
                                                            Zápisnica č. 8/2021                                                                                                                                                                                 

z Obecného zastupiteľstva Studienka zo dňa 26.8.2021 

 

Prítomní:  Polák, M., zástupca starostu, R. Orlík, M. Antálek, V. Ofčarovičová, J. Švaral, M. Vallová,   

Durečková Eva,  M. Uller- kontrolór 

Ospravedlnení: Ing. Soukup Boris - PN 

Hostia:  Hamar, Maraky P., Madola, Perbecký L., Peťovský Ľ. 

 

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 zástupca starostu obce Polák Marián 

2. Určenie overovateľov:  Antálek Marián, Švaral Jozef 

3. Kontrola uznesení:   

   

Uznesenie č. 16/2021 

OZ odsúhlasilo rekonštrukciu chodníkov v ZŠ a financie budú použité z rezervného fondu 

 

Uznesenie č. 17/2021 

OZ súhlasí s rekonštrukciou detského ihriska a financie budú použité z rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 18/2021 

OZ súhlasí s rekonštrukciou WC v ZŠ a financie 15 000,- € budú použité z rezervného fondu. 

 

 

Uznesenie č. 19/2021 



OZ súhlasí so zakúpením automatického elektrického defiblirátora v cene 2500 €. 

 

Uznesenie č. 20/2021 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020. 

Rešpektuje výhradu a použitie financií z rezervného fondu, ktoré budú schválené OZ.  

OZ schvaľuje záverečný účet obce Studienka a celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ schvaľuje 

použitie prebytku rozp. hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 126 741,94€. 

 

Uznesenie č. 21/2021 

OZ schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu: Viera Ofčarovičová, Róbert Orlík, 

Marián Polák. 

 

Uznesenie č. 22/2021 

OZ  súhlasí so zaslaním peňazí na pomoc pre Moravu 1€/ na občana. 

 

4.  Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1.  Žiadosť Rosu Júliusa o odkúpenie pozemku. 

Pán Rosa si dal žiadosť na odkúpenie časti pozemku p.č.257/1. Ide o diel 1 o výmere 19m2 a diel 2 vo 

výmere 37m2  podľa priloženého GP. Celková výmera  je  56m2. Podľa najnovšieho znaleckého 

posudku z 2.8.2021, bola predajná cena  stanovená minimálne na 18,96€/m2. OZ odsúhlasilo cenu 

20€/m2. Za túto cenu OZ súhlasí s predajom horeuvedeného pozemku p Rosovi. 

2. ZSE doručila obci oznámenie o výreze drevín na obecných a súkromných pozemkoch. Súkromníkov 

ZSE bude informovať. OZ navrhlo upozorniť občanov na výrez obecným rozhlasom. 

3. Pán Tóth Tibor  žiadal o odpredaj pozemku č.p. 1019/9 vo výmere 137m2, čakalo sa na nový 

znalecký posudok. Podľa ZP a rozhodnutia OZ sa cena stanovila na 20€/m2.  OZ súhlasí s predajom za 

túto cenu p. Tóthovi. 

OPATRENIE PRE OZ  VYPRACOVANIE NOVÉHO ZNALECKÉHO POSUDKU KONCOM ROKA –  pripomenúť  

p. Orlík 

4.Pán  Filípek Ján oznámil obci, že zrušil prevádzku, ukončil podnikanie na živnostenskom úrade. Naša 

komisia priestupková a pre životné prostredie bola riešiť daný podnet z minulého zastupiteľstva – p. 

Antálek doloží správu z návštevy komisie. Pán M. Polák sa podujal, že sa tam zastaví a prešetrí daný 

stav veci. 

5. Žiadosť Rita Rafael o škodovej udalosti – zatečenie kaviarne po búrke. OZ sa dohodlo, že pošle 

odborne spôsobilú osobu, ktorá vyčísli škodu. OZ sa potom rozhodne ako bude ďalej postupovať. 

Rekonštrukcia strechy začala 25.8. 2021. 

6. Firmy na opravu cesty na Dráhach boli oslovené, zatiaľ nemáme cenovú ponuku. Podľa slov p. 

Marákyho nemáme vybavené stavebné povolenie, delimitáciou by sme mohli vykúpiť od SPF 



pozemok, ktorý nie je obecný a začať konať.  Treba, aby starosta dal štatutárne právo rozhodovania 

a poveril ním zástupcu p. Poláka M. Termín od 1.9.2021. Urgentne treba riešiť stavebné povolenie, 

alebo zistiť či v tejto veci už konal stavebný úrad – p. Polák M. 

