Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.01.2011 v Streženiciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo. Privítal
poslancov a občanov obce. Podľa podpísanej prezenčnej listiny v úvode zasadnutia konštatoval,
že sú prítomní 7 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné. Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, ktorý navrhol doplniť o bod č.2 :
Kontrolu plnenia uznesení a to zo zasadnutí konaných dňa 15.12.2010 a 11.1.2011 a dal hlasovať
za jeho schválenie.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil pani Ivetu Loduhovú a za overovateľov zápisnice pána
Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2010
a kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.1.2011 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Poslanci obce, ktorí sú predsedami jednotlivých komisií si vybrali svojich členov a to
nasledovne:
stavebná komisia
- Ľubomír Halas, Štefan Loduha
finančná komisia
- Marta Karasová, Bc. Jaroslava Kadlecová, Ing. Peter Boda
komisia životného prostredia
- Marián Karas, Peter Fajner
sociálno- zdravotná komisia
- Emília Loduhová, Oľga Benianová
poriadková komisia
- Mgr. Stanislav Balát, Bc. Alena Zvonková, náhradník –
Bohuslav Svorada
komisia pre kultúru šport a školstvo - Ing. Martin Rypák, Jozef Karas, Jozef Kováčik,
Anna Bartošová
K bodu 4.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s potrebou vytvoriť inventarizačné komisie
na nové volebné obdobie a následne nato dal nasledovný návrh:
a) inventarizačná komisia na fyzickú inventarizáciu hmotného majetku
predseda
člen
člen
sumarizačná
Eva Cígerová
Stanislav Rosina
Iveta Loduhová
čiastkové – DK+OÚ
Stanislav Balát
Alena Zvonková
Katarína Šulíková
- HZ
Peter Vojtek
Marián Jurík
Martin Naňák
- dom smútku
Stanislav Balát
Bohuslav Svorada
Peter Vojtek
- ZŠ
Alena Mošková
Mária Sabová
Bohuslav Svorada
- MŠ
Anna Bartošová
Mária Baštugová
Eva Cígerová
- ŠJ
Eva Janecká
Vlhová Alena
Stanislav Rosina
b) inventarizačná komisia pre dokladovú inventúru
predseda – Monika Janisová, členovia – Peter Vojtek a Iveta Loduhová
inventarizačná komisia – pokladňa
predseda – Monika Janisová, členovia – Alena Zvonková a Iveta Loduhová
Na základe uvedeného návrhu dal starosta obce hlasovať.
c)

