
                                                               Zápisnica č. 2/2021                                                                                                                                                                              

Obecného zastupiteľstva Studienka zo dňa 29.3.2021 

 

Prítomní:  Ing. Soukup Boris, R. Orlík, M. Antálek, V. Ofčarovičová, J. Švaral,  

M. Uller- kontrolór, Durečková Eva- nový poslanec 

Ospravedlnení: R. Pavlák, M. Vallová    

Hostia:  

 

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 

 

2. Určenie overovateľov:  Antálek Marián, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:     

   Uznesenie č. 1/2021 

OZ schválilo doplnok k rokovaciemu poriadku. 

 

Uznesenie č.2/2021 

 OZ súhlasí so zámenou pozemku, 257/1 KN-E vo vlastníctve obce, novovzniknuté parcely 1540/3 a 

1540/4 KNC a  zamení sa za novovznikunutú parcelu č. 1580/100 vo vlastníctve p. Biksadského.. 

 

Uznesenie č.3/2021 

 OZ súhlasí s predajom pozemku  č.p 436/2 KN-E vo vlastníctve obce vo výmere 54m2  pre Olivera 

Písečného. Cena stanovená podľa doteraz stanoveného znaleckého posudku 12,37 €/m2. 

 



Uznesenie č.4/2021  

 OZ nesúhlasí s odpredajom  časti pozemku p.č. 749/1KNC vo vlastníctve obce p. Olivovi, nakoľko nad 

pozemkom je elektrické vedenie. OZ navrhuje prenájom tohto pozemku. 

 

Uznesenie č.5/2021 

 OZ nesúhlasí so znížením ceny pod znaleckú hodnotu pre odpredaj pozemku p.č. 533 KNC pani 

Ferenčíkovej, nakoľko to ani neumožňuje zákon. Navrhujeme dohodnúť splátkový kalendár na kúpu. 

 

Uznesenie č.6/2021 

OZ súhlasí s prenájmom obecného pozemku za účelom postavenia predajného stánku – kvetinárstva. 

Súhlasíme aj s napojením na siete. 

 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1. P. Brian Mládek sa vzdal poslaneckého mandátu, bol prizvaný náhradník ktorý vo voľbách skončil 

na 8. mieste p. Eva Ďurečková.  Menovaná sa dostavila na zastupiteľstvo a zložila sľub poslanca, 

starosta jej po zložení sľubu predá menovací dekrét za poslanca OZ. 

 2. Odpredaj pozemku – p. Mlynarovičová Jana – ide o kúpu obecného pozemku za domom. Stavebná 

komisia posúdila situáciu a vydala odporučenie, že s predajom súhlasí. Zmenia sa tam iba m2 oproti 

žiadosti, kvôli rozvodnej elektrickej skrini. Treba si dať vypracovať GP.  Na základe vypracovaného GP 

OZ vydá rozhodnutie. 

3. Pani Pružinská žiada OZ o kúpu pozemku č.1169 a č.70 zapísané v LV č.1992. Musí predložiť GP 

a výmeru. OZ súhlasí s predajom za cenu 12,37 €/m2 . 

4. Sťažnosť Juraja Kardiána a manželky na prevádzku spracovania palivového dreva p. Filípka Jána. 

Nakoľko p. Filípek nie je vlastník pozemku a nemá ani súhlas vlastníka, podniká na cudzom pozemku. 

Komisia životného prostredia (p. Antálek)  pôjde sťažnosť prešetriť a podá na budúcom OZ správu. 

5. Prima banka zaslala ponuku obci na uzatvorenie úveru. Výhodou je schválenie bez potvrdení, 

nemusí sa čerpať, 5 rokov je otvorený účet, úroková sadza pri čerpaní úveru 0,4%. OZ navrhuje poslať 

návrh zmluvy a po prečítaní sa OZ vyjadrí.  

6. Respirátory zakúpené pre občanov 1ks/člen domácnosti. Urobiť reklamáciu u firmy, nakoľko 

certifikát sa nezhoduje s obsahom na tovare. 

7. Firma IT služby s.r.o.  fakturovala obci aktualizáciu operačného systému a programového 

vybavenia, školenie obsluhy a prevádzky nového operačného systému, programové vybavenie a 

príslušenstvo ...   p. Uller zašle správu emailom OZ. 

8. FA za vývoz drevného odpadu p. Červenka, treba prepravný list potvrdiť zamestnancom obce. 

Správu pošle kontrolór obce OZ e- mailom. 

 



Rôzne: 

- preberala sa otázka triedeného odpadu, vyčísliť % drevný odpad + biologicky rozložiteľný odpad. 

Obec na biologický odpad využíva kompostéry. P. Antálek zisťoval situáciu zo zberom starých 

pneumatík. Životné prostredie ho odporučilo na firmu, ktorá chce však za vývoz 160€/tona a za 

znečistené + 100 €. Pán starosta nás informoval, že našiel firmu v Gajaroch, ktorá by mala zberať 

pneumatiky, no momentálne im chýbajú nejaké potvrdenia. Zatiaľ nebrať použité  pneumatiky a tie 

čo sú už vyzberané previesť zo zberného dvora k čističke. Zrušiť VZN o zbere pneumatík. 

- Pozemky pod čističkou a plánovaný zberný dvor - bol už po niekoľký krát oslovený SPF. SPF nám 

poslal odpoveď i podmienky na kúpu tohto pozemku. Treba urýchlene konať - zavolať na SPF, čo 

treba k uskutočneniu kúpy pozemku - nový GP a ostatné náležitosti 

- P. Antálek sa informoval aj za odvoz nebezpečného odpadu, firma ho však odporučila na 

komunikáciu s obecným úradom. Starosta musí zavolať a zistiť ako nakladať z nebezpečným 

odpadom (farby, laky...). 