V Borskom Mikuláši je drť za odvoz – treba, aby o to požiadala obec. 

V rámci rýchleho riešenia sa OZ dohodlo,  že na pondelok majú  tamojší ľudia objednaný stroj. Zistí sa 

jeho dostupnosť, naviesť veľký kameň od Popoviča  a drť od kina a uvalcovať to. Urobiť to ako bežnú 

údržbu obecnej komunikácie. 

7. BVS voda na Dráhach – 23.8.21 bola kolaudácia vody, treba podpísať zmluvu na BVS. Starosta , 

alebo zástupca do 10 dní pôjde podpísať zmluvu. P. Peťovský sa dopytoval kedy bude riešené 

pripojenie na vodu a či p. Drinka  urobil zameranie. OZ nemá informácie, zistiť u starostu. 

 P. Peťovský informoval, že poklop na plyn je vysoko nad úrovňou cesty, treba v pondelok ak sa budú 

opravovať cesty na Dráhach, urobiť nápravu aj v danej lokalite.- p. Polák 

Treba upozorniť BVS že nemajú pripájať ľudí na vodu pokiaľ nemajú odkúpenú od obce šachtu, 

prípojku.  Treba zistiť či je vypracovaný zoznam majiteľov na pripojenie a koľko podľa vzdialenosti ich 

bude stáť odkúpenie od obce šachta a prípojka + 500,. € poplatok za rozvoj. 

8. Žiadosť ZŠ Studienka podala žiadosť na OZ o vybúranie steny v MŠ. OZ odsúhlasilo práce a súhlasí 

s refundáciou fa za úpravu priestorov v MŠ v hodnote 1 200,- €. 

Druhá žiadosť zo ZŠ Studienka bola o dofinancovanie FA za rekonštrukciu chlapčenských WC. 

Odsúhlasila sa im dotácia 15 000,-  fa presahovala túto čiastku takmer o 14 000,-.   OZ po rozhovore 

s p. riaditeľom sa dohodlo na dofinancovaní  5.000,- €  z rezervného fondu. 

 

 

Rôzne: 

-Na dráhach je odtrhnutý poklop, bolo to nahlásené na obci. Bolo prisľúbené starostom 

zabetónovanie p. Stachovičom – neuskutočnilo sa. Treba urobiť nápravu – p. Polák M. 

- Oprava strechy na kaviarni ALGO – výherca-  firma Fasadička s.r.o. realizácia začiatkom septembra 

- Dotaz p. Peťovského na zavedenie Knihy jázd – nemáme info od starostu, či spracúva tieto údaje, 

nakoľko je na PN. Bolo ním prisľúbené, že bude evidovať knihu jázd.  

- OZ sa dohodlo, že do 7 dní bude zverejnená zápisnica 

- p. Biksadská K. si dala žiadosť o zapožičanie MOS na sobotu a nedeľu  na burzu „zóna bez peňazí“. 

OZ nemá námietky. 

- Závlaha FK Studienka – musí byť mobilná firma BAUER nám poslala cenovú ponuku 8 669,15 €. OZ 

rozhodlo, že sa u firmy zistí dodacia lehota a podľa nej sa k tomu vrátime – Švaral J. 

FK žiadosť o kamerový systém cenová ponuka od firmy AB COMP 4 826,40 €. Treba predložiť viac 

cenových ponúk – p. Orlík 

-Fa firmy Zváč kamerový systém – údržba – treba preveriť zmluvu a podmienky stanovené v nej – p. 

Uller M. 



- FA p. Červenka za drevný odpad- nekontrolovateľný odvoz, nemôže nám dať potvrdenie 

o hmotnosti vyvezeného dopadu, ktorý by sa nám zarátal do separovaného odpadu. Komisia pre ŽP 

navrhuje zrušiť zmluvu s p. Červenkom. OZ rozhodlo uznesením, že spolupráca s p. Červenkom sa 

ruší. Zároveň osloví recyklačné stredisko „Medúz“ z Veľkých Levár. 

- Po zakúpení defibrilátora sa obec má zaevidovať cez Červený kríž, aby sa vedelo kde je najbližšia 

pomoc. 

