
                                                          Zápisnica č.  1/2020                                                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 15.1. 2020 

 

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

Magda,  Mládek Brian, hl. kontrolór Uller Miroslav,  

Ospravedlnení: Pavlák Radko 

Hostia: Smoláriková O, Smolárik J, Bača I, manželia Pekároví 

Overovateľ: Švaral Jozef, Antálek Marián 

 

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, Antálek Marián 

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

 

  Uznesenie č. 30/2019    

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

 

Uznesenie č. 31/2019    

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

2019. 



4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh VZN obce Studienka č.11/2020 o spôsobe spätného zberu 

opotrebovaných pneumatík. V návrhu OZ navrhuje vynechať časť v §3  o odovzdaní maximálnych 

kusoch na jedného občana a o spôsobe odovzdania formou žetónu. Žiada doplniť do VZN, že 

opotrebovaná pneumatika pri odovzdaní na zberný dvor musí byť bez disku.  Návrh VZN sa vyvesí do 

úradnej tabuli na pripomienkovanie. 

2) Ako druhý bod bol návrh dodatku k  VZN č. 8/2014 obce Studienka o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Studienka 

a prijímaní detí do MŠ a ŠKD. V tomto VZN sa navrhuje zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

a ŠKD nasledovne: dieťa do 3 rokov s trvalým pobytom Studienka 17,- a 22,-  dieťa do troch rokov bez 

trvalého bydliska v obci Studienka. Deti od 3-5 rokov s trvalým bydliskom 15,- a 20,- dieťa bez 

trvalého bydliska v obci Studienka.   Deti (predškoláci) od 5 rokov neplatia.  Za ŠKD je navrhnutý 

mesačný príspevok na 10,- €.  Návrh VZN bude vyvesený na pripomienkovanie v úradnej tabuli. 

Účinnosť tohto VZN bude po schválení OZ od 1.3.2020 

3) Ďalším bodom programu bola žiadosť pani Petra Brown o uplatnenie zľavy za TKO. Má trvalé 

bydlisko v obci Studienka, žije s dvomi ťažko zdravotne postihnutými deťmi a žiada OZ o úľavu na 

poplatku TKO. OZ navrhlo a odsúhlasilo uplatnenie zľavy za TKO po zaplatení poplatkov stanovených 

obcou za TKO, bude im pridelený dvojnásobný počet žetónov na vývoz.  

 

 5. Rôzne:   

- p. Ofčarovičová sa pýtala na vyhotovenie tabuliek s názvom a náležitosťami ohľadom detských ihrísk 

a o splnení povinnosti ročnej kontroly na nich. Tabuľky budú vyrobené a kontroly sú urobené. 

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“. 

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

Ďalej sa informovala o oprave ciest, urgovať firmu. OZ navrhlo, že ak by sme mali v obci firmu, urobiť 

aj menšie úseky ciest. Pod cintorínom s tým, žeby sa pod plotom cintorína vyasfaltoval terén na 

zaparkovanie auta návštevníka cintorína. Na Jame zvýšiť úroveň cesty väčšou vrstvou asfaltu, aby 

neprichádzalo z zatápaniu ulice. Cesta k M. Valterovi po Kimličku Pala – odstrániť z cesty retardér. 

Rozšírenie elektriky v obci (pod Kalváriou, pri ihrisku ...) Máme súhlas s rozšírením VO. Zadať výzvu na 

vypracovanie projektu. 

P. Uller M. hl. kontrolór mal predložiť návrh ako postupovať s neplatičmi – návrh je v štádiu 

rozpracovanosti. 

Návrh na výrobu obecného kalendára do každej domácnosti na budúci rok s informáciami 

o vývozoch, plánovaných akciách obce a organizácií, ...  OZ sa návrh páčil treba to dať na 

prerokovanie v septembri, problém bude asi z plánom vývozov, či ho budeme vedieť tak skoro, aby sa 

stihla tlač. 

