ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.06.2011 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 6 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné. Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Šulíkovú a za overovateľov zápisnice Ing. Petra
Vojteka a pána Bohuslava Svoradu.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2011
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Streženice za rok 2010
prečítal hlavný kontrolór obce – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 prečítal starosta
obce- priložené k zápisnici.
K bodu 5.
Výrok nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia so zákonom č.583/2004
Z. z. k 31.12.2010 obce Streženice prečítal starosta obce, priložené k zápisnici.
Po prečítaní odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a výroku
nezávislého audítora dal starosta obce hlasovať za:
- celoročné hospodárenie s výhradou( nakoľko: 1.obec nesplnila podmienky na prijatie návratných
zdrojov financovania v zmysle § 17, ods.6 Zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách –
celková suma dlhu obce k 31.12.2010 predstavuje 73,47 % bežných príjmov predchádzajúceho
roka, čo predstavuje navýšenie o 13,47 % oproti zákonom povolenému limitu 60%, 2. obec
nemonitorovala a nehodnotila plnenie programového rozpočtu podľa § 4, ods. 5 a § 12, ods.2
zákona 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách ),
- usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške 332 625 € a jeho vykrytie nasledovne z prebytku
finančných operácií vo výške 332 625,- €
- zostatok finančných operácií vo výške 355 333,- € a ich usporiadanie nasledovne:
1. Úhrada schodku rozpočtu vo výške 332 625,- €
2. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 22 708,- € prideliť vo výške :
a/ povinných 10 % do rezervného fondu, t.j. 227,- € na havárie a mimoriadne udalosti a
b/zvyšných 90 %, t.j. 22 481,- € na splátku Dexia Komunál univerzálneho úveru.
Následne dal hlasovať za schválenie.
K bodu 6.
Starosta obce si opäť prevzal slovo a prečítal výrok nezávislého audítora k záverečnému účtu
obce Streženice za rok 2010. Záverečný účet obce Streženice za rok 2010 bol zaslaný poslancom
obecného zastupiteľstva na preštudovanie. Starosta obce sa spýtal prítomných poslancov, či majú
nejaké pripomienky k záverečnému účtu obce (načo si vzala slovo Ing. Valášková Eva, ktorá sa
vyjadrila k ZÚ aj k dlhu obce) a dal hlasovať za jeho schválenie s výhradou.

K bodu 7.
Výročná správa obce Streženice za rok 2010 bola taktiež zaslaná poslancom obecného
zastupiteľstva na preštudovanie. Starosta obce prečítal výrok nezávislého audítora o overení súladu
výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2010- priložené k zápisnici.
K bodu 8.
Starosta obce pristúpil k oboznámeniu prítomných poslancov o zmene rozpočtu obce
k 15.6.2011. Niektorí z poslancov mali výhrady k jednotlivým upraveným položkám rozpočtu,
s tým že obecná rada (príp. finančná komisia) ešte prehodnotí úpravu rozpočtu. Starosta obce dal
hlasovať za schválenie úpravy rozpočtu k 15.6.2011.
K bodu 9.
Starosta obce dal hlasovať za zloženie volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra
obce v zložení Bc. Zvonková Alena, Mgr. Balát Stanislav a Ing. Vojtek Peter.
Starosta obce dal hlasovať za dve možnosti voľby hlavného kontrolóra a to:
- za verejnú voľbu HK
- za tajnú voľbu HK
Starosta obce informoval, že dňa 6.6.2011 boli otvorené obálky kandidátov na hlavného
kontrolóra obce Streženice doručené na Obecný úrad Streženice. V termíne určenom na doručenie
prihlášok na výberové konanie, boli doručené tri obálky kandidátov: p. Baška Jozef, Ing.
Dundeková Zuzana a Ing. Valášková Eva.
Starosta obce vyzval jednotlivých kandidátov, aby sa v abecednom poradí v stručnosti predstavili
obecnému zastupiteľstvu a následne dal hlasovať v tajnej voľbe za hlavného kontrolóra obce
Streženice. Volebná komisia sa zhodla na okamžitom oboznámení s výsledkom voľby. Hlavným
kontrolórom obce Streženice sa jednohlasne stal pán Jozef Baška, k čomu mu starosta obce za
všetkých zagratuloval. Pán Baška sa poďakoval za prejavenú dôveru.