K bodu 5.
Starosta obce dal návrh na odpredaj služobného motorového vozidla Ford Escort. Dá sa
vypracovať znalecký posudok a keď sa nájde kupca, tak by sa cena odsúhlasila obecným
zastupiteľstvom. Náklady na jeho prevádzku v roku 2010 boli v sume 2563,66 EUR.
Následne nato dal hlasovať za schválenie tohto návrhu.
K bodu 6.
Starosta obce po prerokovaní odpredaja služobného motorového vozidla a dohode
s poslancami obecného zastupiteľstva dal návrh na používanie súkromného motorového vozidla,
ktorého majiteľom je starosta obce na jeho používanie na služobné účely pre potreby obce a to
od 1.2.2011. Dal hlasovať za schválenie tohto návrhu.
K bodu 7.
Vypínanie verejného osvetlenia v obci v nočných hodinách od 24:00 hod do 4:00 hod.
Zástupkyňa starostu obce dala k tomuto bodu pripomienku, že ak by sa malo osvetlenie v noci
vypínať bude treba spraviť zábradie okolo potoka. Ďalej sa poslanci zhodli na tom, že treba
preveriť spotrebu na verejné osvetlenie - kW hodiny a zaradenie do produktu dodávky silovej
elektriny, porovnať roky 2009, 2010. Na základe uvedeného poslanci uložili hlavnému kontrolórovi
obce toto prešetriť a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. O tomto bode sa
nehlasovalo.
K bodu 8.
Starosta obce predložil návrh, aby obecné zastupiteľstvo schválilo oslobodenie jednej akcie
v roku – prenájom DK neziskovým zložkám v obci a to FK Streženice, Zväzu žien, PZ Dúbrava,
DHZ a speváckej skupine Štepnická skala. Odôvodnil to tým, že v predchádzajúcich rokoch tieto
zložky boli obcou dotované, ale nepriaznivá finančná situácia obce v súčasnosti je taká, že
v rozpočte tieto dotácie na tento rok nie sú rozpočtované. Za toto oslobodenie dal starosta obce
hlasovať.
K bodu 9.
Starosta obce predložil požiadavku na prenájom DK na diskotéky. Nakoľko v minulosti
neboli dobré skúsenosti s poriadaním diskoték, poslanci sa zhodli na tom, že jedna diskotéka by sa
mohla povoliť na skúšku s tým, že prevádzkovateľ tejto diskotéky by zaplatil za prenájom DK
350,- EUR a dal zálohu 200,- EUR na prípadné vzniknuté škody na majetku obce. Bolo by tiež
vhodné toto ošetriť nájomnou zmluvou. Na základe uvedeného dal starosta hlasovať za schválenie
poriadania jednej diskotéky za vyššie uvedených podmienok.
K bodu 10.
Rôzne.
Starosta obce oboznámil prítomných so zriadením webovej stránky obce
www.obecstrezenice.sk , ktorá sa bude postupne napĺňať a dopĺňať podľa potreby.
Starosta obce informoval prítomných o nákupe nového ozvučenia na cintorín - mikrofón
a stojan a o nákupe nového zosilovača na ozvučenie sály DK. Ďalej informoval prítomných
o vybudovaní multifunkčného ihriska a detského ihriska, ktoré bude sponzorovať súkromný
investor a to v priebehu tohto roka.
Poslanci dali návrh na prehodnotenie nákladov na spotrebu energií v DK pri poriadaní akciíelektrina, voda , plyn. Starosta obce prisľúbil, že toto bude sledovať štyri víkendy po sebe a potom
sa urobí vyhodnotenie, koľko sú v priemere na jednu akciu náklady.
K bodu 11.
Diskusia.
Pán Štefan Loduha poukázal na nutnosť niečo robiť s priestorom vo dvore školy
za budovou, kde sa schádza mládež vo večerných hodinách a robia tam neporiadok, riešiť to treba
napríklad zákazom vstupu do areálu školy vo večerných a nočných hodinách.
Pani Emília Loduhová sa spýtala, či aj naďalej bude v obci pracovať SPOZ, ktorý veľmi
úzko spolupracoval so speváckou skupinou. Bolo jej odpovedané starostom obce, že áno.

Pán Milan Kotvas sa spýtal, či firma Lignum , ktorá je v prenájme na bývalom družstve si
platí za vývoz TKO, nakoľko zamestnáva zamestnancov a údajne tam pália odpad, nemajú žiadnu
popolnicu, treba sa tam ísť pozrieť. Starosta obce prisľúbil, že to prešetrí.
Pán Vladimír Kubiš sa spýtal, či bude v budúcnosti pristavený kontajner na železo, tak ako
v minulosti a bolo mu prisľúbené starostom obce , že toto sa zabezpečí.
Pani Jela Šestáková upozornila na to, že na konci ulice Cintorínska za rodinným domom
pani Repákovej stojí vrak auta, okolo neho sa začína vytvárať aj divoká skládka odpadu, treba toto
nejakým spôsobom poriešiť.
Pani Božena Ondrušová upozornila na potrebu urobiť bezbariérový vstup do obchodu
Jednota, občania by si tak mohli ťažký nákup zviesť dolu na cestu.
K bodu 12.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Loduhová
01.02. 2011

Overovatelia: Stanislav Rosina...................................
Bohuslav Svorada................................