Už na minulom zastupiteľstve bol podaný kultúrnou komisiou návrh na úpravu terénu pri OÚ 

s vybudovaním vyhradeného miesta na parkovanie pre OÚ a lekárov našej obce. Ak by sme chceli 

realizovať tento zámer je čas vyhlásiť výzvu na pokládku zámkovej dlažby aby sa následne po týchto 



prácach ku Dňu Zeme mohla urobiť úprava terénu a výsadba zelene. OZ súhlasí s realizáciou tohto 

návrhu. 

Pán Antálek M. sa pýtal, na problém zo skládkou na Kerchove. Žiada zlikvidovať stavebný odpad 

a skládku uzavrieť ( Označiť to tabuľami). Malý stavebný odpad môžu občania zaviesť do zberného 

dvoru (je tam malá kapacita) a ak občania plánujú väčšiu prerábku treba si objednať firmu z 

veľkokapacitným kontajnerom a zaplatiť si likvidáciu odpadu na legálne skládky. Riešením by bolo aj 

získanie pozemku pri čističke od SPF na vybudovanie veľkého zberného dvora a na uloženie väčšieho 

množstva kontajnerov. 

Pani Pekárová mala pripomienku na likvidáciu separovaného odpadu. Z osady Juríky to vozia na 

zberný dvor, kde pracovníci zberného dvora mali plné kontajneri, tak hodili rozseparovaný odpad do 

TKO.  OZ odporúča preškoliť zamestnancov na zbernom dvore o nakladaní zo separovaným 

odpadom. Strany sa dohodli, že triedený odpad z Juríkov treba deň vopred ohláseného vývozu 

priviesť a položiť k bráne zberného dvora. 

Pani Smoláriková Oľga a Jozef sa informovali o pozemku na Eliaške, ktorých sú vlastníkom kadiaľ je 

plánovaná cesta . V polovici februára sa budú prerokovávať dodatky k ÚP obce . Pred ich domom keď 

sa robila cesta, nezapravil sa pás zeme po obrubník. Žiada nápravu.  

P. starosta má prisľúbené cestné panely, treba ich previesť z Lakšárskej Novej Vsi. Dohodnúť termín 

aspoň 2-3 dni pred tým, J. Švaral má vo firme stroje na prevoz. 

P. Orlík sa informoval o pozemkoch pod školou- v archíve v Skalici je p. starosta objednaný cca 1-2 

týždne na vyzdvihnutie a prefotenie potrebných dokladov.  

- kontaktovať majiteľa uličky na Horné Záhumenice na odpredaj pozemku uličky obci. Termín do 

ďalšieho OZ. 

- Treba dať vypracovať projekty na kanalizáciu ulíc na Mexiko, pri Orlíkovi, Dolný koniec 

-oprava fasády OÚ pri montáži zastrešenia schodiska do OÚ sa poškodila fasáda na OÚ. Firma je 

informovaná, je objednaná farba na fasádu z Čiech a prídu to opraviť. 

Pán Valter poslal sťažnosti na zlé zrovnanie cesty – nedostal odpoveď. P. Uller M. navrhol možnosť  

ak sa podáva emaliom sťažnosť, žiadosť nastaviť v PC program na automatické odpovede, ( 

problémom sa budeme zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ). Odpovedať by sa malo. 

Pán starosta rozobral situáciu pripravovaných kultúrnych akcií „Fašiangy a 1.máj“. Po dohode zo 

starostom sa budeme zaoberať riešením usporiadania akcií po schôdzy na nácviku FS Hasprúňan. 

Bača Ivan priniesol na zastupiteľstvo požadované doklady, ohľadom jeho žiadosti o kúpu pozemku 

(dvor bývalej MŠ). Z dokladov nebolo jednoznačne preukázane, že studňa a žumpa boli súčasťou kúpy 

nehnuteľnosti ako to tvrdí p. Bača. Starosta je zásadne proti predaniu obecného pozemku. 

 

 

 

 

 

 



6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 1/2020   

OZ súhlasí z uplatnením zľavy za vývoz TKO p. Brown až po zaplatení poplatkov stanovených obcou za 

TKO. Po riadnom zaplatení im  bude vydaný dvojnásobný počet žetónov.  

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:   Švaral Jozef                                                             starosta obce 

                           Antálek Marián                                Ing. Soukup Boris 

 


