ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.08.2011 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 pani Ivetu Loduhovú a za overovateľov zápisnice Ing. Petra
Vojteka a pána Stanislava Rosinu.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2011
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 prečítal hlavný
kontrolór obce – priložené k zápisnici. Poslankyňa MUDr. Eva Cígerová žiadala ešte do plánu
doplniť kontrolu služobných jázd na súkromnom motorovom vozidle starostom obce. Po doplnení
tohto bodu dal starosta obce hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 4.
Na základe vydaných nových finančných pásiem nákladov na nákup potravín v ŠJ
od 1.9.2011 Ministerstvom školstva SR bola potreba tieto pásma zaktualizovať vo VZN č. 1/2008
Obce Streženice a to dodatkom č. 2. k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Starosta obce po prečítaní VZN dal hlasovať za jeho
schválenie.
K bodu 5.
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 18.8.2011 bolo poslancom zaslané spolu
s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo. Úprava rozpočtu bola prevedená starostom obce,
pracovníčkami obecného úradu a predsedkyňou ekonomickej komisie Ing. Monikou Janisovou.
Poslanci k uvedenej úprave nemali žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu a tak dal starosta obce
hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 6.
Starosta obce dal návrh na zrušenie uznesenia č. 08/06, ktorým bol schválený jednorázový
finančný príspevok rodičom, ktorých deti navštevujú Základnú školu v Streženiciach vo výške
2 000,- Sk/66,39 EUR/ na začiatku školského roka na školské potreby z rozpočtu obce a dal návrh
na úpravu tohto príspevku na 33,- EUR na žiaka na školský rok 2011/2012 s tým, že obec zakúpi
ešte z rozpočtu obce žiakom nový koberec na chodbu, kde deti cvičia.
K bodu 7.
Rôzne.
a.) Starosta obce informoval prítomných o splatení a ukončení eurofondového úveru vo výške
282 247,19 EUR dňa 9.8.2011.
b.) Starosta obce ďalej podal informáciu o rokovaní ohľadne predĺženia splatnosti pôžičky
vo výške 50 000,- EUR z Matador Holdingu a.s. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa
3.8.2011 sa rozhodlo, že splatnosť pôžičky sa dodatkom k zmluve predĺži do konca roka 2011
s navýšením ročného úroku na 6 %.

c.) Starosta obce ďalej predniesol požiadavku na doplnenie poplatku za hlásenie oznamov –
reklamy pre jednotlivé firmy, ktoré si žiadajú opakovane vyhlasovať svoje predajné akcie. Poplatok
za jedno hlásenie navrhol vo výške 5,- EUR. Následne nato dal hlasovať o doplnenie uvedeného
poplatku do poplatkov Obce Streženice, ktoré sú schválené od 1.5.2011.
d.) Starosta obce informoval prítomných o začatí čistenia potokov. Na konci Hlavnej ulice sa začala
čistiť usadzovacia nádrž a keď Povodie Váhu skončí čistenie v Dohňanoch mali by sa presunúť
do Streženíc, kde by sa začal čistiť potok pri pohostinstve Lagúna smerom k pálenici, oni dajú
mechanizmy a my by sme mali zabezpečiť ľudí.
K bodu 8.
Diskusia.
a.) Poslanec Ing. Peter Vojtek sa spýtal starostu obce, či sa bude niečo konať na hody. Starosta
obce odpovedal, že nie sú na to v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.
Ďalej sa spýtal na zábradlie, ktoré nám poškodil pán Faturík, že to treba od neho vymáhať. Starosta
obce prisľúbil, že sa s ním skontaktuje a vypýta si aj záznam od policajtov. Ďalej upozornil
na nakláňajúci sa stĺp na reklamu pri plote školy. Jeho ďalšia otázka bola, či sa niečo koná
v
majetkovom vyporiadaní cesty na Štepnice, aby zmluva ktorá je rozrobená nestratila platnosť.
Starosta obce prisľúbil v tejto veci konať a bude o tom informovať na najbližšom zastupiteľstve.
Ďalej poslanec Ing. Peter Vojtek upozornil na nutnosť opravy ozvučenia v dome smútku, nakoľko
pravidelne dochádza k jeho prerušovaniu a ponúkol sa v tejto veci byť nápomocný.
b.) Pán Marián Karas sa spýtal, či by nebolo možné nejakým spôsobom zlikvidovať používaný
rozpadajúci sa prístrešok na odpadové nádoby pri bytovke č .101. Ďalej povedal, že v minulosti im
bolo prisľúbené, že sa vzniknutá prístupová cesta k rodinným domom osvetlí, či sa s tým bude
v budúcnosti niečo robiť. Starosta obce prisľúbil, že sa tam pôjde pozrieť.
c.) Pani Mária Badžgoňová z Keblia sa spýtala, či sa bude niečo robiť s výtlkmi, ktoré sú stále
problémom tejto ulice. Starosta obce nato odpovedal, že už išla objednávka na Technické služby
Mesta Púchov na ich opravu. Ďalej upozornila na lampu verejného osvetlenia, ktorá nesvieti pred
ich domom.
d.) Pán Peter Karas upozornil na nutnosť vyčistenia kanalizačných poklopov na Záhradnej ulici, je
to tam zanesené a taktiež na zápach, ktorý vychádza z keblianskeho potoka, vypúšťa sa tam
odpadová voda v domácností z Keblia. Starosta obce nato podal informáciu o tom, že kanalizácia
v tomto úseku sa bude budovať na budúci rok, Považská vodárenská spoločnosť a.s. už má stavebné
povolenie a čakajú na dotáciu. Starosta obce bude problém ohľadne vypúšťania odpadových
nečistôt do potokov riešiť.
K bodu 9.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Iveta Loduhová
23.08. 2011

