
                                                               Zápisnica č.  11/2019                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa  27.XI. 2019 

 

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

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

Ospravedlnení: Mládek Brian 

Hostia: Bača Ivan, Ludášová Beata 

Overovateľ: Antálek Marián, Švaral Jozef 

 

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:  Antálek Marián, Švaral Jozef 

3. Kontrola uznesení:      Na minulom zastupiteľstve bolo prijaté 2 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.      

    

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.        

 

 

   



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh rozpočtu na rok 2020,2021 a 2022, ktorý nám prečítala p. Antálková 

Tatiana – účtovník obce.  Návrh bude vyvesený v úradnej  tabuli a najbližší termín na schválenie OZ je 
11.12. 2019,  aby nadobudol právoplatnosť k 1.1.2020.  

2) Ako druhý bod sme prerokovali návrh VZN obce Studienka o miestnom poplatku za rozvoj. Po 

diskusii sa OZ rozhodlo na úprave návrhu VZN v bodoch: b) na 5 € v bode c)  na 35 €, v bode d) na 20 

€ a v bode e) na 10 €.  Poslanci zdôraznili, že ak sa tento poplatok bude vyberať občania budú 

očakávať rozvoj v ich lokalite alebo obci. Dohodlo sa, že sa tieto získané peniaze budú účtovať zvlášť 

na položku rozvoj. Na konci roka dáme verejnosti zúčtovanie, koľko sa vybralo a do čoho sa 

investovali tieto peniaze. Z tohto poplatku sú vyňaté drobné stavby do 25 m2.  Návrh  bude 
zapracovaný do VZN a daný na schválenie OZ na budúcom zasadnutí. 

3) Zo správou auditora o účtovnej závierke za rok 2018 a konsolidovanej závierke 2018,  nás 

oboznámil starosta obce.  Výsledok správy znie, že kontrola závierky a konsolidovanej závierky je 

v súlade z rozpočtovými pravidlami. OZ berie na vedomie správu auditora o účtovnej závierke za rok 

2018 a konsolidovanej závierke 2018.  

4)  Žiadosť p. Šimek Michal odpredaj pozemku. Na danom pozemku je viac vlastníkov, treba priniesť 

kúpno-predajnú zmluvu alebo písomný súhlas spoluvlastníkov pozemku. OZ dáva predbežný súhlas za 

tejto podmienky. 

 5) Bol vyhlásený projekt na rozšírenie kanalizácie a vodovodu pre menšie obce 22. 11. a do 23.12 

musí byť predložené stavebné povolenie a ukončené výberové konanie. Za tri týždne sa to nedá 

zvládnuť. Na rok 2020 sa to nestihne, treba však mať vypracované projekty na ďalší rok 2021. 

Projekty na ulice „Mexiko a pri Pavlákovi“ sú rozpracované do takej miery, že treba len vydanie 

stavebného povolenia. Projekt stiahnuť na Eliašku, možno hl. ulica. Vodovod - urobiť prípojku od 

Sklenáka dole k domom napravo (Peťovský, Wolf J ) 

6) Žiadosť Ivan Bača odpredaj pozemku č.p. 6/1 a 6/3  ide o pozemok kde sa majú nachádzať dve 

studne a žumpa, ktoré majú byť súčasťou budovy pri predaji. P. Bača predloží OZ kúpno-predajnú 

zmluvu v ktorej by malo byť zapísané, že 2 studne a žumpa sú súčasťou budovy pri predaji. OZ po 

predložení bude rokovať o žiadosti. Starosta podotkol, že nemá záujem odpredať pozemok nakoľko 

tam má obec zberný dvor – upresniť účel využitia a m2. 

7) FK Studienka vrátenie peňazí – dotácia na voľnočasové aktivity. Finančná komisia predložila správu 

zo zasadnutia kde riešila vrátenie dotácie FK a návrh rozpočtu. Nezaujala však žiadne stanovisko 

a ponechala rozhodnutie na OZ. 4.12 o 18.00 zvolané mimoriadne zastupiteľstvo s pozvanými členmi 

výboru FK na urgentné doriešenie prípadu. Návrh poslanca riešiť daný stav v FK voľbou nového 

predsedu a výboru. 

8) Kultúrno-športová komisia prečítala vyhodnotenie práce komisie za rok 2019 a podala návrhy na 

budúci rok. Plán kultúrno-športových akcií bol splnený takmer v plnom rozsahu ako bol naplánovaný. 

