvaľuje hospodárenie obce za 

rok 2018. OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra. 

 Počet všetkých poslancov              7 

Počet prítomných poslancov         6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 20/2019    

OZ nebude vytvárať rezervný fond pre rok 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 

 


