Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.04.2011 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 za bod č. 8
o bod – vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice 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 27.1.2011
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 prečítal hlavný kontrolór obce
– priložená k zápisnici.
K bodu 4.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 bol predložený
obecnému zastupiteľstvu hlavným kontrolórom a starosta obce dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 5.
Starosta obce oboznámil prítomných s prehľadom spotreby el. energie a nákladov na verejné
osvetlenie obce a skonštatoval, že finančné náklady každým rokom rastú a preto z dôvodu
úspornosti dal starosta obce návrh na schválenie vypínania VO v mesiacoch máj, jún, júl 2011
v čase od 24 – 4 hod. na skúšobnú dobu. Po tomto období sa táto spotreba opätovne prehodnotí.
Následne nato dal hlasovať za schválenie tohto návrhu.
K bodu 6.
Starosta obce informoval prítomných o tom, že na ponuku na odpredaj služobného
motorového vozidla za cenu znaleckého posudku v sume 808,- EUR sa nikto neprihlásil a tak
po diskusii dal starosta obce hlasovať za odpredaj tohto vozidla za najvyššiu cenovú ponuku, ktorá
príde s tým, že je stanovená dolná hranica – minimálna cena za odpredaj a to 450,- EUR
do doby 18.5.2011.
K bodu 7.
Starosta obce informoval prítomných o tom, že oslovil audítorskú spoločnosť CREDIT
AUDIT s.r.o. o vykonanie overenia účtovnej závierky obce a overenie záverečného účtu obce
za rok 2010 a dal návrh za jej schválenie.
K bodu 8.
Starosta obce po prerokovaní a prehodnotení poplatkov za pracovné úkony vykonávané
obecným úradom a poplatkov za prenájom v obecnej rade dal návrh na ich zmenu a to od 1.5.2011.
Následne nato dal hlasovať za ich schválenie.
K bodu 9.
Starosta obce oboznámil prítomných s potrebou vyhlásenia nového výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice, nakoľko súčasnému hlavnému kontrolórovi končí
po šiestich rokoch pracovná zmluva a to 30.6.2011. Nato dal hlasovať za schválenie vyhlásenia
výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice v zmysle platných predpisov.

K bodu 10.
Rôzne.
a) Ing. Martin Rypák prijal pozvanie starostu obce na obecné zastupiteľstvo, aby vysvetlil,
že pôvodný plán o vybudovaní multifunkčného ihriska sa mení tak, že na súčasnom ihrisku by sa
vybudovalo futbalové ihrisko s umelou trávou a ihrisko pre tenis by sa vybudovalo v záhrade školy
a tiež aj detské ihrisko. Po prerokovaní poslanci obecného zastupiteľstva poverili starostu obce, aby
získal konkrétne informácie o financovaní uvedených akcií, o cene projektov a ďalších podkladov
k vyjasneniu týchto aktivít, hlavne financovania z obidvoch strán.
b) Starosta obce podal informáciu ohľadne podania žiadosti o platbu na PPA – rekonštrukcia
DK , táto je evidovaná a čakáme z ich strany na kontrolu, po nej by mali nasledovať ďalšie kroky
k realizácii platby z ich strany.
c) Starosta obce ďalej informoval prítomných o doplnení žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na dotláčaciu stanicu v Keblii, táto je zaevidovaná a čaká sa na vyhodnocovanie
žiadostí, niekedy v polovici mája budeme mať informáciu, či uvedená žiadosť nám bola schválená.
d) Starosta obce informoval prítomných o zmene vyvážania TKO na Štepniciach, jej
obyvatelia si zakúpia popolnice a veľkoobjemový kontajner, keď sa naplní bude naposledy
vyvezený a tým aj odstránený.
e) Starosta obce ďalej informoval prítomných o podaní žiadosti na Povodie Váhu
o vyčistenie potoka v úseku od pohostinstva Modrá Lagúna po pálenicu, presný termín však nie je
daný, ale je prísľub, že v tomto roku niekedy v mesiacoch august, september. Ďalej sľúbili aj
vyčistenie prepúšťacej priehrady v najbližších mesiacoch.
f) Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že po veľkej noci budú pristavené dva
kontajnery na jarné upratovanie, jeden na biologicky rozložiteľný odpad a druhý na veľký odpad
z domácností, ktorý sa do 110 l nádob nezmestí.
g) Starosta obce informoval prítomných poslancov o vydaní nového organizačného poriadku
Obce Streženice od 1.3.2011 a o zmene organizačného poriadku Obce Streženice ( dodatok č.1)
od 23.3.2011.
h) Starosta obce informoval prítomných poslancov o počte detí zapísaných do ZŠ Streženice
na školský rok 2011/2012, je ich celkovo 20.
ch) Starosta obce informoval prítomných o tom, že v tomto roku prebehne po desiatich
rokoch opäť sčítanie ľudu, sčítací komisári budú naši občania a to Marta Karasová, Mgr. Martina
Zvonková, Martin Karas a Jozef Pavlis. O tomto sčítaní budú obyvatelia obce včas informovaní.
i) Starosta obce informoval prítomných o možnosti spojenia ZŠ a MŠ do jedného právneho
subjektu.
j) Starosta obce ďalej podal informáciu o výrube stromov v areáli školy.
K bodu 11.
Diskusia.
Poslanec Bohuslav Svorada upozornil na vytvorenú čiernu skládku TKO nad prameňom
Slatina, ktorá sa hromadí, treba je odstrániť a dať tam zákaz sypania smetí.
K bodu 12.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Loduhová
27.04. 2011

