ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.11.2011 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 5 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 Ing. Moniku Janisovú.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Poslankyňa MUDr. Eva Cígerová dala návrh
na doplnenie programu o bod zrušenie vypínania verejného osvetlenia v nočných hodinách v osade
Keblie. Následne nato dal starosta obce hlasovať za prečítaný program obecného zastupiteľstva
doplnený o uvedený bod.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.8.2011
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Starosta obce oboznámil prítomných s cenovými ponukami na vývoz a uloženie TKO
na ďalšie obdobie a to od firmy Ledrov s.r.o. Lednické Rovne na roky 2012-2014 a na rok 2012
od firiem Ave Slovensko medzinárodná spoločnosť a Megawaste s.r.o. Považská Bystricapriložené k zápisnici. Po diskusii dal starosta obce hlasovať za uzatvorenie zmluvy na vývoz
a uloženie TKO s firmou Ledrov s.r.o. za podmienky, že cena za uloženie odpadu za tonu bude do
40,- EUR
a na vývoz separovaného zberu( sklo, plasty) s firmou Megawaste s.r.o. za ceny
uvedené v ponuke, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 4.
Starosta obce zaslal poslancom na preštudovanie Monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce Streženice k 30.6.2011. Táto je
neoddeliteľnou súčasťou programového
rozpočtovania, ktoré sa musí pravidelne realizovať. Podstatou tejto aktivity je posudzovanie
skutočného plnenia stanovených cieľov v nadväznosti na plánované. Nakoľko prítomní poslanci
nemali k nej žiadne pripomienky, dal hlasovať za jej schválenie.
K bodu 5.
Návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 vypracovala obecná rada a bol zaslaný
poslancom. Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. Nato sa prihlásila
poslankyňa MUDr. Eva Cígerová, ktorá sa spýtala, ako to vyzerá s vodovodom v Keblii, nakoľko
tam nie sú rozpočtované finančné prostriedky na výstavbu dotláčacej stanice, ktorá sa v tomto roku
nezrealizovala, ako je to s dlhmi obce a či by nebolo potrebné pouvažovať na prehodnotení dotácií
zložkám obce v navrhovanom rozpočte. Starosta obce vzal uvedené na vedomie s tým, že návrh
rozpočtu bude od 1.12.2011 visieť po dobu 15 dní v obecnej vitríne na ďalšie pripomienkovanie
občanmi obce a bude sa schvaľovať na ďalšom zastupiteľstve pravdepodobne 15.12.2011.
K bodu 6.
Doplnený bod programu a to zrušenie vypínania verejného osvetlenia v nočných hodinách
v osade Keblie. MUDr. Eva Cígerová upozornila na nutnosť svietenia v nočných hodinách v Keblii
z dôvodu, že tam chodia vandali hlavne cez víkendy, robia hluk a neporiadok, zvonia na zvončeky,
rozbili plynovú skrinku a občania sa v noci boja chodiť domov, hlavne ženy, ktoré pracujú v JURE.
Pre tieto dôvody žiada o výnimku, aby osvetlenie v Keblii bolo celonočné a celoročné. Poprosila
starostu obce, či by neoslovil policajtov, aby častejšie robili obchôdzky cez Keblie. Nato sa poslanci

uzniesli na tom, že od 1.12.2011 sa cez víkendy od piatka do nedele a cez sviatky bude v Keblii
svietiť aj v nočných hodinách a cez vianočné sviatky sa bude svietiť v celej obci.
K bodu 7.
Rôzne.
a.) Starosta obce informoval prítomných, že na budúci rok znovu podáme žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na dotláčaciu stanicu v Keblii na Enviromentálnom fonde v Bratislave.
b.) Starosta obce ďalej podal informáciu, že v budúcom roku bude prebiehať rekonštrukcia
elektrického vedenia – posilnenie vybudovaním novej trafostanice v Keblii a tam, kde budú kopať
si môžeme dať kábel na predĺženie verejného osvetlenia v úseku cca 1 km a to od domu Rastislava
Ficeka po minerálny prameň „ Slatina“ . Rekonštrukcia elektrického vedenia bude prebiehať aj
smerom na Štepnice a to vybudovaním ďalšej trafostanice a osadením 15 stĺpov elektrického
vedenia s tým, že trafostanica bude umiestnená na pozemku budúcich stavebníkov.
c.) Starosta obce ďalej podal informáciu ohľadne vrátky DHP z projektu rekonštrukcia DK, už sú
pripravené príkazy na úhradu a v najbližších dňoch by nám tieto finančné prostriedky mali prísť
na náš účet.
d.) Starosta obce podal informáciu o tom, že vedúci Technických služieb mesta Púchov nás
upozornil na to, že do senníka ( kompostoviska) v bývalom družstve sa môže voziť len tráva, lístie
a konárčie zo záhrad. Keďže tam naši občania vozia aj iný biologicky rozložiteľný odpad hrozí
nám, že tento pre našu obec zatvoria. Nato sa poslanci ohlásili, že v minulosti bol daný súhlas
na prevádzkovanie kompostoviska za podmienky, že bude sprístupnený aj pre našu obec a požiadali
starostu obce, aby s TSMP dohodol, aby tam vyčlenili pre našich občanov nejaký priestor, kde by sa
mohol vyvážať všetok biologicky rozložiteľný odpad z našej obce.
e.) Starosta obce informoval prítomných o oprave zábradlia na mostíku v obci s tým, že jeho opravu
hradí poisťovňa cez zákonnú poistku občana, ktorý ho poškodil.
f.) Starosta obce informoval prítomných o vybudovaní zábradlia z dôvodu bezpečnosti občanov,
ktorí schádzajú z hornej bytovky, ktoré bude osadené pri pánovi Kubišovi.
g.) Starosta obce vyslovil poďakovanie urbariátu obce za vysprávku dvoch úsekov ciest v časti
Keblie.
h.) Starosta obce taktiež poďakoval za pomoc pri realizácií projektu „ Detský svet hier a športu“
v areály dvora školy a to všetkým, ktorí sa bezplatne na ňom podieľali na pomocných prácach.
ch.) Poďakovanie starostu obce patrí aj všetkým občanom z obce, ktorí boli nápomocní pri čistení
potoka na ulici Záhradná a Púchovská.
K bodu 8.
Diskusia.
a.) Pán Pavol Karas vyslovil spokojnosť s označením ulíc v našej obci a spýtal sa na značku,
na ktorú upozornil v minulosti a to vjazd do ulice Družstevná z cesty 507/II smerom od Lednických
Rovní.
b.) Poslankyňa MUDr. Eva Cígerová upozornila na ústne sťažnosti občanov bývajúcich okolo
rodinného domu pána Jána Kresánka, chodia a prespávajú u neho občania, ktorí spolu s ním
vo veľkej miere požívajú alkohol, hygiena je tam pravdepodobne veľmi zanedbaná, nakoľko sa
odtiaľ šíri zápach. Poprosila starostu obce, aby majiteľa rodinného domu Hlavná č. 64 Jána
Kresánka predvolal na pohovor a vyzval ho k náprave.
c.) Poslankyňa Bc. Alena Zvonková upozornila na potrebu propagácie a prezentácie našej základnej
školy z dôvodu blížiaceho sa zápisu detí do prvého ročníka.
K bodu 9.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Iveta Loduhová
30.11. 2011

