Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 03. 2022 o 18:30 hod. v Sále

Domu kultúry v Streženiciach

Pritomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu k zápisnici
Program: priložený k zápisnici
1.) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo, privítal
prítomných poslancov. Konštatoval, že je prítomných 6 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Katarínu Hrišovú a za overovateľov zápisnice pánov
poslancov Jozefa Kováčika a Bohuslava Svoradu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Pani kontrolórka sa ospravedlnila z rokovania
obecného zastupiteľstva. Nikto z prítomných poslancov nemal ďalší doplňujúci bod k predmetnému
programu rokovania a poslanci schválili program rokovania bez pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.

3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Tento bod sa presúva do ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva z dôvodu ospravedlnenia pani
kontrolórky.

4.) Schválenie spolufinancovanie projektu Výstavba chodníkov v obci Streženice
Starosta informoval všetkých prítomných o realizácií projektu VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI
STREŽENICE. Celková suma investície po vysúťažení vo verejnom obstarávaní 50 714,57€, z toho
bude dotácie z eurofondov v sume 18 491,05€ a naše dofinancovanie bude vo výške 32 223,52€.
Chodník sa bude realizovať v 2 vetvách. Vetva A bude na ul. Púchovská od autobusovej zástavky
smerom k pálenici a druhá vetva B bude realizovaná od domu smútku po ulicu Družstevná. Cez
potom pri autobusovej zástavke vzniknú 2 mostíky. Jeden mostík bude pri dome pani Belianskej a
druhý vznikne pri parčíku. Žiadosť o eurofondy sa bude podávať ku koncu apríla tohto roku.
Momentálne je podané územné a stavebné povolenie na stavebnom úrade Dolná Breznica, ktorý
zastrešuje našu stavbu.
Pán poslanec Svorada sa spýtal starostu, čo ak nastane situácia, že nám neschvália eurofondy.
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Starosta odpovedal, že by sa to dofinancovalo z nášho rozpočtu obce, keďže sme túto investíciu do
rozpočtu na rok 2022 zahrnuli v plnej výške.
Ďalej poslanci nemali žiadne pripomienky k schváleniu spolufinancovania projektu a tak schválili
toto spolufinancovanie hlasmi všetkých prítomných.

5.) Schválenie dotácie pre CVČ Včielka Púchov
Starosta predniesol návrh na schválenie dotácie pre CVČ Včielka Púchov.
Je to dotácia pre našich 24 detí, ktoré splnili všetky podmienky, aby bola schválená. Je to v sume
108,57€ na 1 dieťa na rok.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu a tak schválili túto dotáciu všetkými hlasmi
prítomných.

6.) Rôzne

Starosta informoval prítomných, že Ministerstvo školstva nám doručilo rozhodnutia o vyradení zo
siete škôl Materskej školy a Základnej školy pod zriaďovateľom Obce Streženice. Bolo nám doručené
taktiež rozhodnutie o zaradení Základnej školy s materskou školou Streženice so samostatnou
právnou subjektivitou, ktorá vznikne od 1.9.2022.

