
                                                          Zápisnica č.  2/2020                                                                                                                                                        

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Studienka konaného dňa 3.3. 2020 

 

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

Magda,  Mládek Brian,  Pavlák Radko,  hl. kontrolór Uller Miroslav,  

Ospravedlnení: 

Hostia:  p. Pekár, Uller M., Vladár P., 

Overovateľ:  Orlík Róbert, Pavlák Radko 

 

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, Pavlák Radko 

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

  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. 

  

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

- Prvý bod programu  bol návrh VZN obce Studienka na  budúci rok o odpadových vodách. Podľa 

zistení zo záznamov obce pripojených je 254 súpisných čísiel + 4 bytovky, kostol s farou, ALGO, 

Pohostinstvo, COOP Jednota, OÚ, PZ. Priemerný prietok za mesiac odpadovej vody je 6 712 m3. 

Občan za vývoz žumpy platí 11,- € a Paľo za jeden vývoz má 6,90 €. Nie je v tom plat, lebo je 

zamestnanec obce. Treba zistiť počet ľudí na súpisnom čísle, aby bolo možné zistiť aká je priemerná 

spotreba na jedného človeka.. Na návrh máme takmer ¾ roka, tak sa to musí spracovať podľa 

skutočností, čo sa zistia. 



2) Ako druhý bod bola žiadosť Patrika Šťastného o kúpu obecného pozemku. OZ predbežne súhlasí s 

predajom obecného pozemku, ale len na parcelu za pozemkom, ktorý vlastní. Je  potrebné vyhotoviť 

na túto parcelu  nový GP. 

 3) Šimek Michal dostal predbežný súhlas na kúpu pozemku, s podmienkou vyriešenia 

spoluvlastníctva. Spoluvlastnícky podiel k pozemkom na LV č. 3923 p.č. 1414 vo výmere 395 m 

zastavaná plocha spoluvlastnícky podiel obce 2/8, 1415 vo výmere 150m záhrada spoluvlastnícky 

podiel obce 2/8, 1416 výmera 220 m záhrada  spoluvlastnícky podiel obce 2/8 sa odpredáva p. 

Šimekovi M. za 12,37€/m2.   Spoluvlastnícky podiel na starej stavbe RD evidovaného na LV č 362, 

podiel pod  RD sa odpredá za 1€.  

4) Žiadosť p Valachoviča o prenájom obecného pozemku, na poľnohospodárske účely sa odsúva na 

ďalšie zastupiteľstvo. Zistiť či dané parcely už nie sú v prenájme, alebo okolité pozemky, čím by sa 

zamedzil prístup k daným parcelám. 

5) Žiadosť M. Brichtu o umiestnenie stĺpu verejného osvetlenia.  V blízkej budúcnosti sa bude riešiť 

rozširovanie VO v obci. Problémom, ktorý sa musí vyriešiť je, že rozvody musia ísť do zeme. 

Rozšírenie VO sa plánuje pod Kalváriou, medzi školou a ihriskom, ulica  pri  Martinovi Biksadskom, J. 

Wolf, Brichta, P. Tomek P. Melichar. Treba však vybudovať VO aj na osadách. Osloviť firmu na údržbu 

a výmenu svetiel a rozšírenie, podať nové info. 

 6) 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 bol vyvesený na pripomienkovanie v úradnej tabuli. OZ dodatok schválilo podľa návrhu s 

účinnosťou od 3.3.2020.   

7) Treba vypracovať VZN a prevádzkový poriadok pohrebiska pre obec Studienka. Vrátime sa k tomu 
na ďalšom zastupiteľstve. 

8) Rekonštrukcia Štefanikov dom a rozšírenie ŠJ. Štefánikov dom plánujeme zrekonštruovať, treba 

začať štúdiou, ako by to malo vyzerať, strecha  a potom ďalej podľa financií. Zatiaľ projekty nie sú na 

to vypísané. ŠJ zatiaľ neuvažujeme rozširovať, nakoľko je to prevádzka určená na stravovanie detí, 

nemôže to vo veľkom slúžiť komercii. 

9/ MOS by sme chceli rekonštruovať a preto sa nebude prenajímať na súkromné účely. Od 1.9. sa 
prenájom v ŠJ upravuje na 100,- €. 

10) Rekonštrukcia OÚ – závady (rozbité, prasknuté okná- boli odstránené) porušená fasáda bude 

opravená, zámková dlažba na  chodníkoch je znehodnotená - starosta to bude riešiť s dodávateľom 

prác na fasáde. 

