
                                                               Zápisnica č.  10/2019                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa  10.X. 2019 

 

Prítomní: Ing. Soukup Boris,  Pavlák Radko, Orlík Róbert, Mládek Brian, Švaral Jozef, Ofčarovičová 

Viera, Antálek Marián, Vallová Magda 

Ospravedlnení:  hl. kontrolór Uller Miroslav 

Hostia: Vladár, Alušík s manželkou, Poláková A., ... 

Overovateľ: Vallová Magda, Orlík Róbert 

 

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 schválení. 

 

2. Určenie overovateľov:  Vallová Magda, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijaté 4 uznesenia: 

Uznesenie č. 22/2019  

OZ súhlasí s predajom pozemku p.č.917/3 vo výmere 5 m2 p. Kráľovej Oľge a Miroslavovi, cena podľa 

ZP je 12,37 €/m2. OZ  zároveň žiada p. Královú o riešenie p.č. 917/4. 

Uznesenie č. 23/2019    

OZ súhlasí s predloženým návrhom VZN – dodatok na stravovanie detí v ŠJ. Navrhuje dopísať podľa 

potreby na zálohovú platbu splátky. Ak klesne záloha pod 6,- € rodič platí novú čiastku. 

Uznesenie č. 24/2019    

Poslanci OZ súhlasia s predloženým štatútom obce Studienka. 

Uznesenie č.25/2019    

Poslanci OZ súhlasia s predloženým rokovacím poriadkom obce Studienka. 



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bola otázka pozemkov  - rómska osada. Treba vyňať pozemky od Štátnych 

lesov. V minulosti bol vypracovaný GP, ak prebehne zápis do katastra pôjde to v podobe ako to bolo 

zakreslené v dobe vypracovania GP. Najskôr musia byť pozemky prevedené do C stavu. Pán starosta 

ide na pozemkový fond, zistiť situáciu. Občania, ktorých sa to týka sa majú ozvať starostovi ako ďalej. 

2) Pán Kačer sa odvolal na upomienku za nezaplatenú daň a TKO.  Nehnuteľnosť využíva na rekreačné 

účely a daň a TKO platí v mieste svojho bydliska.  Odvolanie sa zamieta, na základe platného VZN, 

každý kto vlastní nehnuteľnosť , musí platiť daň z nehnuteľností a TKO. 

 3) Žiadosť p. Filípka Andreja o odkúpenie pozemku (bývalé smetisko) p. č. 247/1 vo výmere 280 m2  

sa nachádza v ochrannom pásme. Žiadosť sa na základe týchto skutočností zamieta. 

4)  Žiadosť p. Ivana Juraja o záväzné povolenie k stavbe. Táto žiadosť je odložená na zasadnutie 

stavebnej komisie.  

5) Žiadosť Písečný Ľuboš a Katarína o odkúpenie pozemku p.č. 63/1 vo výmere 94 m2. OZ súhlasí 

z predajom pozemku za cenu podľa ZP 12,37€/m2
.           

6) Žiadosť Ivan Bača odpredaj pozemku č.p. 6/1 a 6/3  ide o pozemok pred budovou bývalej MŠ. – 

upresniť účel využitia a m2. 

 

 5. Rôzne:  p. Orlík nás informoval o situácii na Jame kde pri silných dažďoch je zatopená ulica. 

Možnosť použiť novú technológiu náhrev asfaltu (osloviť firmu, nech sa prídu pozrieť či sa to dá 

realizovať na tomto mieste). 

 - P. Orlík  žiada opravu cesty pri škole. Osloviť firmu Skanska o opravu puklín v asfalte, nakoľko máme 

cestu ešte v záručnej dobe. Poslať písomnú žiadosť, aby bol doklad o dodržaní záručnej lehoty. 

- cestu na „Mexico“ opätovne prehrnúť 

- prejazd pri Jednote riešiť novými žľabmi- pevnejšími. Vyzvať p. Ifku R. aby nezastavoval kamión 

rovno pre Jednotou tak, že pri otáčaní poškodzuje žľaby. 

FK zaslalo email v ktorom nám oznamuje, že dotáciu na voľnočasové aktivity pre deti do 15 rokov za 

minulý rok vráti v plnej výške 4 132 € do 15.11.2019.  Po vrátení dotácie chcú poslať dotáciu na tento 

rok. FK ďalej žiada o refundáciu nákladov spojených s údržbou ihriska, kosenie servis, hnojivo na 

trávu a iné. Touto témou sa bude OZ zaoberať až po vrátení dotácie. 

- Zástavka na hornom konci- realizácia rekonštrukcie je ukončená 

- projekt na Dom smútku a chodník (cca 40 000,- €) Nezávislý krycí list rozpočtu na Dom smútku sa 

podujal zabezpečiť p. Antálek M. 

- Pán starosta predniesol otázku čo s odpadom? Cenu za vývoz TKO o koľko sa navýši na budúci rok, 

poslať návrhy 

- fasáda na OÚ sa bude dávať hneď teraz na obidvoch stranách, nakoľko sa potom musí zdemontovať 

lešenie. Farba v ankete medzi občanmi vyhrala žlto-piesková. 

- rekonštrukcia PZ nie je ešte odovzdaná 



- p. Orlík priniesol  10 cenových ponúk na kúpu nového traktora. Starosta s R. Orlíkom sa pôjdu 

pozrieť na jeden traktor do Sekúl, ktorý ho zakúpili minulý rok. Otázka znie, ak sa kúpi nový traktor, 

kto na ňom bude jazdiť a čo bude robiť celý rok? Uvažovali sme o službe zimná údržba ciest od 

Žilavého J, ktorý je vlastníkom traktora, má živnosť, takže obec by si mohla jeho službu objednať. 

- Vodovod na Eliaške projekt je vypracovaný -  vodovod bude obecný, spravovať ho bude BVS. Cesta 

na Eliašku je v štádiu vybavovania. Ak chceme na podložie cesty použiť stavebný odpad musíme mať 

povolenie zo ŠZÚ. P. Orlík sa zaujímal o to či sa budú sa na Eliaške riešiť nájomné byty. 

- Lampy osadiť - ulička pri ihrisku, pod Kalváriou, na „ pasinku“ pod cintorínom, na cintoríne vyskúšať 

jedno solárne svetlo . 

- Vallová nás informovala o rekonštrukcii MC, požadujú podvojné meradlo. 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 26/2019    

OZ zamieta predaj pozemku p.č. 247/1 vo výmere 280 m2, ,Andrejovi Filípkovi  nakoľko je pozemok 

v ochrannom pásme.                  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 27/2019    

OZ súhlasí s predajom pozemku p.č. 63/1 vo výmere 94 m2 p. Písečnej Katke a Ľubošovi za cenu podľa 

ZP 12,37€/m2. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      1 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Overovatelia:   Vallová Magda                                                             starosta obce 

                           Orlík Róbert                              Ing. Soukup Boris 

 


