
                                                       Zápisnica č. 5/2019                                                                                                                                                         

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 23.5.2019 

 

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

Magda, Mládek Brian, 

Ospravedlnení:  Pavlák Radko 

Hostia: p Drinka Jozef, p. Demetrovič, Uller M., p. Urban –DSS, p. Kučera, p. Pekár, p. Bokačová, p. 
Biksadský František ml., p. Sklenák, p. Hollý, p. Pavlák V. 

Overovateľ: Švaral J., Ing. Magda Vallová PhD. 

 

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., Ing. Magda Vallová PhD. 

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

 

Uznesenie č. 16/2019    

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

 

 

 Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bolo odvolanie sa na uznesenie č.16/2019 pánom Sklenákom. Odvolávajú sa na 

bezpečnosť občanov a ich detí, na prechod nežiaducich osôb, motorky, zamedzuje sa tým vstup 

lesnej zveri do dediny ... OZ po diskusii a konzultovaní s dotknutými osobami rozhodlo, že zostáva 



uznesenie v platnosti tak ako bolo prijaté . Odstránenie bránky v uličke v termíne, tak aby bolo ľudom 

zrejmé, že môžu prejsť danou uličkou, dodržiavať parkovanie bokom pre priechodnosť.  

Druhý bod programu bol stav ČOV po dlhotrvajúcich dažďoch, ktoré nás postihli. Pán starosta nás 

informoval, že pravá komora je zrekonštruovaná a vybavená novou technológiou, dá sa ešte opraviť 

ľavá komora a to je asi všetko čo sa dá teraz urobiť. Minulý rok sa investovali nemalé peniaze do ČOV. 

Kapacita je na 3000 ľudí. Pravdepodobný prienik do kanalizácie spodnej vody, nakoľko nám preteká 

100 m3 vody, čo je veľa. Najskôr zistiť cenu monitorovania kamerou  a potom sa rozhodneme či 

urobiť  brigádu a otvárať šachtu po šachte a zisťovať zvýšený prítok a následne zmonitorovať túto 

časť. Na druhý týždeň ak, bude firma voľná sa zmonitoruje kanalizácia.  Z Eurofondov čerpať projekty 

nie je možné, nakoľko nie sú vysporiadané pozemky pod ČOV. Nájsť žiadosť z roku 2006 na SPF 

a uznesenie za akú cenu mal byť pozemok pod ČOV prevedený na obec.  

Žiadosť p. Mazorovej Zuzany o prenájom kina na uschovanie osobných vecí. OZ nesúhlasí z 

prenájmom priestorov kina, nakoľko ich využíva sám ako skladové priestory. 

Bolo vyhlásené výberové konanie na obecného kontrolóra, podal si jeden kandidát, ktorý spĺňa 

všetky náležitosti do funkcie a tým je p. Miroslav Uller. OZ by malo schvaliť k 1.6.19 kontrolóra a jeho 

úväzok. OZ schvaľuje p.  Ullera Miroslava za obecného kontrolóra na obdobie 6 rokov a schvaľuje mu 

úväzok 16 h/mesačne. Ak bude tento úväzok nedostatočný môže si kontrolór požiadať OZ 
o prehodnotenie a prípadné zvýšenie. 

Zmena územného plánu a návrh na prerokovanie zmluvy o diele – doplnky ÚP obce Studienka. 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 je 4 850 € cenová ponuka v 3 

splátkach. Ak bude OZ súhlasiť z cenou dá sa vypracovať ÚP.  OZ súhlasí z návrhom cenovej ponuky. 

P. Drinka pripomienkoval v novom ÚP obchvat, ktorý je tam naprojektovaný ( zlé riešenie – zmeniť 

alebo vyňať) 

Pán Urban z DSS Studienka bol prítomní  na OZ z dôvodu riešenia problému vody ztekajúcej z polí 

a parkovania. Vyslovil poďakovanie našim hasičom za ich urýchlenú a obetavú pomoc.  Do ďalšieho 

zastupiteľstva podať návrhy na riešenie kanálu pri DSS. Pomoc zo strany DSS bola prisľúbená napr. 

kosenie kanála ... Dať na miesto parkovania značku zákaz zastavenia DSS nevie ovplyvniť návšteva 

kde zaparkuje. Návrh poslancov bol dať rúry do zeme urobiť 1-2 čistiace šachty a na tento povrch dať 

cestné panely alebo makadam na parkovisko.. P. Antálek navrhuje zísť sa po 4.6. všetci zainteresovaní 

( stavebná komisia, DSS, susedia a p. Drinka J. firma, ktorá realizuje zákazku a nájsť spoločne čo 

najlepšie riešenie.) 

 Veľa sťažností prichádza starostovi na stôl ohľadom úpravy ciest pri ihrisku, pri p. Helešicovi, pri F. 

Mlynarovičovi .. starosta konzultuje s firmou získanie a následné využitie asfaltovej  drti, no ak sa 

zoženie realizácia je možná až v letných mesiacoch. P. Praženková ponúkla starostovi kontakt na 

firmu, ktorá by nám vedela z drťou pomôcť. P. Orlík navrhol, že podľa jeho názoru je možno lepšie 
použiť makadam ako asfaltovú drť. 

Prešli sme si organizáciu MDD a otváranie leta. Rybári pre deti pripravujú rybárske preteky, všetko je 

závislé od počasia. MDD bude na školskom dvore začiatok o 15.00 hod. Vyhodnotenie cca o 17.00 

a po vyhodnotení prekvapenie pre deti. O 18.00 otváranie leta pre všetkých dospelákov hrá skupina 

Acord na viacúčelovom ihrisku. Občerstvenie zabezpečuje p. Švaral Jozef a turisti. 