K bodu 10.
Starosta obce prešiel k úprave platu starostu obce na základe zmeny zákona č. 253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátoroch miest. Podľa tejto zmeny malo dôjsť k zníženiu platu starostu obce načo si p. Baška
Jozef vzal slovo a vysvetlil znenie daného zákona – podľa tohto zákona starostovi patrí plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1. cit. Zákona a poslanci obecného zastupiteľstva môžu plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
Nato si vzala slovo Ing. Janisová , ktorá vyjadrila názor, že starostovi by mal plat ostať v pôvodnej
výške, t.j.1408,- EUR, nakoľko mal len základný plat (769,- € x 1,83 ). Načo zareagovala MUDr.
Cígerová, že starosta by mal ísť príkladom a v zlej finančnej situácii obce súhlasiť so znížením
platu. Teraz by mal plat vo výške 1.269,- €. Ing. Vojtek navrhol, nech sa hlasuje za dva varianty
a to za zníženie platu starostu obce a za zachovanie terajšej výšky. Nakoniec sa poslanci zhodli na :
Výpočet mesačného platu starostu :
(769,- €
x
1,65)
+ 10 %
priemerná mesačná mzda zamestnanca
v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok
koeficient
zvýšenie 0-70%
769,00 € x 1,65 = 1.268,85 €
zvýšenie o 10 % = 126,89 €
plat mesačne
1 395,74 = 1 396,- €
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslanci určili 10 % zvýšenie platu.
Po diskusii k platu starostu dal starosta hlasovať.
K bodu 11.
Rôzne.
a.) Starosta obce predniesol požiadavku na schválenie výstavby rodinných domov mimo
zastavaného územia obce. Jedná sa o pána Karasa Michala (parc.č. 1016/2 a 1016/3), pána
Zábojníka Petra ( parc.č. 1016/4 a 1016/5 ) a pána Bučka Lukáša (par.č. 1276/5).

Starosta obce informoval poslancov, že stavebníci by si všetky inžinierske siete hradili na vlastné
náklady. Starosta obce dal hlasovať za umožnenie výstavby týmto stavebníkom.
Po ďalšej diskusii medzi poslancami, hlavným kontrolórom obce a prítomnou zástupkyňou za
stavebníkov, pani Karasovou Evou, obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce zverejnením
zámeru zmeniť Územný plán(ÚP) obce, aby boli informovaní aj iní záujemcovia o zmenu ÚP – aby
sa predišlo prípadným ďalším žiadostiam o zmenu ÚP v blízkej budúcnosti. Starosta obce má
zverejniť oznam s tým, že prípadní záujemcovia o zmenu ÚP sa môžu vyjadriť do 31.8.2011. Nato
dal hlasovať za umožnenie zmeny ÚP, s podmienkou financovania tejto zmeny ÚP na náklady
daných žiadateľov.
b.) Starosta obce predniesol žiadosť p. Kvaššaya Viktora o splátkový kalendár na platobný výmer
č. 325 na daň z nehnuteľnosti – v troch splátkach po 736,69. Následne dal hlasovať.
c.) Starosta obce ďalej predniesol žiadosť Speváckej skupiny Štepnická skala o poskytnutie
finančnej podpory. Poslanci boli naklonení tejto požiadavke, nakoľko spevácka skupiny robí všetky
podujatia pre Obecný úrad zdarma. Hlavný kontrolór obce však upozornil obecné zastupiteľstvo na
zlú finančnú situáciu s nutnosťou sústrediť finančné prostriedky prednostne na splatenie pôžičky od
Matador Holding, a.s.. Obecné zastupiteľstvo vzalo danú žiadosť na vedomie s tým, že sa ňou budú
zaoberať pri zlepšení finančnej situácie.
d.) Starosta obce informoval o zapojení sa Materskej školy v Streženiciach do projektu ,,Prevencia
kriminality“. Projekt bol schválený a začne sa s realizáciou projektu v sume 9.700,- Eur.
e.) Starosta obce informoval o odpredaji osobného automobilu Ford Escort. V stanovenej lehote sa
prihlásil jeden záujemca, ktorý sa po obhliadke automobilu vyjadril, že je ochotný ho odkúpiť max.
