
                                                                   Zápisnica č. 4/2022   

                                            z Obecného zastupiteľstva zo dňa 1.6.2022                                                                                                                                                                           

 

Prítomní:   Ing. B. Soukup,  ,  V. Ofčarovičová , R. Orlík, M. Antálek , M. Vallová, E. Durečková,  J. 

Švaral, M. Polák 

Ospravedlnení: Uller Miro – hl. kontrolór 

Hostia:  p. Majzún Marián, p. Ivan Juraj, p. Mlynarovič R. 

 

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. Boris Soukup. 

2. Určenie overovateľov: Durečková E., Polák M. 

3. Kontrola uznesení:   

Uznesenie č. 5/2022 

Záväzné stanovisko k výstavbe v lokalite Eliáška - pod lesom 

OZ v Studienke súhlasí, že uvedené územie bude zahrnuté do zmien územného plánu č.3. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Zrušenie uznesenia č. 24/21 z 26.8 2021 

OZ súhlasí s predajom obecného pozemku p.č. 546/1 diel 5 o výmere 175 m2 a p.č. 546/3 diel 6 o 

výmere 49 m2, za cenu 20,- €/m2 p. Kardiánovi Jozefovi a Márii 

 

Uznesenie č.  9/2022 

OZ Studienka schvaľuje žiadosť ZŠ o dofinancovanie zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD v sume 4 725,- € 

 



 

Uznesenie č. 10/2022 

OZ súhlasí s odpredajom pozemku č.p. 946/2 o výmere 42m2 za cenu 20,-€/m2 manželom Ďurejovim 

 

Uznesenie č. 11/2022 

OZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Studienka 

 

 

4.   Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1. Bod programu bola prezentácia firmy „webex.digital“ p. Ing Marko Mríz  , ktorý nám 

predstavil firmu a ich produkty ohľadom internetovej stránky Obecného úradu. Obci  firma TOPSET 

spravuje všetky aplikácie (účtovníctvo). Jednorazovo firma webex.digital žiada za založenie novej 

stránky 500 až 1000,.- € a mesačne 100-200 €, záleží však od toho čo chce obec na stránke aké 

aplikácie mať. Treba urobiť prieskum trhu. 

 2. Žiadosť p. Sumerlingová o kanalizačnú prípojku na č. domu 604.  Chce sa napojiť na 

kanalizačnú rúru u p. Horvátha  Požaduje zakreslenie do mapy. Hlavné potrubie a odbočky sú 

zakreslené. P. Polák zistí hĺbku potrubia, ak to bude technicky možné OZ nemá výhrady. 

3. Branislav Jureňa, konateľ spoločnosti DWELL žiada obec o stanovisko k predloženému 

investičnému zámeru výstavby bytových domov. Jedná sa o pozemky na Eliaške. OZ berie na vedomie 

žiadosť, ktorá je veľmi všeobecná. Ak sa bude riešiť výstavba musia byť konkrétne rokovania 

a navrhnuté riešenia. 

 

4. Žiadosť  Eva a Vlastimil Durčák, žiadajú o odkúpenie obecného pozemku p.č. 11407/2 a p.č. 

261/9. Nejedná sa o parcele za ich pozemkom, ale za p. Orgoňovou. Ak by OZ aj predalo menované 

pozemky, nemal by p. Durčák prístup k pozemku cez obecné, ale cez súkromné. Je plánovaná do 

budúcna výstavba v tejto lokalite a preto OZ zamieta žiadosť o odkúpenie. 

 

5. Žiadosť Volejbalový klub a Futbalový klub o dotáciu na rok 2022. Volejbalový klub žiada 

dotáciu na 27 a futbalový na 17 hráčov??  s trvalým bydliskom v Studienke. OZ súhlasí s dotáciou na 

čiastočné úhrady VK a FK Studienka podľa predložených zoznamov, daný koeficient pre rok 2022 je 

98,72€. Podmienkou je vyučtovať dotáciu do 15.12.2022 

 

6. Žiadosť Volejbalového klubu Studienka o dotáciu na vybudovanie plážového ihriska. 

Odhadovaná cena je cca 2000,- € žiadajú od obce príspevok 1000€. V cene je zahrnutý materiál aj 

práce. 

OZ súhlasí s poskytnutím dotácie na vybudovanie plážového ihriska v hodnote 1000,- €. 

 



7/                 Žiadosť ZŠ o dotáciu na rekonštrukciu WC a spŕch v telocvični ZŠ. Sú staré, vybudované v r 

1981, budova je vo vlastníctve obce. Starosta prerokuje financie a dá vedieť poslancom, ktorý mu 

dajú spätnú väzbu emailom. 

 

8/                 Žiadosť Poľovné združenie Rudava o dotáciu 950,- na dobudovanie prístrešku na 

uskladnenie stolov. OZ súhlasí s dotáciou 950,- na dobudovanie prístrešku. 

 

9/                 Ministerstvo vnútra vydalo koeficient na úpravu platu starostu a kontrolóra (podľa 

úväzku).  OZ schvaľuje úpravu platu starostu a kontrolóra podľa priemernej mzdy za rok 2021 

vynásobený platným koeficientom. 

