ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 10. 2012 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.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Ivanovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Vojteka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Bod č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva sa vylúčil z programu z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti
hlavného kontrolóra p. Jozefa Bašku.
Prítomní poslanci nemali pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Starosta obce oboznámil prítomných o úprave rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1
k 25. 09. 2012. Návrh úpravy bol zaslaný poslancom na preštudovanie a nakoľko k nemu nemal
nikto žiadne pripomienky dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 4.
Starosta obce oboznámil poslancov, že v mesiaci október 2012 končí mandát MUDr. Eve
Cígerovej v Rade Základnej školy Streženice a je potrebné vymenovať nového zástupcu rady. Po
krátkej diskusii poslanci navrhovali do rady školy pána Bohuslava Svoradu, nakoľko je predsedom
kultúrno-športovej komisie. Keďže nebol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dobrovoľne sa prihlásila zástupkyňa starostu pani Bc. Alena Zvonková.
Poslanci s daným návrhom súhlasili a menovali p. Zvonkovú do Rady Základnej školy
v Streženiciach. Starosta dal následne hlasovať.
Rôzne.
Starosta obce informoval prítomných ohľadom vysprávky cesty v časti obce Keblie. Bolo
nutné vyspraviť pred zimou najdôležitejšie a najkritickejšie úseky. Investícia dosiahla sumu
14 070,-- Eur.
Starosta ďalej informoval o ohľadom spotrebovanej elektrickej energie verejného osvetlenia
a budov v majetku obce. Na všetkých elektromeračoch bola ušetrená energia a celková suma úspory
predstavuje cca 2 904,01 Eur.
Starosta obce ďalej informoval o podaní žiadosti o dohadovacie konanie na KŠÚ Trenčín
o preplatenie školských lavíc a opráv svietidiel, na energie a ďalšiu údržbu v celkovej sume
16 080,00 Eur.
Starosta informoval o vypracovaní projektu na dotláčaciu stanicu do Keblia. Projekt je
vypracovaný a je pripravený na odoslanie na Enviromentálny fond v Bratislave.
Starosta obce informoval ohľadom vývozu bioodpadu. Po dohode s Technickými službami
Púchov bude pristavený kontajner 12.10.2012 od 9.00. do 12.00 hod., pri rokovaní so zástupcami
Technických služieb nám bolo oznámené, že senník v ich majetku, už nebude slúžiť na účely

odpadu pre bioodpad, pretože majú inú alternatívu vývozu a uskladnenia. Do konca roku 2012
máme prisľúbený vývoz bioodpadu do senníka, ale len počas pracovného času Technických služieb
Púchov, t.j. počas pracovných dní. Starosta zdôraznil, že v obci práve prebieha zber elektroodpadu
a gumoodpadu do konca mesiaca október 2012 a zberné miesto je za obecným úradom.
Diskusia.
Diskusiu otvoril starosta obce s prosbou, aby poslanci pomohli pri organizácii posedenia
dôchodcov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.10.2012 o 15.00 hod.
Pán Cigánik mal otázku na starostu, čo má v pláne p. Knížať s pozemkami nad prameňom
Slatina, keďže sa tam vykonáva výrub kríkov a stromov. Starosta odpovedal, že pán Knížať má
v pláne rozparcelovať a rozpredať uvedené pozemky po častiach a s rodinným domom po rodine
Kopačkových má v pláne vybudovať sociálne byty. Plánuje vybudovať na vlastné náklady
prístupovú cestu a inžinierske siete k jednotlivým parcelám.
P. Cigáník ďalej poprosil o opravu rozhlasu pri Slatine a pri p. Huťovej, keďže je slabo
počuť rozhlas v týchto miestach.
P. Marián Karas prosil starostu obce o pridanie VO na jeho ulicu za bytovku č. 101, nakoľko
je v týchto miestach tma. Starosta obce prisľúbil VO s tým, že sú kúpené stĺpy VO pre časť Keblie,
pre hornú bytovku a jeden stĺp pôjde k p. Mariánovi Karasovi.
Pán Cigánik sa spýtal, či sa nebude v zimnom období vyvážať TKO každý týždeň z dôvodu,
že sa mu počas zimy rýchlo naplní odpadová nádoba. Starosta obce odpovedal, že nie, z dôvodu, že
vo VZN obce o odpadoch je uvedený vývoz dva krát za mesiac. Ďalej dodal, že ani z finančných
dôvodov by to nebolo možné.
Poslanca Petra Vojteka zaujímala problém vysporiadania pozemkov pod cestou na Štepnice.
Spýtal sa starostu v akom je to štádiu riešenia. Starosta informoval, že tento problém je
zložitejšieho charakteru, pretože v zmluvách sú uvedený dvaja mŕtvy občania. Jedná sa o pána
Jozefa Matuščina a Juraja Košúta. Tento problém je stále v riešení na koho prejde dedičské konanie.
Poslanej Peter Vojtek sa spýtal na dlh obce, ktorý má obec voči Prima Banke, či by nebolo
možné z ušetrených prostriedkov tohto roku zaplatiť časť faktúry za vysprávku cestu a časť financií
použiť za splátku úveru voči banke. Starosta obce dodal, že je to možné a na konci roka, keď bude
jasné koľko je finančných prostriedkov môžeme daným spôsobom uhradiť časť záväzku.
Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a spoločne sa
presunuli na prehliadku do budovy školy.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
15. 10. 2012

Overovatelia:

Ing. Monika Janisová ..............................
Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 11. 10. 2012
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 12/51
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pani Ing. Moniku Janisovú a pána Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 12/52
úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 25. 09. 2012
uznesenie č. 12/53
zvolenie člena do rady školy pri ZŠ Streženice poslankyňu Bc. Alenu Zvonkovú
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 12/54
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/55
úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 25. 09. 2012
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/56
menovanie člena rady školy pri ZŠ Streženice, Bc. Alenu Zvonkovú
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 15. 10. 2012

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