150,- Eur. Keďže po uplynutí lehoty bol jediným záujemcom o tento automobil obec mu ho predala
za 150,- Eur.
f.) Starosta obce informoval o ukončenom čistení potoka na ulici Hlavná a poďakoval všetkým,
ktorí sa aktívne zúčastnili na čistení potoka na ulici Hlavná.
g.)Starosta obce informoval prítomných o prebehnutej rekonštrukcii minerálneho prameňa Slatina
a poďakoval p. Svoradovi Bohuslavovi a všetkým zúčastneným ich prácu
h.) Starosta informoval prítomných o dotláčacej stanici v Kebli. Stále ešte nie stanovisko
z Enviromentálneho fondu, nakoľko sa starostovi nedarí s nimi skontaktovať.
i.) Starosta informoval prítomných o plánovanej kontrole z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Obec Streženice je predbežne naplánovaná na koniec júla 2011, ale podľa slov starostu p. Panáček
prisľúbil starostovi v tejto veci pomoc.
j.) Starosta obce informoval, že jednal s bývalým starostom p. Kováčikom Jozefom, ktorý prisľúbil
pomoc pri jednaní s p. Rosinom Štefanom ohľadne predĺženia splatnosti pôžičky od Matador
Holding, a.s.
k.) Starosta ďalej informoval prítomných, že Ing. Rypák Martin našiel pána, ktorý bezplatne prerobí
projekty k multifunkčnému ihrisku.
l.) Starosta obce informoval, že do budovy bývalého MnV sa na 1.poschodie vrátili športovci,
nakoľko nemali vlastné priestory. Všetky náklady na prerábku, ako aj všetky náklady v budúcnosti
– ako napr. vodné, elektrická energia, a pod., si hradia sami.
K bodu 12.
Diskusia.
a.) Pani Bárková upozornila na nutnosť vyčistiť pozemok pri Kopačkovcoch, ktorý je
v súkromnom vlastníctve p. Knížaťa.
b.) Pán Karas Pavol upozornil na nutnosť vybudovania parkoviska pri minerálnom prameni Slatina
a na problém s množstvom odpadu niektorých občanov. Vyjadril názor, že na každý rodinný dom
by mala byť len jedna popolnica.
c.) Poslanec Svorada a poslanec Balát upozornili na parkovanie vrakov v obci- napr. pri
Družstevnej ovocnej pálenici. Vyjadrili názor, že je potrebné upozorniť pána Uríčka, aby tieto
odpratal.
d.) Pán Karas Pavol pochválil všetkých, ktorí sa zúčastnili na rekonštrukcii minerálneho prameňa
Slatina a osadení dopravných značiek po obci.

e.) Starosta obce informoval, že v školskej jedálni prebehla hygienická kontrola, ktorá poukázala
na zlý technický stav tohto zariadenia a že ho vedúca školskej jedálne informovala o projektoch na
rekonštrukciu školských jedálni. Pri výške projektu 10.000,- Eur by bola spoluúčasť obce cca 500,Eur. Zastupiteľstvo súhlasilo so zapojením sa do projektu na inováciu školskej jedálne.
f.) Pán Karas Pavol sa informoval kedy v obci prebehne zber elektroodpadu.
g.) Pani Pivková Kveta sa opýtala, kto bude čistiť potok poza ich domy. Starosta obce informoval,
že Povodie Váhu.
K bodu 13.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Šulíková Katarína
20.06. 2011

Overovatelia: Bohuslav Svorada ...................................
Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 15.6.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/53
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Šulíkovú a overovateľov
zápisnice pána Bohuslava Svoradu a Ing. Petra Vojteka,
uznesenie č. 11/54
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.4.2011,
uznesenie č. 11/55
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Streženice za rok 2010,
uznesenie č. 11/56
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2010 obce Streženice –
bez výhrad,
uznesenie č. 11/57
Výrok audítora k záverečnému účtu k rozpočtovému hospodáreniu Obce Streženice za rok 2010s výhradou,
uznesenie č. 11/58
Správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou
za rok 2010-bez výhrad,
uznesenie č. 11/59
Výročnú správu o hospodárení obce Streženice za rok 2010
uznesenie č. 11/60
žiadosť speváckej skupiny Štepnická skala o finančný príspevok,
uznesenie č. 11/61
informáciu starostu obce o zapojení sa Materskej školy Streženice do projektu ,,Prevencia
kriminality“,
uznesenie č. 11/62
informáciu starostu obce o odpredaji osobného motorového vozidla Ford Escort,
uznesenie č. 11/63
informáciu starostu obce o vyčistení potoka na ulici Hlavná,
uznesenie č. 11/64
informáciu starostu obce o rekonštrukcii minerálneho prameňa Slatina,
uznesenie č. 11/65
informáciu starostu obce o dotláčacej stanici Keblie,
uznesenie č. 11/66
informáciu starostu obce o plánovanej kontrole z PPA,
uznesenie č. 11/67
informáciu starostu obce o rokovaní s bývalým starostom obce pánom Kováčikom Jozefom
ohľadne rokovania s Matador Holding, a.s.,
uznesenie č. 11/68
informáciu starostu obce o bezplatnom prerobení projektov na multifunkčné ihrisko,
uznesenie č. 11/69
informáciu starostu obce o prerábke 1.poschodia budovy bývalého MnV a užívaní tejto časti
objektu športovcami s hradením všetkých nákladov na prerábku a užívanie športovcami
uznesenie č. 11/70
upozornenie pani Bárkovej na nutnosť vyčistiť pozemok pri Slatine, ktorý je v súkromnom
vlastníctve pána Knížaťa,

uznesenie č. 11/71
upozornenie pána Karasa na potrebu vybudovať parkovisko pri minerálnom prameni Slatina
a problém s množstvom odpadu niektorých občanov,
uznesenie č. 11/72
upozornenie poslancov Mgr. Baláta a pána Svoradu na parkovanie vrakov v obci,
uznesenie č. 11/73
informáciu starostu obce o hygienickej kontrole v školskej jedálni a o možnosti zapojiť sa do
projektu na rekonštrukciu školskej jedálne.
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/74
program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/75
k voľbe hlavného kontrolóra obce Streženice komisiu v zložení Bc. Zvonková Alena, Mgr. Balát
Stanislav a Ing. Vojtek Peter,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/76
k voľbe hlavného kontrolóra obce Streženice voľbu tajným hlasovaním poslancov OZ,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/77
celoročné hospodárenie obce s výhradou.
Usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške
332 625 € a jeho krytie z prebytku finančných operácií vo výške 332 625,- €. Zostatok finančných
operácií vo výške 355 333,- € a ich usporiadanie nasledovne:
1.Úhrada schodku rozpočtu vo výške 332 625,- €
2. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 22 708,- € prideliť vo výške:
a.) povinných 10 %,t.j. 227,- € do RF
b.) zvyšných 90 %, t.j. 22 481 na splátku Dexia Komunál univerzálneho úveru,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/78
záverečný účet k finančnému hospodáreniu obce Streženice za rok 2010 – s výhradou ,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/79
úprava rozpočtu k 15.6.2011,
hlasovanie: za – 2
proti – 4
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/80
úprava platu starostu obce : 769,- € x 1,65 = 1.269,- x 1,1(10%) = 1.396,- €, s účinnosťou
od 1.júna.2011,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/81
výstavby rodinných domov mimo zastavaného územia obce pánovi Karasovi Michalovi na parc.č.
1016/2 a 1016/3, pánovi Zábojníkovi Petrovi na parc. č. 1016/4 a 1016/5 a pánovi Bučkovi
Lukášovi na parc.č. 1276/5 za podmienky vybudovania všetkých inžinierských sietí na vlastné
náklady,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/82
vyhlásenie možnosti podávania návrhov na zmenu územného plánu obce v lehote do 31.8.2011
s podmienkou financovania tejto zmeny žiadateľmi,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 11/83
splátkový kalendár na zaplatenie dane z nehnuteľnosti v roku 2011 pánovi Viktorovi Kvaššayovi
VK-SOK staveb. a obchod. kontraktor tak, ako je uvedené v žiadosti.
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/84
starostu obce, aby spolu s obecnou radou, finančnou komisiou a ekonómkou obce pripravili
programový rozpočet na rok 2011,
uznesenie č. 11/85
obecnú radu a finančnú komisiu prehodnotením a úpravou rozpočtu,
uznesenie č. 11/86
starostu obce zverejnením možnosti podávať návrhy na zmenu územného plánu obce do 31.8.2011.
D: v o l í
uznesenie č. 11/87
za hlavného kontrolóra obce pána Jozefa Bašku
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach dňa 20.6.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Katarína Šulíková

