
                                                               Zápisnica č.  12/2019                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 11.XII. 2019 

 

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

Marián, Vallová Magda,  Mládek Brian, hl. kontrolór Uller Miroslav, Antálková Tatiana- účtovník OÚ 

Ospravedlnení:  

Hostia:  

Overovateľ: Orlík Róbert, Mládek Brian 

 

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:  Orlík Róbert, Mládek Brian 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijaté 1 uznesenie: 

Uznesenie č. 28/2019    

OZ Studienka berie na vedomie správu auditora o účtovnej závierke za rok 2018 a konsolidovanej 

závierke 2018.   

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh rozpočtu na rok 2020,2021 a 2022, ktorý bol zverejnený. Nakoľko 

nebol pripomienkovaný a odporučila ho i finančná komisia, OZ schvaľuje rozpočet obce Studienka 

a ZŠ s MŠ Studienka na rok 2020 a berie na vedomie rozpočet na rok 2021 a 2022. 

 2) Ako druhý bod bolo schválenie  VZN obce Studienka o miestnom poplatku za rozvoj. Treba doplniť 

do VZN – vzťahuje sa na žiadosti k stavebnému povoleniu žiadaného po 1.1.2020. Inak návrh nebol 

pripomienkovaný. VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj OZ schvaľuje.   



3) Ďalším bodom programu bolo prerokovanie úpravy rozpočtu za rok 2019 obce Studienka. Finančná 

komisia (FK) sa oboznámila s úpravou rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Studienka, nakoľko v účtovníctve nie 

je koniec novembra a december, FK odporúča schváliť úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia za 

rok 2019. OZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa skutočného plnenia roku 2019. 

Finančná komisia nás informovala o opätovnom nesplnení si povinnosti FK voči obci. Bolo zvolané 

mimoriadne zastupiteľstvo na 17.12., aby sa riešili otázky fungovania a financovania FK Studienka. 

Predseda FK p. Tóth ho zasa zrušil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Nový termín sa stanovil na 

21.1.2020 o 18.00 h.  

Finančná komisia nás informovala o vyučtovaní dotácie za rok 2019 volejbalovým klubom. Zúčtovanie 

bolo bezchybné.  

 

 5. Rôzne:   

-  upozornilo sa na neporiadok v kaviarni vo dvore – treba vyzvať majiteľa na nápravu.  

- Lipa na autobusovej zástavke –je orezaná info podal pán starosta, lipa však nie je v dobrom stave, je 

dutá, bude sa musieť možno zrezať celá. 

- Firma Tekos nám dal výpoveď na vývoz separovaného odpadu, zoberie to ASA Zohor od 1.3.2020. 

Problém však je z vývozom skla, nakoľko ASA nemá autá na vývoz skla z plastových nádob, museli by 

sme zriadiť naspäť zberné miesta. Návrh riešenia problému -  uzatvoriť zmluvu z Tekosom, aby aspoň 

3x do roka vyviezli sklo a obec to zaplatí. 

- p. starosta nás informoval, že bude veľký problém od 1.1.21 s kuchynským odpadom 

V hlasovaní o názvy detských ihrísk sa vybrali názvy: v areáli školy sa detské ihrisko od nového roku 

(2020) bude volať „školáčik“ a pri pošte vyhral názov „pod lipama“. 

 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 29/2019    

OZ schvaľuje rozpočet obce Studienka a ZŠ s MŠ Studienka na rok 2020 a berie na vedomie rozpočet 

na rok 2021 a 2022.   

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

  Uznesenie č. 30/2019    



OZ schvaľuje VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Studienka.   

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

   Uznesenie č. 31/2019    

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Studienka a ZŠ s MŠ Studienka podľa skutočného plnenia roku 

2019. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

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

 

Overovatelia:   Orlík Róbert                                                             starosta obce 

                           Mládek Brian                                Ing. Soukup Boris 

 