7.) Diskusia

Starosta informuje prítomných, že sme požiadali Regionálny školský úrad v Trenčíne o dotáciu na
opravu strechy budovy školy, rekonštrukciu priestorov kotolne a demontáž starého komína na
budove školy. Čakáme na rozhodnutie z Ministerstva školstva o udelení dotácie na túto opravu čo by
predstavovalo 155 000€.
Starosta informoval, že sa ide realizovať v priebehu júna a júla nový chodník okolo železničnej trati
smerom od kríža pri podjazde k železničnému mostu formou zaliatia betónom. Pozemok sa zatiaľ
vymeral a čakáme na súhlas železníc o realizáciu tohto chodníka.
Pán poslanec Svorada sa spýtal, či by obec vedela požiadať železnice o opravu železničného mostu
smerom ku Contitentalu, trebalo by tam vymeniť šróby, aby sa tie plechy nehýbali. Starosta
odpovedal, že to preverí s prednostom železničnej stanice Púchov.
Starosta ďalej informuje, že prišla na obec ponuka od pána Jaroslava Pechu, ktorý tu vlastní nejaké
pozemky, že ak by mal niekto záujem o kúpu, sú k dispozícií. Bližšie informácie dostanete na
obecnom úrade u pána starostu.
Starosta informoval a ďalej rozprával o odpadovom hospodárstve. Za posledné roky sa naša obec
zlepšila v separácií za čo chce občanom a zamestnancom obecného úradu poďakovať. Aby sa ešte
viac zlepšila separácia, v riešení máme aj nádoby na papier, ktoré by sme chceli rozmiestniť po
dedine, len čakáme na vyjadrenie od zberovej spoločnosti. Následne nato nadväzuje, že sa od
1.1.2022 zmenil systém platenia komunálneho odpadu a to 10€/osoba na rok ( toto je poplatok za
vývoz TKO smetiarskym autom a na separáciu) a ďalší poplatok je za odvážený odpad v popolnici, čo
sa bude fakturovať každý polrok. Občanov môžeme ubezpečiť, že váha je certifikovaná a všetky
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popolnice s danou váhou sú zaznamenávané fotkou. Starosta ešte dáva na vedomie, že sme odniesli
nádoby na odpad od autobusovej zástavky, z dôvodu, že nám tam občania vyhadzovali svoj
komunálny odpad.
Pani Cígerová upozorňuje nato, že by bolo potrebné vyriešiť v časti Keblie rýchlo jazdiace autá a to
napr. spomaľovače alebo osadenie dopravných značiek. Starosta odpovedá, že sa tejto problematike
budeme venovať na ďalšom obecnom zastupiteľstve, keď budeme vedieť cenovú ponuku na
spomaľovače a dopravné značenie. Ďalej pripomína, že treba zrealizovať odvodňovací rigol od pána
Crkoňa smerom do dediny, z dôvodu podmývania cestnej komunikácie. Starosta reagoval, že sa to
bude realizovať v priebehu tohto roka, načo sú schválené v rozpočte finančné prostriedky.
Starosta oboznamuje prítomných , že bude zakúpený vrecovaný asfalt a sa zalejú všetky malé jamy
na dedine.
Starosta poďakoval pani Cígerovej za očkovanie v našej dedine a tiež všetkým občanom, čo sa
zapojili do zbierky na Ukrajinu, ktorá putovala na Ukrajinu do mestečka za Užhorodom.
Pán Kubiš sa spýtal starostu obce, odkiaľ sa bude kopať nový vodovod pre ulicu Nad Slatinou.
Starosta informoval, že novy vodovod bude napojený pri rodinnom dome pri pani Chanovej a
Miškechovej. Pôjde smerom cez potok a pravou stranou smerom hore až po ulicu Nad slatinou. Počas
tejto realizácie sa bude ťahať na ulicu Nad Slatinou aj elektrické vedenie pre túto lokalitu. Realizácia
by mala byť do dvoch mesiacov. Z tohto dôvodu sme na jeseň neasfaltovali celú cestu na ulici Hlavná,
ale radšej sme počkali na realizáciu týchto sietí, aby sme nezničili nový asfaltový povrch a aby sa
neplytvali finančné prostriedky nazmar. Po realizácií sietí sa zaasfaltuje celá táto lokalita od pána
poslanca Svoradu až po pána Kubiša, ale samozrejme po usadnutí kopaných úsekov. Prosíme
občanov o trpezlivosť.
Pán Pijak sa informoval o stave cesty a mostu od pani Miškechovej smerom ku slatine. Starosta
reagoval, že sa chystá projektová dokumentácia, ktorá musí ísť cez stavebné povolenie na nový most
cez potok od pána Kubiša k domu pani Miškechovej. Panelový most sa zbúra a kúsok vyššie vznikne
nový. Cely tento proces bude trvať približne rok a realizácia mosta bude v roku 2023.
Pán poslanec Karas pripomína, že treba domaľovať prechod pre chodcov na hlavnej ceste, starosta
reaguje, že boli opakovane niekoľkokrát vyzývaná Slovenská správa ciest TSK, ktorá má na starosti
toto maľovanie, bohužiaľ sa tak ešte nestalo. Starosta doplnil, že dúfa, že sa čiary domaľujú do konca
mesiaca marec.
Ďalej pán poslanec Karas informuje o darovaní krvi (1. Floriánska kvapka krvi), ktoré sa uskutoční
9.5.2022 v sále domu kultúry, záujemcovia sa môžu nahlásiť na obecnom úrade alebo na sociálnej
sieti.
Pani Glóziková sa spýtala na čistenie potoka okolo zástavky. Starosta informoval prítomných, že
objednal kráčajúci bager na náklady obce na vyčistenie potoku od Modrej lagúny až po časť Sitoť,
keďže do dnešného dňa nám toto čistenie neumožnilo Povodie Váhu.

8.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval i za diskusné príspevky a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
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Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

...........................................

Overovatelia:

Ján Badžgoň

...........................................

Overovatelia:

Bohuslav Svorada

...........................................
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Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 03. 2022
Obecné zastupiteľstvo
A:
berie na vedomie
uznesenie č. 1/2022
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarínu Hrišovú a overovateľov
zápisnice Bohuslava Svoradu a Jána Badžgoňa.
uznesenie č. 2/2022
presunutie bodu rokovania na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva
B:
schvaľuje
uznesenie č. 3/2022
Zabezpečí spolufinancovanie projektu
a) Výstavba chodníkov v obci Streženice
b) Výska spolufinancovania 32 223,52€
c) Kód výzvy: IROP-CLLD-T714-512-003.
uznesenie č. 4/2022
poskytovať dotáciu pre rok 2022 z rozpočtu Obce Streženice pre Centrum voľného času Včielka
Púchov. Výška príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje v plnej výške bez ohľadu, koľko centier
voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku na jedno dieťa na rok je doloženie
kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.

Zapísala: Katarína Hrišová

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

V Streženiciach, dňa 10. 03. 2022
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