- P. Duffek O., podal žiadosť o odpredaj pozemku na minulom zastupiteľstve. OZ odporúčalo osloviť 

pána Robíška o predloženie dokladu o vlastníctve pozemku. Žiadosť bola postúpená stavebnej komisii 

na riešenie.   

OZ na základe týchto informácii vyšetrila stav žiadosti a zistila, že p. Robíšek má doklad o kúpe od 

obce. Treba realizovať zameranie pozemku, zapísanie na katastri. 

- žiadosť Nízkej Zuzky o kúpu pozemku – starosta dal urobiť ZP. 

- Lampy osvetlenie – projekty asi nie sú, lebo nemáme žiadne info od starostu. 

- chodníky pri Janatoch a Wolfovcoch – idú v piatok 27.8. vyrovnávať firma Karovič sľúbila opravu 

- pri p. Šimekovi by mala  uskutočniť opravu Správa ciest. 

- nová novela zákona o odpadoch – p. Antálek nás informoval, že štatistika, ktorá sa zasiela na 

príslušné orgány musí byť aj zverejnená na obecnej stránke. 

- Jančová G. obmedziť rýchlosť na ceste k ŠM, kde začína veľký stavebný ruch a autá jazdia 

neprimeranou rýchlosťou. OZ odporúča dať tam značku obmedzená rýchlosť 30 km a značku výmoľy 

na ceste. P. Polák 

- p. Ofčarovičová informovala o dotácii na kaplnku - Studienke bola pridelená dotácia v projekte 

Obnova dediny na reštauratorské práce fresiek v kaplnke. 

-p. Ofčarovičová navrhla začiatkom roka vytlačiť pre občanov ako vianočný darček kalendár na 

nasledujúci rok. Bolo to odložené na koniec roka. OZ sa spätne vrátila k danej téme a navrhuje, zistiť 

u ASA Zohor termíny  zvozov , aby sa mohli zapracovať do kalendára. Ten by slúžil aj na info 

o zvozoch, plánovaných kultúrnych či športových akciách (podľa situácie pre COVID) atď ... 

p. Antálek nás informoval o výzve na predkladanie projektu na obnovu kultúrnych zariadení. Bola 

myšlienka  na rekonštrukciu a rozšírenie MOS na kultúrny dom, ale výzva nepokrýva exteriér budovy, 

len vnútorné vybavenie a malé stavebné úpravy v interiéry.  

- Téma usporiadania jarmoku „Hasprunský dubák“ – OZ sa dohodlo, na nezrealizovaní jarmoku pre 

opatrenia pre COVID 19. Uskutoční sa len pre našich občanov posedenie s hudbou u poľovníkov  na 

termín akcie jarmoku teda na 11.9. v čase od 13.00 -18.00 h. Informovať verejnosť budeme obecným 

rozhlasom, na aplikácii. 

 

 

 

 

 



 

Uznesenia: 

 

Uznesenie č. 23/2021 

OZ súhlasí s predajom časti pozemku p.č.257/1. Ide o diel 1 o výmere 19m2 a diel 2 vo výmere 37m2. 

Celková výmera  je  56m2.  Pozemok sa predáva za cenu 20,-/m2 p. Rosovi J. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 24/2021 

OZ súhlasí s predajom pozemku č.p. 1019/9 vo výmere 137m2  za cenu 20,- /m2 p. Tóthovi T. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 

OZ súhlasí s refundáciou fa za úpravu priestorov v MŠ Studienka v hodnote 1 200,-€   

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 



 

Uznesenie č. 26/2021 

OZ  súhlasí z dofinancovaním fa za rekonštrukciu WC v ZŠ Studienka v hodnote 5 000,- € financie 

budú použité z rezervného fondu.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 27/2021 

OZ  súhlasí s ukončením spolupráce s p. Červenkom. Zároveň osloví recyklačné stredisko „Medúz“ vo 

Veľkých Levároch 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 28/2021 

OZ  súhlasí s výsledkami výberového konania na opravu strechy kaviarne ALGO, ktorú vyhrala firma 

Fasadička s.r.o. a čiastka na opravu strechy bude použitá z rezervného fondu. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Záver: Na záver zástupca starostu  poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

ukončil. 



 

 

 

Overovatelia:    Antálek Marián                                        zástupca starostu obce 

               Švaral jozef                  Polák Marián 

 

 


