
                                                       Zápisnica č. 7/2019                                                                                                                                                         

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 5.8.2019 

 

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

Magda Vallová PhD, Pavlák Radko, Mládek Brian, Uller Miro 

Ospravedlnení:  , 

Hostia:  

Overovateľ: 

 

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:   

  

3. Kontrola uznesení:       

4.          Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

-  bod programu bola informácia poslancov o podanom projekte na OÚ.  Minister životného 

prostredia Slovenskej republiky, rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov (podpore) z 

Environment6lneho fondu formou dotácie na rok 2019 na (projekt): 

 Výmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu na budove Obecného úradu Studienka, 

výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v Zdravotnom stredisku (ZS) a zateplenie obvodového 

plášta budovy, vo výške: 90.000,00 EUR. Spoluúčasť 5% zo  sumy projektu čo je  4.736,85 EUR. €.  

Pôvodná žiadaná výška bola 125 000 €.  Do konca novembra (29.11.) musia byť ukončené všetky 

práce a vyučtované. Do 13.9. musia byť odovzdané všetky potrebné  podklady.  

Starosta nás informoval  o zámere osloviť firmu Tatratender a chránenú dielňu EÚ( nemusí byť podľa 

nového zákona výberové konanie do180 000).  Z vlastných zdrojov treba dať urobiť ešte elektriku 

a rozvod kamerového systému na OÚ – urobiť nápočet na rekonštrukciu. Prerobiť vodu, dotiahnuť 

k lekárovi na dolnom poschodí a odtiaľ k zubárovi hore. Firma, ktorá zastrešuje celý projekt súhlasí, 



že subdodávky môžu robiť naši ľudia. Preto boli oslovený traja naši živnostníci na rekonštrukciu 

kúrenia a vody podľa projektu. Na klimatizáciu sa opýtať Michala Biksadského. 

Dať výzvu na stránku a starosta osloví aspoň 3-4 firmy urobiť prieskum trhu. 

 

 5. Rôzne:  

V bode rôzne sa poslanci informovali o stave ČOV, urobiť monitoring a tam kde je únik vody opraviť. 

V stredu 7.8. sa dohodli poslanci aj p, Uller pôjdu na čističku a odkontrolujú stav a prietok čističky.  

- Pozrieť na PZ v projekte podľa poslanca Orlíka a Antálka nesedia m2 a tiež sú v projekte 

zahrnuté brány, ktoré sú už vymenené z vlastných zdrojov. Prístavba nie je zapísaná 

v katastri, treba urobiť nápravu. 

- - Lampy verejného osvetlenia mali byť vymenené + doplnenie rozvodu elektriky. Boli v obci 

pracovníci Magmy, no pre nedorozumenie v ich firme prišli opraviť svetlá a nemali náhradné. 

My sme žiadali o výmenu, musia prísť ešte raz. 

- - p. Antálek sa pýtal, či pri rekonštrukcii OÚ sa bude meniť aj linoleum v miestnostiach. Ak 

bude všetko vysťahované nemal by to byť až taký problém položiť a nie je to ani veľká 

finančná záťaž pre náš rozpočet.  

- Navozený vyfrézovaný asfalt už je pripravený na miestach a na druhý týždeň sa bude rozvážať 

a zasýpať. 

 

6. Prijaté uznesenia:    

 

Uznesenie č.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov           

Hlasovanie:   za                                 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

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

 

 

Overovatelia:                                                                              starosta obce 

                                                                                       Ing. Soukup Boris 

 


