ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2011 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.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil pani Ivetu Loduhovú a za overovateľov zápisnice Ing. Petra
Vojteka a Stanislava Rosinu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k nemu
pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 2.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na roky 2012-2014
prečítala ekonomická pracovníčka obce Iveta Loduhová – priložené k zápisnici. Hlavný kontrolór
obce Jozef Baška odporučil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na roky 2013-2014 zobrať
na vedomie a predložený návrh rozpočtu na rok 2012 schváliť ako „ Záväzný rozpočet na rok 2012“
s tým, že k návrhu budú dopracované príslušné kódy zdrojov.
K bodu 3.
Starosta obce otvoril diskusiu ohľadne rozpočtu na rok 2012. Na začiatok oboznámil
prítomných, že už je známa výška podielových daní na rok 2012, naša obec by mala dostať podľa
zákona o štátnom rozpočte sumu 166 877,- EUR. Na základe uvedenej skutočnosti, dal návrh
na úpravu rozpočtu v príjmovej časti daňové príjmy položka 111 003- výnos dane z príjmov FO
o sumu 10 000,- EUR. Na základe žiadosti na činnosť FK Streženice im bola ponechaná čiastka
2 000,- EUR ako bolo v návrhu rozpočtu na rok 2012 a na základe žiadosti poľovného združenia
Dúbrava im bola priznaná suma dotácie vo výške 1 500,- EUR v roku 2012. Presun finančných
prostriedkov z dotácie pre SZŽ 100,- EUR v prospech speváckej skupiny Štepnická skala navrhla
MUDr. Eva Cígerová, ich celková dotácia bude 600,- EUR. Z dôvodu potreby spoluúčasti
na prestavbu dotláčacej stanice v Keblii bola v rozpočte obce úprava o 1 500,- EUR.
Zvyšných 7 000,- EUR sa vo výdajovej časti dorozpočtuje do opravy ciest ( Keblie) v sume 3 500,EUR a na splátku úveru vo výške 3 500,- EUR.
Zhrnutie úpravy rozpočtu - konečný rozpočet na rok 2012 na schválenie poslancami :
príjmová časť
111 003 – výnos dane z príjmov FO sa zvyšuje o sumu 10 000,- EUR
výdajová časť
717 001 - prestavba dotláčacej stanice suma 1 500, EUR
637 002 05 – dotácia poľovné združenie Dúbrava suma 1 500,- EUR
635 006 02 – oprava ciest o sumu 3 500,- EUR
821 005 – splácanie úveru o sumu 3 500,- EUR
Po prečítaní uvedených úprav v rozpočte na rok 2012 dal starosta obce hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 4.
Starosta obce oboznámil prítomných o úprave rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2
k 15.12.2011. Návrh úpravy bol zaslaný poslancom na preštudovanie a nakoľko k nemu nemal
nikto žiadne pripomienky dal hlasovať za jeho schválenie.