Neuskutočnili sa akcie: Deň otcov, cyklistická súťaž detí, hokejbal, turnaj o pohár starostu obce – FK. 

Celkovo sa usporiadalo 21 akcií a 3x prezentovali obec FS Hasprúňan ( ktorý patrí pod krídla KŠK 

a obce) na oslavách v Lábe, Závodoch, Plaveckom Podhradí. Z návrhov na budúci rok sme ako prioritu  

vybrali úpravu terénu okolia pri OÚ, vysadiť strom pred pohostinstvom, doplniť park pri pošte 

(vyhynuté kríky), osadiť pokazenú lavičku, opraviť nefungujúce svetlá. Od januára musia mať detské 

ihriská svoje mená a údaje o vlastníkovi s ročnou kontrolou. KŠK navrhuje názov ihriska na školskom 



dvore – školáčik, a pri pošte „u sv. Jána“ alebo poštáčik, pod lipami ... Pán Orlík dá na stránku anketu 

za názvy ihrísk. Skultúrniť vchod do cintorína (označenie + info tabuľa) 

 

 5. Rôzne:  p. Orlík sa pýtal na odvodnenie cesty k rómskej osade, možnosť použiť novú 

technológiu náhrev asfaltu (osloviť firmu, nech sa prídu pozrieť či sa to dá realizovať na tomto 

mieste).  Pozemky pod rómskou osadou -  možno na budúci týždeň môžu byť zaevidované - 
informoval nás o situácii p. starosta.  

 - Firma SKANSKA pošle k nám niekoho z firmy aby zistil stav a možno využijú technológiu 
a infražehličkou zažehlia pukliny, - starosta ich má urgovať. 

 - p. Walter žiada obec o úpravu cesty na „Mexiko“, ktorá je v zlom stave – opätovne prehrnúť 

- Zástavka na hornom konci- realizácia rekonštrukcie je ukončená. Treba ešte natrieť drevo na lavičke. 

- Na zimnú údržbu máme podpísanú zmluvu s p. Žilavým Jozefom  

- máme nové montovateľné pódium  

- opraviť lampy nesvietia a blikajú – rozšíriť elektrické rozvody na osvetlenie. - Lampy osadiť - ulička 
pri ihrisku, pod Kalváriou, na „ pasinku“ pod cintorínom, na cintoríne vyskúšať jedno solárne svetlo . 

- p. Orlík zohnal právnika, ktorý skúsi vybaviť pozemky pod školou a pod ihriskom. P. starosta musí 

však získať z archívu dva dokumenty, mali by byť tieto pozemky vyvlastnené.                                                                                  

- 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. Antálek podal návrh aby sa na všetko čo sa prejednalo písalo uznesenie. Uznesenia sa nebudú 

písať, prepošle sa na email zápisnica overovateľom.  

- P. Uller M. podal návrh aby sa prijala na OÚ sila na polovičný úväzok, ktorá bude riešiť 

administratívu a odľahčí prácu starostovi. To by bolo riešenie pre budúcnosť, nájsť človeka, ktorý 

bude spĺňať požiadavky a určité vzdelanie. 

- P. Antálek upozornil na neporiadok v kaviarni vo dvore – treba vyzvať majiteľa na nápravu. Pani 

Budajová si má napísať žiadosť  o prevádzkovanie kaviarne. Prečítať zmluvu, ako môžeme vypovedať 
zmluvu o prenájme súčasnému majiteľovi. 

- P. Uller dá podklady ako postupovať s neplatičmi 

- Lipa na autobusovej zástavke – orezať suchý konár, aby nespadol na niekoho a aj v kaviarni zrezať 

tuju, ktorá visí na drôtoch. 

- Opätovne sa upozornilo na to, že pracovníci na zbernom dvore nevyberajú plomby.  

- Túlavé psy  odchyt (koterec skoro hotový), treba urobiť zmluvu s mestskou políciou V. Leváre (ktorá 

má vyškolených 2 ľudí). Poslať výzvu I. Srnkovi, aby zamedzil pohyb svojich psov po ulici, nakoľko 
ohrozujú spoluobčanov. 

- Pani Ludášová B. sa informovala na  termín, kedy sa bude verejne pripomienkovať územný plán.  ÚP 

bude v riešení čoskoro. Budú občania o tom vopred informovaný. 



 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 28/2019    

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

závierke 2018.   

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:   Antálek Marián                                                             starosta obce 

                           Švaral Jozef                              Ing. Soukup Boris 

 