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 18.4.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/29
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia pani Ivetu Loduhovú a overovateľov
zápisnice pána Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu,
uznesenie č. 11/30
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.1.2011,
uznesenie č. 11/31
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010,
uznesenie č. 11/32
informáciu starostu obce o podaní žiadosti o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru –
rekonštrukcia DK,
uznesenie č. 11/33
informáciu starostu obce o doplnení a zaevidovaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na dotláčaciu stanicu v Keblii na Enviromentálnom fonde v Bratislave,
uznesenie č. 11/34
informáciu starostu obce o zmene vyvážania TKO na Štepniciach, zrušenie veľkoobjemového
kontajnera a nahradenie 110 l nádobami pred jednotlivé rodinné domy,
uznesenie č. 11/35
informáciu starostu obce o podaní žiadosti na Povodie Váhu o vyčistenie potoka v úseku
od pohostinstva Lagúna po pálenicu, presný termín však nie je daný, ale je prísľub, že v tomto roku
niekedy v mesiacoch august, september. Ďalej sľúbili aj vyčistenie prepúšťacej priehrady
v najbližších mesiacoch.
uznesenie č. 11/36
informáciu starostu obce o pristavení dvoch kontajnerov na jarné upratovanie po veľkej noci, jeden
na biologicky rozložiteľný odpad a druhý na veľký odpad z domácností, ktorý sa do 110 l nádob
nezmestí,
uznesenie č. 11/37
informáciu starostu obce o vydaní nového organizačného poriadku Obce Streženice od 1.3.2011
a o zmene organizačného poriadku Obce Streženice ( dodatok č.1) od 23.3.2011,
uznesenie č. 11/38
informáciu starostu obce o počte detí zapísaných do ZŠ Streženice na školský rok 2011/2012, je ich
celkovo 20,
uznesenie č. 11/39
informáciu starostu obce, že v tomto roku prebehne po desiatich rokoch opäť sčítanie ľudu, sčítací
komisári budú naši občania a to Marta Karasová, Mgr. Martina Zvonková, Martin Karas a Jozef
Pavlis. O tomto sčítaní budú obyvatelia obce včas informovaní.
uznesenie č. 11/40
informáciu starostu obce o možnosti spojenia ZŠ a MŠ do jedného právneho subjektu,
uznesenie č. 11/41
informáciu starostu obce o výrube stromov v areáli školy,
uznesenie č. 11/42
upozornenie poslanca Bohuslava Svoradu na vytvorenú čiernu skládku TKO nad prameňom
Slatina, treba ju odstrániť a dať tam zákaz sypania smetí

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/43
program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/44
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011,
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/45
vypínanie verejného osvetlenia v obci v mesiacoch máj, jún, júl 2011 v čase od 24 - 4 hod.,
hlasovanie: za – 6
proti – 1
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/46
odpredaj obecného motorového vozidla Ford Escord za najvyššiu cenovú ponuku, ktorá príde
s tým, že je stanovená dolná hranica – minimálna cena za odpredaj a to 450,- EUR do doby
18.5.2011,
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/47
overenie účtovnej závierky obce a overenie záverečného účtu obce audítorskou spoločnosťou
CREDIT AUDIT s.r.o. so sídlom v Bratislave,
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/48
poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Streženice pre občanov a poplatky
za prenájom od 1.5.2011,
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/49
vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Streženice
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/50
starostu obce prípravou podkladov – základných informácií ohľadne financovania a budovania
futbalového ihriska, tenisového ihriska a detského ihriska na pozemkoch obce – terajšie detské
ihrisko a areál školského dvora.
D: r u š í
uznesenie č. 11/51
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.
uznesenie č. 11/52
poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Streženice pre občanov a poplatky
za prenájom od 1.1.2009 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2008.
V Streženiciach dňa 27.4.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

