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Zápisnica č. 12/2021                                                                                                                        

z Obecného zastupiteľstva Studienka zo dňa  15.XII.2021 

 

Prítomní:  M. Polák - zástupca starostu, R. Orlík, M. Antálek , M. Vallová, E. Durečková,  J. Švaral, M. 

Uller- kontrolór 

Ospravedlnení: Ing. B. Soukup, - PN, V. Ofčarovičová - ospravedlnená 

Hostia:  T. Antálková, J. Kadrián  

 

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 M. Polák. 

2. Určenie overovateľov:  M. Antálek, M. Vallová 

3. Kontrola uznesení:   

 

Uznesenie č. 35/2021 

OZ súhlasí s predajom  pozemku p.č. 420 diel 6 vo výmere 5m2, diel 7 vo výmere 40m2, diel 8 o 

výmere 10m2, celkovo 55 m2 p. Trokanovej. OZ súhlasí s predajom týchto dielov na parcele č. 420 za 

cenu 20,-€/m2. 

Uznesenie č. 36/2021 

OZ súhlasí s predloženou zmluvou na zimnú údržbu v obci od p. Žilavého Jozefa. 

 

4.   Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1. Schválenie rozpočtu pre rok 2022 

OZ schvaľuje rozpočet obce Studienka a rozpočet  ZŠ a MŠ Studienka na rok 2022. Rok 2023 a 2024 

berie na vedomie.  

2. Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2021 
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OZ Studienka schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2021. 

3. Jozef Kardián - žiadosť o odkúpenie pozemku 

OZ predbežne súhlasí s odpredajom pozemkov, nakoľko sa jedná o dlhodobo užívaný pozemok 

kupujúcim. Cena je stanovená na 20€/m2 Na mieste preverí stavebná komisia jednu časť, či niečo 

odpredaju nebráni (bránka suseda). 

4. Vladimír Kimlička - žiadosť o odkúpenie pozemku 

OZ súhlasí s odpredajom pozemkov C-KN p.č. 1230/5  27m2 a 1231/2 - 2m2 podľa nového GP č. 

56/21. Cena za m2 je 20,-€. 

5. Juraj Šramko - žiadosť o odkúpenie pozemku  

OZ súhlasí s odpredajom pozemku C-KN p.č. 130/3 - 77m2 podľa nového GP. Cena je stanovená na 

20€/m2. 

6. DHZ - žiadosť o odsúhlasenie nákupu ADP pre DHZO Studienka 

OZ súhlasí s financovaním kúpy dvoch kompletov automatických dýchacích prístrojov a 2 ks 

náhradných fliaš pre DHZO Studienka 

7. Mlynarovičová - žiadosť o odkúpenie pozemku 

OZ súhlasí s odpredajom pozemku C-KN p.č. 425/4 podľa GP č. 93/2021. Cena je stanovená na 

20e/m2, výmera 60m2. 

8. Filípková - oznámenie o novej prevádzke 

OZ berie na vedomie oznámenie o prevádzke zelovocu a PNS, nemá k nej výhrady. 

9. A. Prelcová - sťažnosť na cestu 

OZ si je vedomé problémami s touto cestou, avšak v danej lokalite je plánovaná v blízkej dobe 

výstavba kanalizácie, teda asfaltová cesta sa tam robiť nemôže. Cesta bude pravidelne udržovaná 

prehŕňaním. Kontrolór upovedomil zastupiteľstvo, že takmer všetci vypúšťajú vodu zo zvodov na 

cestu, teda problém môže byť aj po vybudovaní asfaltovej cesty v budúcnosti. Zástupca starostu 

prisľúbil, že v týždni pred Vianocami budú cesty pozhŕňané (utrok 21.12.2021). Zástapca starostu, 

alebo starosta pošle odpoveď pani Prelcovej. 

10. Žatkuliak - informácie k odvodneniu Eliášky 

P. Žatkuliak sa dotazoval na projekt odvodnenia Eliášky, vraj má ísť cez jeho pozemok, avšak na jeho 

pozemku nie je žiadne vecné bremeno tejto stavby.  Projekt je podľa slov zástupcu zadaný, OZ nevie 

kadiaľ povedie toto odvodnenie, starosta nám nedal informáciu kadiaľ dal naprojektovať toto 

odvodnenie. Zastupiteľstvo ešte v lete vyzvalo starostu aby sa najskôr dohodol s vlastníkmi 

o možnosti zvedenia odvodnenia k lesu. 

11. Kaplnka - dotácia 

OZ súhlasí s financovaním opravy malieb v sume 5.000,-€ 

12. Filípek - sťažnosť na nezaslanie rozhodnutia a sťažnosť na umiestnenia búdy a neporiadku pri 

plote. 
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Zástupca starostu osloví p. Kardiána o odstránenie búdy a neporiadku od plota, aby sa dal udržiavať 

plot a okolie. Osloví  ho aj za preukázanie vlastníctva daného pozemku. 