K bodu 5.
Rôzne.
a.) Zástupkyňa starostu Bc. Alena Zvonková dala návrh, aby starosta obce podal žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na prestavbu dotláčacej stanice v Keblii - spoluúčasť,
nakoľko verejný vodovod v tejto časti využívajú aj občania Mesta Púchov.
b.) Starosta obce informoval prítomných o úspore na verejnom osvetlení v obci, keď sa v nočných
hodinách nesvieti, čo predstavuje čiastku cca 125,- EUR mesačne.
c.) Starosta obce ďalej informoval prítomných o splatení pôžičky Matadoru Holding a.s. aj úrokov
z tejto pôžičky, čo v celkovej sume predstavuje sumu 52 856,- EUR. Tento dlh sa platil z DPH,
ktorá nám bola zaslaná z projektu „ rekonštrukcia DK“ v sume 39 538,- EUR a z vlastných
prostriedkov obce v sume 13 318,- EUR.
K bodu 6.
Diskusia.
a.) Do diskusie o rozpočte na rok 2012 sa prihlásil člen výboru FK Streženice pán Jozef Poljak.
Obci Streženice bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 3 000,- EUR, v nej sú
vyčíslené všetky náklady futbalového klubu na ich činnosť. Pripomenul, že prínosom pre obec je
nielen jej reprezentácia, ale aj osveta mladých ľudí, aby sa nečinne netúlali po obci.
b.) Do diskusie o rozpočte na rok 2012 sa prihlásil aj člen výboru PZ Dúbrava poslanec Bohuslav
Svorada. Poľovné združenie si dalo žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu poľovníckej chaty
v Keblii vo výške 2 000,- EUR, ktorá bude po dobudovaní k dispozícií na prenajímanie občanom
obce a pre potreby obce ak bude záujem, by sa chata na obecné akcie prenajímala bezplatne.
Ďalej mal pripomienku k osvetleniu „ Slatiny v obci“, či by nebolo možné posunúť osvetlenie cca
50 metrov nižšie smerom k nej, nakoľko je tam hlavne v zimnom období tma.
c.) Poslanec Ing. Peter Vojtek upozornil na vytrhnuté mriežky na budove DK oproti kostolu, treba
ich opraviť.
d.) Poslanec Stanislav Rosina upozornil na nutnosť osloviť zástupcov Lesov SR š.p. ohľadne
zvážania dreva, nakoľko vo veľkej miere znečisťujú obecné cesty. Začali zvážať drevo zo Štepníc
a nechávajú po sebe veľké kusy blata. Poslanec Bohuslav Svorada tiež upozornil
na novovybudovanú lesnú cestu v Keblii, po ktorej taktiež Lesy SR zvážajú drevo a je potreba sa
s nimi stretnúť a dohodnúť písomne podmienky odvozu dreva z nášho katastra.
e.) Ing. Peter Vojtek na záver diskusie poďakoval starostovi obce za spoluprácu v tomto roku
a včasné plnenie úloh, ktorými ho poverilo obecné zastupiteľstvo.
K bodu 7.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Iveta Loduhová
31.12. 2011

Overovatelia: Ing. Peter Vojtek

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

Stanislav Rosina

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 16.12.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/123
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia pani Ivetu Loduhovú a overovateľov
zápisnice Ing. Petra Vojteka a Stanislava Rosinu,
uznesenie č. 11/124
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na roky 2012-2014,
uznesenie č. 11/125
programový rozpočet na roky 2013-2014,
uznesenie č. 11/126
informáciu starostu obce o úspore na verejnom osvetlení v obci cca 125,- EUR mesačne keď sa
vypína verejné osvetlenie v nočných hodinách,
uznesenie č. 11/127
informáciu starostu obce o splatení pôžičky a úrokov Matadoru Holding a.s.
uznesenie č. 11/128
diskusný príspevok pána Jozefa Poljaka, člena výboru FK Streženice ohľadne poskytnutia dotácie
na ich činnosť v roku 2012 z rozpočtu obce,
uznesenie č. 11/129
diskusný príspevok poslanca pána Bohuslava Svoradu člena výboru poľovného združenia Dúbrava
ohľadne poskytnutia dotácie na dostavbu poľovníckej chaty v roku 2012 z rozpočtu obce a jeho
pripomienku ohľadne posunutia verejného osvetlenia bližšie k prameňu Slatina v obci,
uznesenie č. 11/130
upozornenie poslanca Ing. Petra Vojteka na vytrhnuté mriežky na budove DK oproti kostolu,
uznesenie č. 11/131
upozornenie poslanca Stanislava Rosinu na znečisťovanie obecných ciest pri zvážaní dreva Lesmi
SR š.p.,
uznesenie č. 11/132
poďakovanie poslanca Ing. Petra Vojteka starostovi obce za dobrú spoluprácu v tomto roku.
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/133
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/134
programový rozpočet na rok 2012
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/135
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 k 15.12.2011
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0

C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/136
starostu obce, aby podal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prestavbu dotláčacej
stanice v Keblii – spoluúčasť,
uznesenie č. 11/137
starostu obce, aby oslovil zástupcov Lesov SR š.p. a dohodol s nimi stretnutie ohľadne zvozu dreva
z nášho katastra.
V Streženiciach dňa 21.12.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

