
                                                                   Zápisnica č. 5/2022   

                                            z Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6.2022                                                                                                                                                                          

 

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

Uller Miro – hl. kontrolór 

Ospravedlnení: M. Antálek 

Hostia:  p. Peťovský  

 

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: Vallová Magda, Orlík Róbert 

3. Kontrola uznesení:   

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. 

 

Uznesenie č.  13/2022 

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

 

Uznesenie č. 14/2022 

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

uskladnenie stolov. 

 



Uznesenie č. 15/2022 

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

vynásobený platným koeficientom. 

 

Uznesenie č. 16/2022 

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

závlahy FK Studienka . 

 

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. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

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

o výmere 10m2.  

 

4.   Prerokovanie žiadosti a sťažnosti:  

1. Prvý bod programu bola žiadosť Nízkeho Jaroslava o uznesenie k návrhu na  zámenu časti 

pozemkov p.č. 10962/93 z novovytvorenou parcelou 10960/19 v časti Eliaška na základe GP 

o rovnako veľkej spoločnej výmere 401 m2.  OZ súhlasí s navrhnutou zámenou. 

 

2. Sťažnosť p. Filípka Jána na odstránenie stavebnej bunky.  Bunka sa nachádza na pozemku 

viacerých spoluvlastníkov, nie na obecnom. OZ navrhuje riešiť sťažnosť cez stavebný úrad a podľa ich 

stanoviska im bude zaslaná odpoveď. 

3. Žiadosť p. Prelcovej Anny o preplatenie nákladov  na opravu fasády znečistenej dopravou 

z neupravenej komunikácie. P. Prelcová predložila obci túto žiadosť spolu s cenovou ponukou  vo 

výške 1 058,77 € od firmy STAVCO Bratislava.  Žiadosťou sa OZ zaoberalo a po konzultácii s právnikom 

jej bude zaslaná odpoveď. 

 

4. Záverečný účet obce za rok 2021 - Starosta prečítal OZ stanovisko hl. kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu kde záver znie, že je spracovaný v súlade s ustanoveniami §16 zákona 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh bol riadne zverejnený a sprístupnený na 

obecnej webovej stránke v zákonom stanovej lehote t.j. 15 dní pred jeho schválením. OZ  schvaľuje 

celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. 

 



5. Správa nezávislého auditora Ing. Edita Jarošová pre OZ Studienka  v závere konštatuje, že 

Obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. OZ schvaľuje správu 

nezávislého auditora. 

6. Združenie obcí Enviropark Pomoravie zaslal OZ Vstupnú správu prepracovanie strategického 

dokumentu PHR SR na schválenie OZ . OZ schvaľuje vstupnú správu pre spracovanie strategického 

dokumentu PHR SR. 

7/                Žiadosť p. Kimlička P. o zvýšenie poplatku za vývoz jedného fekálu, dôvodom je zvýšenie 

ceny nafty. OZ prejednalo žiadosť a súhlasí s navýšením o 1 € za vývoz jedného fekálu.  

 

 5. Rôzne: 

 

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

ulička pri ihrisku. Bola vypracovaná  CP firmou ELVIP a p. Dvorák Vlado ešte nepredložil, nakoľko 

prišlo k zmene, že osvetlenie nie je možné umiestniť na stĺpy el. vedenia. Energetika s tým nesúhlasí, 

musia byť osadené nové stĺpy. CP  od Elvipu je pri štadióne v cene 8 835,55 € a pod Kalváriou 

11 793,36 € .Po doložení CP od p. Dvoráka 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 sme potrebovali doložiť potvrdenie k územnému a 

stavebnému povoleniu aj keď ide o ten istý projekt  – potvrdenia sú všetky doložené, čaká sa na 

vyjadrenie energetiky. 

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

kanalizácie. 

-Rekonštrukcia Dom smútku-  požadované dodatky boli obcou poslané, rekonštrukcia bola schválená 

v plnej výške, starosta požiadal o predĺženie doby realizácie do konca októbra. 

- reklamácia fasády OÚ- Firma začala s opravami na fasáde OÚ podľa spísaných chýb. P. Ofčarovičová 

navrhla zmenu farby sokla, ktorá po dohode bude hnedá. 

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

komisia životné prostredie.  

-Hl. kontrolór upozornil, že treba prerokovať výšku príjmov obce za  vývoz žúmp, dane 

z nehnuteľností a pozemkov, poplatky za TKO. Nakoľko všetky ceny služieb vzrástli, treba prehodnotiť 

aj platby od občanov. Finančná komisia pripraví návrh do septembrového OZ. 

- Chodník hl. cesta treba podať návrh na vypracovanie projektu, ktoré bude možné realizovať 

z financií cca 42 000 € z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (prisľúbené financie) 

- KŠK pri obci  18.6. naplánovala pri príležitosti Dňa otcov športové podujatie „Hasprunský borec“. 

Akcia sa úspešne uskutočnila a bola poznačená záujmom aj na druhý rok.  

- p. Peťovský upozornil, že nemáme uverejnené zápisnice z 4,5,6 /22 a ani oznam o zasadaní OZ. 

- Pri p. Jantovi treba urobiť prípojku plynu 



- Ďalšie zastupiteľstvo 8.92022 

- Kandidátky na tohtoročné voľby treba podať do 28.8.2022 

 

6. Uznesenia: 

Uznesenie č. 19/2022 

OZ súhlasí so zámenou časti pozemku p.č. 10962/93 z novovytvorenou časťou pozemku p.č. 

10960/19 o rovnakej výmere 401 m2.  

  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č.  20/2022 

OZ Studienka schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 21/2022 

OZ schvaľuje správu nezávislého auditora, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona  

o rozpočtových pravidlách. 

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0  



 

 

Uznesenie č. 22/2022 

OZ schvaľuje vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHR SR.  

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          5 

Hlasovanie:   za                                 5 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

Uznesenie č. 23/2022 

OZ súhlasí s navýšením o 1€ za vývoz jedného fekálu p. Kimličkovi.   

Počet všetkých poslancov               7 

Počet hlasujúcich poslancov          6 

Hlasovanie:   za                                 6 

                        Proti                            0 

                       Zdržal sa                      0 

 

 

 

7. Záver:  

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

 

 

 

Overovatelia:    Vallová Magda                                                             starosta obce 

               Orlík Róbert                                            Ing. Boris Soukup 

 