Overovatelia: Ing. Peter Vojtek ...................................
Stanislav Rosina

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 18.8.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/88
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia pani Ivetu Loduhovú a overovateľov
zápisnice Ing. Petra Vojteka a pána Stanislava Rosinu,
uznesenie č. 11/89
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2011,
uznesenie č. 11/90
informáciu starostu obce o splatení a ukončení eurofondového úveru vo výške 282 247,19 EUR,
uznesenie č. 11/91
informáciu starostu obce o predĺžení splatnosti pôžičky vo výške 50 000,- EUR od Matador
Holdingu a.s. do konca roka 2011 s navýšením ročného úroku na 6 %,
uznesenie č. 11/92
informáciu starostu obce o čistení potokov, v súčasnosti sa čistí na konci Hlavnej ulice usadzovacia
nádrž a následne nato by sa mal začať čistiť potok pri pohostinstve Lagúna smerom k pálenici,
uznesenie č. 11/93
informáciu starostu obce o osádzaní informačných tabúľ s názvami ulíc po obci,
uznesenie č. 11/94
upozornenie poslanca Ing. Petra Vojteka na poškodené zábradlie pri potoku, nakláňajúci sa stĺp
na reklamu pri plote školy a nutnosť opravy ozvučenia v dome smútku,
uznesenie č. 11/95
podnet pána Mariána Karasa, či by nebolo možné nejakým spôsobom zlikvidovať používaný
rozpadajúci sa prístrešok na odpadové nádoby pri bytovke č. 101 a požiadavku na osvetlenie
prístupovej cesty k rodinným domom za bytovkou č. 101,
uznesenie č. 11/96
upozornenie pani Márie Badžgoňovej na výtlky, ktoré sú na Keblianskej ulici a nutnosť ich opravy
a na nesvietiacu lampu pred ich domom,
uznesenie č. 11/97
upozornenie pána Petra Karasa na nutnosť vyčistenia kanalizačných poklopov na Záhradnej ulici
a na zápach, ktorý vychádza z keblianskeho potoka, pretože sa tam vypúšťa odpadová voda
z domácností z Keblia.
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/98
program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/99
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011 s doplnením bodu č. 6.
kontrola služobných jázd na súkromnom motorovom vozidle starostom obce,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/100
dodatok č. 2. k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon),

hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/101
úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 18.8.2011,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/102
jednorázový finančný príspevok rodičom, ktorých deti navštevujú Základnú školu v Streženiciach
vo výške 33,- EUR na žiaka v školskom roku 2011/2012,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/103
doplnenie poplatku za hlásenie oznamov – reklamy pre jednotlivé firmy vo výške 5,- EUR za jedno
hlásenie do „ Poplatkov obce Streženice“, ktoré sú schválené od 1.5.2011,
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/104
starostu obce majetkovým vysporiadaním cesty na Štepnice, aby zmluva, ktorá je rozrobená
nestratila platnosť,
uznesenie č. 11/105
starostu obce riešením problému ohľadne vypúšťania odpadových nečistôt do potokov.
D: r u š í
uznesenie č. 11/106
− uznesenie č. 08/06
jednorázový finančný príspevok rodičom, ktorých deti navštevujú Základnú školu v Streženiciach
vo výške 2 000,- Sk na dieťa na začiatku školského roka t.j. v septembri počnúc školským rokom
2008/2009 na školské potreby z rozpočtu obce.

V Streženiciach dňa 23.8.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