 

10/                Žiadosť FK Studienka o zakúpenie pojazdnej závlahy na ihrisko.  Už v minulosti sa riešila 

závlaha na ihrisko, Gajary sľúbili zapožičať bubon, ale ten stojí 10 000€. FK nemá priestory na 

bezpečné uskladnenie, bojí sa odcudzenia a tiež či by stačilo čerpadlo výkonom. OZ súhlasí so 

zakúpením závlahy a zaradenie do inventáru obce ako i zo zapožičaním FK.  

 

 

 5. Rôzne: 

 

- projekty osadenie lámp verejného osvetlenia. Projekty na VO sú hotové na lokalitu pod Kalváriou 

a ulička pri ihrisku. Treba dať urobiť CP ELVIPU a p. Dvorákovi Vladovi. Po vypracovaní CP sa rozhodne 

OZ, ktorá lokalita sa začne robiť.  Starosta navrhol zakúpiť 2-3 solárne svetlá na skúšku. Preposlať 

ponuku p. Orlíkovi na posúdenie parametrov. ( v Modrej majú celú dedinku osvetlenú solárnym 

osvetlením) 

-vodovod na Kerchove – starosta informoval, že potrebujeme doložiť potvrdenie k územnému 

a stavebnému povoleniu aj keď ide o ten istý projekt. Dohľadnosť asi týždeň.  

- Priesaky v kanalizácii – komunikovať s firmou Slezák urobia na CP, aby sa odstránil priesak vody do 

kanalizácie. 

Projekty na rozšírenie kanalizácie sú v poriadku, problém zamietnutia bola žiadosť. Za túto chybu by 

mal byť zodpovedný ten komu sa zaplatilo. Studienka je podľa správ ministerstva životného 

prostredia zaradená ako riziková. 

-Rekonštrukcia Dom smútku-  požadované dodatky a predĺženie doby realizácie boli obcou poslané, 

čakáme na odpoveď. 

- vyčistenie okolia kina – bude vyhlásená brigáda 

- reklamácia fasády OÚ- koncom mesiaca januára mal prísť p. Lukáček a malo sa rokovať o 

rekonštrukcii fasády podľa spísaných chýb a prejednať  aj či nie sú vzniknuté nové. P. Lukáček sa 

nedostavil, opätovne bol vyzvaný sľúbil , že reklamácia sa bude robiť v máji. Nakoľko sa nikto 

neohlási, p. starosta telefonicky urgoval danú situáciu a má prisľúbené, že príde p. Lukáček na budúci 

týždeň dohodnúť termín opravy. Prizvať stavebný úrad. 



- Zmluva na vývoz TKO je vysúťažená na 6 rokov, končí 31.12.2022. Vypracovať súťaž – starosta + 

komisia životné prostredie 

- P. Majzún Marián sa informoval ohľadom výmeny pozemkov, majiteľ chce predať dom a dovtedy by 

to malo byť v poriadku.  Výmenu pozemkov sme odsúhlasili aprijali uznesením č. 12/21 

- Chodník hl. cesta sú podané projekty????? 

p.Orlík sa informoval o stave odvodnenia na Eliaške. Vlastníci dali súhlas na odvodnenie, zatiaľ však 

riešia rozparcelovanie pozemkov. 

-Oprava cesty je nahlásená na ceste 2 triedy (hl. cesta) 

- KŠK pri obci 18.6. plánuje pri príležitosti Dňa otcov športové podujatie „Hasprunský borec“. Akcia sa 

uskutoční podľa záujmu. 

 

6. Uznesenia: 

Uznesenie č. 12/2022 

OZ súhlasí s dotáciou na čiastočnú úhradu Volejbalovému a Futbalovému klubu Studienka, podľa 

predložených zoznamov. Daný koeficient je pre rok 2022 stanovený na 98,72€. Podmienkou 

poskytnutia dotácie je vyučtovanie do 15.12.2022. 

  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č.  13/2022 

OZ Studienka súhlasí s poskytnutím dotácie na vybudovanie plážového ihriska v hodnote 1000€  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 



Uznesenie č. 14/2022 

OZ súhlasí s poskytnutím dotácie Poľovnému združeniu Rudava 950 € na vybudovanie prístrešku na 

uskladnenie stolov. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0  

 

 

Uznesenie č. 15/2022 

OZ schvaľuje úpravu platu starostu a kontrolóra podľa priemernej mzdy za rok 2021, ktorý bude 

vynásobený platným koeficientom.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

OZ súhlasí so zakúpením závlahy a zaradenie do inventáru obce. Taktiež súhlasí so zapožičaním 

závlahy FK Studienka .  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 7 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2022 

OZ zamieta žiadosť p Durčáka Vlastimila a Evy Durčákovej o odkúpenie pozemku p.č. 11407/2 

a 261/9, nakoľko sa nejedná o parcely za jeho pozemkom a je tam v budúcnosti plánovaná výstavba.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            7 

                       Zdržal sa                      0 

 

Uznesenie č. 18/2022 

OZ zamieta žiadosť p Ivana Juraja o odkúpenie pozemku p.č. 261/9 o výmere 59 m2  a 11407/2 

o výmere 10m2,  nakoľko je tam v budúcnosti plánovaná výstavba.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          7 

Hlasovanie:   za                                 0 

                        Proti                            7 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

7. Záver:  

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

 

 

 

Overovatelia:    Durečková Eva                                             starosta obce 

               Polák Marián                              Ing. Boris Soukup 

 

 


