
Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva obce Studienka konané dňa 21.1.2020  

 

Prítomní: starosta-p. Ing. Boris Soukup, poslanci- Švaral J., Ofčarovičová V., Vallová M., Antálek M., 

Orlík R., Mládek M., hl kontrolór- p. Uller M. 

Ospravedlnení: Pavlák R. 

Hostia: p. Demetrovič, výbor FK: p. Tóth, Orgoňová, Roob, Fajta, Drgoňa, Nízky M., Ťažký M., 

Terlanda M.   

 

Bod mimoriadneho zastupiteľstva bola činnosť FK do budúcna, vrátenie nezúčtovanej dotácii obci. 

 

- FK ku dňu 21.1.2020 vrátilo obci nezúčtovanú dotáciu za rok 2018, ako dlžnú čiastku. OZ dňa 

5.2.2019 rozhodlo o vrátení celého príspevku pre nedodržanie podmienok čerpania 

príspevku pre deti do 30 dní od doručenia. FK vrátilo peniaze s ročným oneskorením. 

- FK za r. 2019 má 3xnásobne vyššiu spotreba ako roky minulé. FK tvrdí, že sa na tribúne nič 

nedeje a ide im len 1 mraznička, nechápu čo by to mohlo spôsobovať. Dohodlo sa, že každý 

mesiac (týždeň) sa bude opisovať stav elektromeru a odsleduje sa kde je problém. P. Antálek 

si zobral kľúč od tribúny a prisľúbil,  že keď pôjde cvičiť odsleduje elektriku. 

- FK – ak na ihrisku usporadúva akcie podnikateľ, treba opísať energie a urobiť dohodu 

o prenájme. Podnikateľ platí prenájom obci. 

- FK ako nezisková organizácia je zaregistrovaná na MVSR, štatutár p. Tóth 

- FK upozornilo na problém z mládežou, schádzajú sa na ihrisku a robia tam neporiadok. P. 

Ťažký M navrhol, že by bolo možno riešenie zabezpečiť areál zamknutými bránami. 

- Areál FK je v zlom stave.  P. Nízky M a Demetrovič uviedli, že to čo bolo nasľubované ich 

štatutárom pred jeho zvolením do funkcie sa bohužiaľ neuskutočnilo. Ihrisko, WC, bufety, 

zábradlia okolo ihriska, potrhané siete,... 

- FK bolo vytknuté, že sa v minulých rokoch veľmi nezapájalo do obecných akcií.  

- FK chce smerovať k rozvíjaniu záujmu detí o športovanie. Má 3 družstvá detí. A-mužstvo je zo 

súťaže momentálne odhlásené. Platený hráči odišli po odchode sponzora a domáci káder na 

A-mužstvo nie je. Rieši sa to z p. Rigáňom. (Návrh, skúsiť spojiť 2 dediny??) 

Dievčatá podľa p. Demetroviča nemajú perspektívu vo futbale. FK sa bráni, že nebude 

a nechce zakazovať dievčatám chodiť hrať, ak majú o to záujem. 

- Vyzval sa výbor FK na spísanie požiadaviek na OZ. ( žiadosť o dotáciu na voľnočasové aktivity, 

padali návrhy ako oprava zábradlia okolo ihriska, hnojenie, je potrebné nájsť hospodára ...) 

 

Výbor FK: štatutár p. Tóth (riešiť s ním všetky záležitosti ohľadom FK) 

                  Členovia: Orgoňová I., Roob, Fajta, Mihály 

 

Momentálne máme 3 družstvá detí a predpoklad je založenie družstva starší žiaci v r. 2022 

 

Záver:  všetci prítomní chcú, aby sa fungovanie FK rozbehlo správnym smerom. OZ chce 

podporovať myšlienku rozvíjania záujmu deti o šport. Výbor spíše požiadavky na OZ, čo 

potrebujú pomôcť riešiť. 

 