  



5. Rôzne:  

V bode rôzne  Pani Praženková nás upozornila, že na ČOV videla otvorené poklopy. Treba to 

zabezpečiť, pozrieť to. 

- Ďalej sa pýtala na postreky, ktoré robili vojenské lesy, čo sa postrekovalo, kedy a čím. Obec to má 

oznámiť svojim občanom (včelári). Obec od vojenských lesov žiaden oznam o postrekoch neobdržal. 

Treba vzniknutú stratu (20 včelích rodín)  riešiť s vojenskými lesmi.  

- P. starosta nás informoval, že potok na hornom konci od p. Lapina po mostík pri p. Kovarikovi čistilo 

povodie Dunaja, ďalej sa zo strojom nedostanú.  

- Žiadosť firmy, ktorá chcela v priestoroch bývalých ŠM spracovávať odpad dostala záporné 

stanovisko nielen od starostu, ale aj od životného prostredia. Nevedeli poskytnúť žiadne informácie o 

prevádzke a fungovaní. 

 - Vývoz skla a papiera od druhého polroka navýšený 

- horná autobusová zástavka majú prísť plechy a potom to firma príde urobiť (náter šedý, lebo plech 

z vnútornej strany bude šedý). 

P. Antálek sa pýtal na osadenie skla na zástavke. P Orlík sa podujal, že to urobí. 

- zakúpiť smetné nádoby  

Deň zeme – komisia ŽP spolu s komisiou KŠ upravila ostrovček na Jame a vytvorila okrasné zákutie 

pred oknami  MOS . Poďakovanie patrí všetkým, ktorý prišli a priložili ruku k dielu, pre krajší vzhľad 

dediny. Takisto pán riaditeľ nás informoval, že i v škole bol Deň Zeme úspešný. Firma, ktorá 

názornými prednáškami poučila deti o separácii priniesla do školy koše na separovanie odpadu 

v triedach.  

-  P. riaditeľ Demetrovič nás informoval o právnikovi p. Damašek, ktorý vysporiadal pozemky pod 

školou v Plaveckom Štvrtku – skúsiť s ním niečo podniknúť z pozemkami pod našou školou. 

 - Viacúčelové ihrisko treba znovu po rokoch povrch vyčistiť. Robí to česká firma, pôsobiaca na 

Slovensku, ktorá vyčistí prístrojom povrch umelej trávy tak, že zrovná i nerovnosti a povrch je ako 

nový. Podieľali by sa na tom 3 zložky – spolufinancovanie (volejbal, ZŠ a OÚ). Vyšlo by to každú 
organizáciu cca 2000,- 

-  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 €. 

-P. Orlík - verejné osvetlenie – riešiť vo väčšom: lokality pri ihrisku, Eliaška, pod kalváriou, pri 

poľovníckej chate. 

-Kanalizácia na Horné Záhumenice nie sú vypracované. Posúriť projektanta z Holíča. Projekt na uličku 

pri Písečných je hotový. 

-Drtený odpad z Kerchova - využiteľnosť na spevnenie ciest na Eliaške. 



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

materiál na opravu. Zatiaľ zavrieť ihrisko pre bezpečnosť. 

- Kompostéry stanoviť ďalší termín výdaja. 

- Stará lipa pri autobusovej zástavke  a dub pri cintoríne – odborný posudok urobiť zo ŽP. 

P. Uller M. požadoval odviesť zložené murovisko od kina 

  

P. Ofčarovičová  - dotaz na čistenie kanálov pred domami po pravej starne obecného úradu. Najhlbšie 

obecné kanály v dedine, ktoré občania čistia , opravujú. Dotaz znie, či nie je možné aspoň vyriešiť 

otázku odvozu odpadu z čistenia kanálu. Možnosť prídelu vriec na odpad a obecné auto zoberie 

zelinu na kompostovisko.  

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

Zistiť cenu na výrobu. Pán Orlík nám podal info na kúpu montovateľného pódia  cena okolo 7 000. 
Starosta skúsi cez BSK získať nejaké peniaze.  

- treba pouvažovať nad realizáciou bufetov na námestí – dať návrhy a zohľadniť využiteľnosť.  

-  Dotaz na projekt na OÚ – ako sme na tom?  Pán starosta nás informoval, že na podaný projekt na 

obecný úrad na zníženie energetickej náročnosti budov, nás vyzvali ešte niečo doplniť. Ak by prešiel 

budú sa robiť aj povaly a až potom by sme mali maľovať obecný úrad a riešiť podlahy. 

- Pán Antálek predostrel sťažnosť, ktorú sme riešili minulé zastupiteľstvo p. Hrozenkovej  za chov 

hydiny ich suseda. Zistilo sa, že dotknutá osoba nesúhlasí s presťahovaním sliepok na iné miesto. OZ 

odporúča skúsiť pomoc mediátora, alebo riešiť problém súdnou cestou, ak sa strany nevedia 

dohodnúť na kompromise. 

 

 

6. Prijaté uznesenia:    

 

Uznesenie č. 17/2019    

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

 Počet všetkých poslancov              7 

Počet prítomných poslancov         6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 



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. 

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: Ing Magda Vallová PhD.                                                          starosta obce 

                           Švaral jozef                                                   Ing. Soukup Boris 

 