13. Ing. Vladimír Dankovič - sťažnosť na komín suseda, hlučnosť. 

OZ sa dohodlo, že poverí stavebnú komisiu preverením stavu komínu, povolení a následne sa OZ 

bude ďalej venovať tomuto problému. 

14. Červenka - potvrdenie o likvidácii drevného odpadu 

Potvrdenie nie je v súlade s požadovanými dokladmi, ktoré sa dajú použiť na zníženie koeficientu 

vyseparovanosti odpadu obce. 

15. Zmluva o nájme dopravného prostriedku  

OZ súhlasí s novou nájomnou zmluvou na dopravný prostriedok - P. Kimlička - vývoz žúmp. Zároveň 

finančná komisia prepočíta , či bude treba zdvíhať aj poplatky pre obyvateľov, nakoľko sa zdvíhajú 

všetky náklady obce. 

5. Rôzne: 

SPF - Zástupca starostu nás oboznámil, že je rozjednaný nájom alebo kúpa pozemkov od SPF pod ČOV 

a areálom zberného dvora pri ČOV. O pozemkoch pod cestou na hájenku nedisponoval žiadnou 

informáciou. 

ČOV - OZ si opäť vyžiadalo cenové ponuky na opravu kanalizačných sieti, kvôli priesakom. Vyťaženosť 

ČOV je na hrane kapacity. OZ sa bude tejto téme intenzívne venovať. Zástupca starostu alebo 

starosta oslovia nepripojených na kanalizáciu a v ich oblasti kanalizácia je, aby sa v zmysle zákona 

napojili. 

Projekt lampy - Zástupca starosta nám oznámil, že projekt na lampy, ktorý mal byť už od leta tohto 

roku zadaný, nie je zadaný. Lampy ktoré sme chceli pridať , sa nepridali. Bez vysvetlenia. 

Prečistenie kanálu pri p. Šimkovi - OZ sa dohodlo, že zavolá firmu na prečistenie a preverenie stavu 

kanálu. Treba riešiť aj sanáciu danej šachty. 

Zimná údržba - Zástupca starostu bol vyzvaný, aby do budúcna sa nestal problém s uhŕňaním snehu 

tak ako to bolo uplynulý týždeň. 

Zásady hospodárenia obce - OZ sa dohodlo, že nachystáme na ďalšie zastupiteľstvo tento povinný 

dokument, zároveň preverí, či existuje nejaká stará verzia tohto dokumentu. 

Termín ďalšieho zastupiteľstva je stanovený na 18.1. 2022 v čase 18:00. Termíny na ďalšieho pol roka 

upresníme na januárovom zastupiteľstve. 

Obecný kalendár:  Poslanci, kontrolór a pani Antálková v priebehu najbližších dní roznesú obecné 

kalendáre do domácností. Tam, kde nebude možné dať kalendár do schránky, ani nebude nikto doma 

po zvonení, budú si môcť prísť zobrať kalendár na obecný úrad po vianočných sviatkoch. 

 

6. Uznesenia: 

Uznesenie č. 37/2021 

Schválenie rozpočtu pre rok 2022 
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OZ schvaľuje rozpočet obce Studienka a rozpočet  ZŠ a MŠ Studienka na rok 2022. Rok 2023 a 2024 

berie na vedomie.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č.  38/2021 

Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2021 

OZ Studienka schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2021. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 39/2021 

Vladimír Kimlička - žiadosť o odkúpenie pozemku 

OZ súhlasí s odpredajom pozemkov 1230/5  27m2 a 1231/2 - 2m2 podľa nového GP č. 56/21. Cena za 

m2 je 20,-€. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 40/2021 

Juraj Šramko - žiadosť o odkúpenie pozemku  

OZ súhlasí s odpredajom pozemku 130/3 - 77m2 podľa nového GP. Cena je stanovená na 20€/m2. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 
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Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 41/2021 

DHZ - žiadosť o odsúhlasenie nákupu ADP pre DHZO Studienka 

OZ súhlasí s financovaním kúpy dvoch kompletov automatických dýchacích prístrojov a 2 ks 

náhradných fliaš pre DHZO Studienka 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 42/2021 

Mlynarovičová - žiadosť o odkúpenie pozemku 

OZ súhlasí s odpredajom pozemku p.č. 425/4 podľa GP č. 93/2021, C-KN. Cena je stanovená na 

20e/m2, výmera 60m2. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 43/2021 

Dotácia na maľby v kaplnke. 

OZ súhlasí s financovaním opravy malieb v sume 5.000,-€ 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 
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Uznesenie č. 44/2021 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku 

OZ súhlasí s novou nájomnou zmluvou na dopravný prostriedok - P. Kimlička - vývoz žúmp. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov           6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

7. Záver:  

Na záver zástupca starostu  poďakoval všetkým za účasť, poprial pekné vianočné sviatky a zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

Overovatelia:    Marián Antálek                                                  zástupca starostu obce 

               Magdaléna Vallová                              Polák Marián 

 