Overovatelia: Ing. Peter Vojtek

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

Ing. Monika Janisová ..............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 28.11.2011
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/107
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia pani Ivetu Loduhovú a overovateľov
zápisnice Ing. Petra Vojteka a Ing. Moniku Janisovú,
uznesenie č. 11/108
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.8.2011,
uznesenie č. 11/109
návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 s tým, že sa berú na vedomie pripomienky
poslankyne MUDr. Evy Cígerovej ohľadne dorozpočtovania finančných prostriedkov na dotláčaciu
stanicu – vodovod Keblie a prehodnotenie dotácií zložkám obce vzhľadom na zadlženie obce.
Návrh rozpočtu bude od 1.12.2011 visieť po dobu 15 dní v obecnej vitríne na ďalšie
pripomienkovanie občanmi obce.
uznesenie č. 11/110
informáciu starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na dotláčaciu
stanicu v Keblii na Enviromentálnom fonde v Bratislave v budúcom roku,
uznesenie č. 11/111
informáciu starostu obce o rekonštrukcii elektrického vedenia v Kebli a smerom na Štepnice
v budúcom roku,
uznesenie č. 11/112
informáciu starostu obce ohľadne vrátky DPH obci z projektu rekonštrukcia DK do konca 11/2011,
uznesenie č. 11/113
informáciu starostu obce o upozornení Technických služieb mesta Púchov ohľadne kompostoviska
v bývalom družstve,
uznesenie č. 11/114
informáciu starostu obce o oprave zábradlia na mostíku v obci a vybudovaní nového zábradlia
pri pánovi Kubišovi,
uznesenie č. 11/115
poďakovanie starostu obce urbariátu obce za vysprávku dvoch úsekov ciest v Keblii, poďakovanie
všetkým občanom obce, ktorí pomáhali pri budovaní dopravného ihriska v areály školy a pri čistení
potoka na ulici Záhradná a Púchovská.
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/116
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodu- zrušenie vypínania verejného
osvetlenia v nočných hodinách v osade Keblie,
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/117
na základe cenových ponúk uzatvorenie zmluvy na vývoz a uloženie TKO s firmou Ledrov s.r.o.
na roky 2012-2014 za podmienky, že cena za uloženie odpadu jednej tony bude do 40,- EUR
a na vývoz separovaného zberu (sklo, plasty) s firmou Megawaste s.r.o. na rok 2012,
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/118
monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Streženice k 30.6.2011,
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0

uznesenie č. 11/119
zrušenie vypínania verejného osvetlenia v nočných hodinách od 1.12.2011 cez víkendy od piatka
do nedele a cez sviatky v osade Keblie a cez vianočné sviatky v celej obci,
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/120
starostu obce, aby požiadal policajný zbor o častejšiu kontrolu v osade Keblie v nočných hodinách,
uznesenie č. 11/121
starostu obce, aby dohodol s Technickými službami Mesta Púchov vyčlenenie jedného priestoru
na kompostovisku v bývalom družstve na ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu pre našu
obec,
uznesenie č. 11/122
starostu obce, aby predvolal na pohovor pána Jána Kresánka, majiteľa rodinného domu Hlavná
č. 64 a vyzval ho k náprave ohľadne prebývania cudzích občanov v jeho dome.
V Streženiciach dňa 30.11.2011
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Iveta Loduhová