11) Vízia na rok 2020: urobiť strechu na ALGU a MOS, projekt Dom smútku, rekonštrukcia priestorov 

pri OÚ a OÚ – urobiť jednu miestnosť na kanceláriu pre stavebný úrad, ktorý by tu bol v obci 1 x do 

týždňa, Štefánikov dom... 

12) Termíny nasledujúcich zastupiteľstiev: 31.3.20, 21.4.20, 26.5.20,23.6.20 

13) Uvažuje sa nad rekonštrukciou chodníkov v ZŠ a ich odvodnením. Navrhuje sa pokryť starý 

chodník zámkovou dlažbou. Urobiť cenovú ponuku. 



14) Urobiť novú stránku obce – osloviť p. Janušku – cenovú ponuku a Radko Pavlák  súhlasil, že 

pomôže. 

15) Správa ŽP predložil p. Antálek. Prvý bod bolo uzatvorenie skládky na Kerchove. Komisia požaduje 

urobiť rozbor odpadu a jeho využiteľnosť na podsyp ciest. Dôležité je neukladať tam nový odpad. Do 

ďalšieho zastupiteľstva p. starosta zistí info od firmy Medúza, či sa dá zlikvidovať u nich stavebný 

odpad. 

Rozhlasom zabezpečiť informovanosť občanov pri varovaniach SHMÚ. Správu – výstrahu dostáva 

starosta a p. Hlavenková za CO. Obec požiada o rozšírenie prijímateľa výstrah o p. Orlíka Roberta. 

Cesta na Záhumenice – zlý stav vozovky, komisia odporúča ofrézovanie starej a navozenie novej asf. 

drte, (treba  ju však vedieť zohnať ..) - Termín – Leto. 

Zber žetónov za nadrozmerný odpad, pracovníkmi zberného dvoru  sa neuskutočňuje tak ako bolo 
dohodnuté. Preškoliť pracovníkov, aby vyberali plomby za odpad. 

 

5. Rôzne:   

P. Uller M. hl. kontrolór predložil správu o vymáhaní pohľadávok a sankčné postupy pre neplatičov. 

Záver správy – kontrolór ukladá opatrenie OZ a starostovi obce, aby vypracoval smernice na 

vymáhanie nedoplatkov a určiť v nej termíny na ukladanie výziev. Staré dlhy 20 rokov môže OZ 

uznesením anulovať. Úroky z omeškania sa odporúča neriešiť. 

- Kúpiť postrek na pýr a postriekať pred ALGOM burinu a chodníky pri zástavke. 

P. Vladár P. sa informoval na riešenie otázky pozemkov pri rómskej osade. Na katastri je podaná 

žiadosť, treba vyňať pozemky- lesy. Ďalej sa sťažuje na neustály neporiadok v osade. Na vlastné 

náklady odváža smetie do BA. Chce, aby sa tým zapodievalo OZ a našlo riešenie. A téma Srnka Ivan, 

sťažnosti na chlapca, ktorý kradne po dedine a psy voľne behajú po uliciach a ohrozujú bezpečnosť 

ľudí. OZ navrhlo zaistiť odchyt psov do klietky a pri prevzatí majiteľovi udeliť pokutu. 

- p. Ofčarovičová predniesla správu kultúrnej komisie o plánovaných akciách na prvý polrok .Komisia  

podala na OZ návrh na schválenie  a doplnenie člena KŠK, namiesto p. Tótha ktorý sa odsťahoval.  OZ 

schvaľuje doplnenie nového člena komisie p. Rakára Igora. 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 2/2020   

OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p. č. 1414 výmera 395m -zastavaná plocha, p.č. 1415 vo 

výmere 158m - záhrada, p.č. 1416 vo výmere 220m -záhrada - spoluvlastnícky podiel obce 2/8 

a odpredáva ho p Šimekovi za cenu 12,37 €/m2. Podiel pod RD sa odpredáva za 1€.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 



6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 3/2020   

OZ súhlasí s dodatkom k VZN č. 8/2014o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD 

s platnosťou od 3.3.2020.   

Počet všetkých poslancov               7 

Počet prítomných poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

6. Prijaté uznesenia:   Uznesenie č. 4/2020   

OZ berie na vedomie správu hl. kontrolóra p. Ullera o vymáhaní pohľadávok a sankčné postupy. 

Vypracovať smernicu na vymáhanie nedoplatkov. 

 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 

                           Pavlák Radovan                                     Ing. Soukup Boris 

 