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 27.1.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/14
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia pani Ivetu Loduhovú a overovateľov
zápisnice pána Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu
uznesenie č. 11/15
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2010
a kontrolu plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.1.2011
uznesenie č. 11/16
členov jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve v Streženiciach a to
stavebná komisia
- Ľubomír Halas, Štefan Loduha
finančná komisia
- Marta Karasová, Bc. Jaroslava Kadlecová, Ing. Peter Boda
komisia životného prostredia
- Marián Karas, Peter Fajner
sociálno- zdravotná komisia
- Emília Loduhová, Oľga Benianová
poriadková komisia
- Mgr. Stanislav Balát, Bc. Alena Zvonková, náhradník –
Bohuslav Svorada
komisia pre kultúru šport a školstvo - Ing. Martin Rypák, Jozef Karas, Jozef Kováčik,
Anna Bartošová
uznesenie č. 11/17
informáciu starostu obce o zriadení webovej stránky obce www.obecstrezenice.sk , ktorá sa bude
postupne napĺňať a dopĺňať podľa potreby
uznesenie č. 11/18
informáciu starostu obce o nákupe nového ozvučenia na cintorín - mikrofón a stojan a o nákupe
nového zosilovača na ozvučenie sály DK
uznesenie č. 11/19
informáciu starostu obce o vybudovaní multifunkčného ihriska a detského ihriska, ktoré bude
sponzorovať súkromný investor a to v priebehu tohto roka
uznesenie č. 11/20
informáciu starostu obce o prehodnotení nákladov na spotrebu energií v DK pri poriadaní akciíelektrina, voda , plyn, toto sa bude sledovať štyri víkendy po sebe a potom sa urobí vyhodnotenie,
koľko sú v priemere na jednu akciu náklady
uznesenie č. 11/21
príspevky a podnety od občanov:
Pán Štefan Loduha poukázal na nutnosť niečo robiť s priestorom vo dvore školy
za budovou, kde sa schádza mládež vo večerných hodinách a robia tam neporiadok, riešiť to treba
napríklad zákazom vstupu do areálu školy vo večerných a nočných hodinách.
Pani Emília Loduhová sa spýtala, či aj naďalej bude v obci pracovať SPOZ, ktorý veľmi
úzko spolupracoval so speváckou skupinou. Bolo jej odpovedané starostom obce, že áno.
Pán Milan Kotvas sa spýtal, či firma Lignum , ktorá je v prenájme na bývalom družstve si
platí za vývoz TKO, nakoľko zamestnáva zamestnancov a údajne tam pália odpad, nemajú žiadnu
popolnicu, treba sa tam ísť pozrieť. Starosta obce prisľúbil, že to prešetrí.
Pán Vladimír Kubiš sa spýtal, či bude v budúcnosti pristavený kontajner na železo, tak ako
v minulosti a bolo mu prisľúbené starostom obce , že toto sa zabezpečí.
Pani Jela Šestáková upozornila na to, že na konci ulice Cintorínska za rodinným domom
pani Repákovej stojí vrak auta, okolo neho sa začína vytvárať aj divoká skládka odpadu, treba toto
nejakým spôsobom poriešiť.
Pani Božena Ondrušová upozornila na potrebu urobiť bezbariérový vstup do obchodu
Jednota, občania by si tak mohli ťažký nákup zviesť dolu na cestu.

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/22
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/23
inventarizačné komisie pre volebné obdobie 2011 -2014 nasledovne
a) inventarizačná komisia na fyzickú inventarizáciu hmotného majetku
predseda
člen
sumarizačná
Eva Cígerová
Stanislav Rosina
čiastkové – DK+OÚ
Stanislav Balát
Alena Zvonková
- HZ
Peter Vojtek
Marián Jurík
- dom smútku
Stanislav Balát
Bohuslav Svorada
- ZŠ
Alena Mošková
Mária Sabová
- MŠ
Anna Bartošová
Mária Baštugová
- ŠJ
Eva Janecká
Vlhová Alena

člen
Iveta Loduhová
Katarína Šulíková
Martin Naňák
Peter Vojtek
Bohuslav Svorada
Eva Cígerová
Stanislav Rosina

b) inventarizačná komisia pre dokladovú inventúru
predseda – Monika Janisová, členovia – Peter Vojtek a Iveta Loduhová
c) inventarizačná komisia – pokladňa
predseda – Monika Janisová, členovia – Alena Zvonková a Iveta Loduhová
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/24
odpredaj služobného motorového vozidla Ford Escort s tým, že sa dá vypracovať znalecký posudok
a keď sa nájde kupca, tak by sa cena odsúhlasila obecným zastupiteľstvom
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/25
používanie súkromného motorového vozidla, ktorého majiteľom je starosta obce na jeho používanie
na služobné účely pre potreby obce a to od 1.2.2011
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/26
oslobodenie jednej akcie v roku – prenájom DK neziskovým zložkám v obci a to FK Streženice,
Zväzu žien, PZ Dúbrava, DHZ a speváckej skupine Štepnická skala
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/27
povolenie poriadania jednej diskotéky na skúšku s tým, že prevádzkovateľ tejto diskotéky by
zaplatil za prenájom DK 350,- EUR a dal zálohu 200,- EUR na prípadné vzniknuté škody
na majetku obce a tento prenájom treba ošetriť nájomnou zmluvou
hlasovanie: za – 6
proti – 1
zdržal sa - 0
C: u k l a d á
uznesenie č. 11/28
hlavnému kontrolórovi obce aby preveril spotrebu na verejné osvetlenie - kW hodiny a zaradenie
do produktu dodávky silovej elektriny, porovnať roky 2009, 2010 a to do ďalšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
V Streženiciach dňa 01.2.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