- Fasáda na OÚ sa reklamovala ešte minulý rok, mali začať ak to počasie dovolí. Zatiaľ sa neozvali, 

treba ich pourgovať. 

- Vodovod na Eliáške a Na dráhach čaká na skolaudovanie -  čakáme na povolenie a následne na 

kolaudačné rozhodnutie. P. Drinka bol zamerať vodovod pri p. Peťovskom  , treba dať podklady 

projektantovi. Podľa info od p. Orlíka p. Drinka J. súhlasí s okruhovaním vody a položením kanalizácie 

cez jeho pozemky. 

Stánok kvetinárstvo – pripojenie vody od hasičov, dať na stupačku meradlo. 

- Cesta na Eliaške a Dráhach máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na inžinierske siete 

a komunikáciu. OZ riešilo otázku podložia a odvodnenia. Zistiť cenovú ponuku firiem za práce na 

úprave cesty. Zatiaľ je navrhnuté riešenie vyčistiť odvodňovací kanál  (pozor je ťahaná pod ním 

elektrika) a zhutniť podložie -vysypať cestu kameňom. Kameň  má p. starosta prisľúbený z Rohožníka 

za odvoz. 

- Kniha jázd obecného vozidla. Vozidlo je určené starostovi k dispozícii. Kniha jázd sa neviedla na OÚ 

P. Orlík sa popýta na druhých dedinách ako to robia. 

-Dotácia na Dom smútku – čakáme na vyjadrenie MASKY 

-Pozemky pod rómskou osadou sa zatiaľ nepohla, treba vyňať lesné pozemky. Prisľúbili starostovi, že 

prídu na to pozrieť.  

- Pozemky pod školou – sú roznesené listy po majiteľoch pozemkov a máme už aj spätnú väzbu. 

Niektorí dotknutí majitelia sa už aj vyjadrili a podpísali na obci súhlas. Ak budeme mať odpovede od 

všetkých, treba pripraviť zmluvu. 

 -Starosta zverejní rokovací poriadok. 

-P. Ofčarovičová za kultúrnu komisiu informovala OZ, že momentálna situácia nedovoľuje organizovať 

žiadne kultúrno-spoločenské ani športové podujatia. Podali sa však 4 projekty. Projekt MŽP „Obnova 

dediny 2021“ má kritéria na podporu aktivít, do ktorej boli zaradené aj kultúrne pamiatky. 

V spolupráci s Občianskym združením „Dedičstvo otcov Studienka“ a obcou sme podali projekt na 

reštaurátorské práce  starobylých malieb, ktoré boli objavené pri sondážnom výskume.  Zároveň sa 

OZ  informovalo, že za predošlé aktiviy (rekonštrukcia strechy, fasády, schodiska) ocenila inštitúcia 



Académia Istropolitana Nova v súťaži o najlepšiu obnovu za rok 2020  a naša obec získala ocenenie za 

príkladnú obnovu kaplnky umučenia. 

 Ďalšou výzvou bol projekt COOP Jednota na podporované aktivity, drobné stavby, revitalizácia 

detského ihriska, altánky-prístrešky, obecný mobiliár.  3 projekty podala obec a ZŠ s MŠ Studienka.  

Ku Dňu zeme bude realizovaná úprava terénu pri OÚ.  

-Na osade Sojáky sú vyvedené rúry do Rudavy – zistí a prešetrí to p. Švarala. 

-Pozemok ktorý zakúpil od obce minulý rok p. Železňák  sa stal predmetom sporu, ozval sa p .E. 

Smolárik, ktorý by mal vlastniť časť tohto pozemku. Na katastri však nie je zapísaný. Spor by mali 

vlastníci riešiť medzi sebou.  

-oprava a rozšírenie verejného osvetlenia  

-Stĺp pri COOP Jednote, je znovu porušený po náraze auta. Navrhuje sa osadiť cestné obrubníky 

a vnútro vyliať betónom. 

-p. Antálek sa informoval na rekonštrukciu chodníka v ZŠ - p. Ofčarovičová informovala, že škola má 

vybaveného sponzora na pokládku chodníka a chodník pred MŠ a ŠJ by mala riešiť obec. 

-ZŠ Studienka požiadala obec o uvoľnenie minuloročných schválených financií na rekonštrukciu WC. 

OZ nemalo pripomienky.  

-Futbalový klub A Volejbalový klub Studienka si požiadalo na tento rok o dotáciu na voľnočasové 

aktivity. Tento rok to vychádza 91,10 €/dieťa. VK za minulý rok podalo zúčtovanie, ktoré bolo 

v poriadku. 

-p. Starosta vyzve pána Karoviča, aby spevnil breh cesty v zákrute pri kostole, po nehode ktorú tam 

spôsobil 

-OZ požiadalo starostu, aby vyzval p. Ondrejkoviča, aby facebookovú stránku  pod názvom 

„Studienka“ premenoval, aby ju nik nespájal s oficiálnou stránkou  našej obce. Obec sa dištancuje od 

obsahu na tejto stránke. 

 

6. Prijaté uznesenia:  Uznesenie č. 7/2021 

 OZ súhlasí s predajom pozemku č.1169 a č.70 zapísané v LV č.1992 p. Pružinskej, za cenu podľa 

znaleckého posudku 12,37 €/m2.  Musí predložiť GP a výmeru 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 4 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      1 

 

 

 



Záver: Na záver starosta  poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   Antálek Marián                                                          starosta obce 

                           Orlík Robert                                                       Ing. Soukup Boris 

 


