
                                                               Zápisnica č.  /2019                                                                                                                             

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa  2.9.2019 

 

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

Viera, Antálek Marián, Vallová Magda, hl. kontrolór Uller Miroslav 

Ospravedlnení:   

Hostia: Cocher, Pekár, Urban M. - riaditeľ DSS  

Overovateľ: Švaral J., 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:  Švaral Jozef, Mládek Brian 

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

Uznesenie č. 21/2019  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výberové konanie z nízkou hodnotou a osloví 3 firmy 

prostredníctvom právnickej firmy Tatratender.  

 

 

 



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh na vybudovanie parkovacích miest pre DSS. Ide o miesta pri plote 

pána Naďa a Orlíka, ktoré si upravia vo vlastnej réžii. Potrebujú predložiť nákres , súhlas dotknutých 

osôb pri ktorom budú parkovacie miesta resp. odstavná plocha. Na parkovacie miesta by sme 

potrebovali súhlas dopravného inšpektorátu. 

Riaditeľ p. Urban požiadal OZ aby mohol uverejniť na obecnej stránke krátky článok o DSS s odkazom 

na ich link. Pán Hričovský spolupracuje s DSS a ponúkol nám pán riaditeľ kontakt na dohodnutie 

prednášky pre občanov obce a záhradkárov. 

OZ predbežne súhlasí z vybudovaním odstavnej plochy pre DSS. (predložia projekt a súhlasy 

dotknutých osôb). 

2) Funkčnosť ČOV – pán Pekár apeloval na starostu a OZ, že by bolo treba do budúcnosti zamyslieť sa 

nad komplexným riešením. Momentálne je ČOV opravená jedna komora je nová a druhá má 

generálnu opravu . Vyteká čistá voda a necítiť ani zápach. Je vypísaný projekt na čistiareň vody – 

tento projekt však  uprednostňuje obce nad 2000 ľudí. Možnosť projekt potlačiť cez to, že je to 

chránenná oblasť. Znova sme podali žiadosť o prevedenie pozemku do vlastníctva obce pod ČOV. 3.9. 

má stretnutie na ČOV komisia ŽP a p. Šťastný dozorujúci človek na čističke. Treba vyriešiť  ako naložiť 

s kalom z dolného rybníka, možno porozmýšľať nad výsadbou rastlín, ktoré majú čistiace účinky.  

3) Žiadosť p. Cochera o odstránenie stavby na p.č. 17147 na LV 145. Zavolá sa štátny stavebný dohľad 

a po zistení skutkového stavu s rozhodne o odstránení nevyhovujúcej stavby. 

4) Sťažnosť p. Hrica na voľný pohyb psa na Tančibokoch, pes je agresívny, voľne sa pohybuje. Žiada 

o registráciu a očkovanie psa, ako i pohyb psa na vôdzke.. Pôjde výzva zo strany obce na odstránenie 

nedostatkov. Posunúť na priestupkovú komisiu, možnosť sankčných pokút, alebo nahlásenie na 

polícii. Vyzvať aj p. Srnku I. o zamedzenie voľného pohybu psov, ktorých je vlastníkom. 

5) Žiadosť Jara Nízkeho  o odkúpenie pozemku p.č. 451.OZ žiada o súhlas spoluvlastníkov a žiadateľ 

musí byť majiteľom pozemku. 

6) Žiadosť Kráľová Oľga a Miroslav odkúpenie pozemku 917/3 vo výmere 5m2 a 917/4 vo výmere 222 

m2. OZ súhlasí s predajom pozemku 917/3 vo výmere 5m2  za cenu podľa ZP 12,37€/m2. Vyzvať 

žiadateľov  o skoré  riešenie druhej parcely č. 917/4 o výmere 222 m2.  

5. Rôzne:  vedúca ŠJ predložila návrh VZN na stravovanie detí v ŠJ – dodatok.  P. Uller podal 

návrh dopísať, že zálohová platba sa môže platiť na splátky. Ak klesne záloha pod 6,- € platí sa znova. 

- P. Orlík predložil štatút obce a rokovací poriadok.  OZ súhlasí zo štatútom obce aj rokovacím 

poriadkom. 

- Výberové konanie na rekonštrukciu OÚ- chránená dielňa podala cenovú ponuku na 108 078,78 €. 

90 000 € je dotácia zvyšných 18 078,78 € spoluúčasť. Rekonštrukcia elektriky sa platí z vlastných 

zdrojov. Pripraviť vizuálny náhľad na nové opláštenie OÚ. 

- Zástavka na hornom konci- realizácia rekonštrukcie zahájená. 

- projekt na Dom smútku a chodník (cca 31 000,- €) 



- včelári, zistiť podmienky výsadby líp. 

- trámy zo starej stodoly nám ponúkol p. Nízky J. na výrobu vyvýšeného záhonu pred pohostinstvom 

- Vyzvať firmu Skansku na opravu prasklín na ceste pri škole 

- zasadnutie finančnej komisie 10.9.2019 

- p. Orlík žiadal zákaz podomového predaja 

- kúpa traktora a vyčíslenie porúch na starom 

- Firma, ktorá robí chodníky z pneumatík v školách sa ponúkla urobiť návrh na realizáciu chodníkov 

v našej škole.  OZ súhlasí aby sa firma prišla pozrieť a dala návrh na realizáciu. 

- podaná žiadosť na BSK na kúpu montovateľného pódia 

- vývoz popolníc – mýlne info 

- elektrika Eliaška – začali sa práce 

- projekty na ďalšie etapy kanalizácie sú na Dolné Záhumenice a ulica pri p. Orlíkovi 

- projekt vodovodu na Eliaške  je hotový, čakáme na vyjadrenia BVS  

- projekt na cestu na Eliaške – sa spracováva 

- projekt na dažďovú vodu 

- betónové panely – uložiť (pri čističke) 

- potok pri kostole - položiť rúru a zaviesť. Osloviť Povodie Dunaja 

P. Antálek 1 x ročne odviesť nebezpečný odpad 

p. Ofčarovičová informovala  o programe HD, skúsiť riešiť stav školskej záhrady ( vyzvať majiteľov 

o úpravu pozemku). 

 

6. Prijaté 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. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 



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.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 24/2019    

Poslanci OZ súhlasia s predloženým štatútom obce Studienka.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č.25/2019    

Poslanci OZ súhlasia s predloženým rokovacím poriadkom obce Studienka.  

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:   Švaral Jozef                                                             starosta obce 

                           Mládek Brian                              Ing. Soukup Boris 

 


