ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 6. 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 6 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Bc. Katarínu Ivanovú a za overovateľov zápisnice
pána Stanislava Rosinu a Ing. Moniku Janisovú.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k nemu
pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Starosta obce Ing. Juraj Hrišo oznámil, že p. MUDr. Eva Cígerová v zmysle § 51 ods. 2
Zákona o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov sa písomne vzdala
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyhlásil pána Jána Badžgoňa za
náhradníka, nakoľko tento získal v komunálnych voľbách v decembri 2010 najväčší počet hlasov.
Po zložení sľubu poslanca obdržal p. Badžgoň osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce poďakoval MUDr. Eve Cígerovej za pôsobenie a spoluprácu v obecnom
zastupiteľstve.
K bodu 4.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 29. 03. 2012
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 5.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Streženice za rok 2011 predložil hlavný
kontrolór obce p. Jozef Baška, v ktorom konštatoval, že záverečný účet bol zostavený v súlade
s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Hlavný kontrolór
odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu za rok 2011 uzavrieť výrokom:
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
K bodu 6.
Starosta obce predložil Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12.
2011, ktorú vypracovala spoločnosť Credit Audit, s.r.o., Bratislava. V zmysle tejto správy
nezávislého audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu obce Streženice k 31. 12. 2011 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka bola zostavená v zmysle zákona o účtovníctve.
K bodu 7.
Starosta obce predložil Správu o overení súladu údajov Záverečného účtu obce s údajmi
z účtovnej závierky. Podľa názoru nezávislého audítora sú uvedené účtovné informácie uvedené
v záverečnom účte obce Streženice vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou

závierkou zostavenou k 31. 12. 2011.
K bodu 8.
Po oboznámení so záverečným účtom za rok 2011 a správou nezávislého audítora
k záverečnému účtu poslanci hlasovali o jeho schválení.
K bodu 9.
Po oboznámení s výročnou správou za rok 2011 a správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke poslanci hlasovali o jej schválení.
K bodu 10.
V ďalšom bode sa poslanci venovali na podnet prokuratúry úprave VZN, ktoré upravuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Streženice. Bolo
potrebné vykonať úpravy v zmysle aktuálne platnej legislatívy a doplniť predmetné VZN.
Doplnenie sa týkalo najmä určenia trhových miest, druhu predávaných výrobkov na
trhovom mieste, aký druh tovarov, výrobkov sa môže predávať a ktorý druh tovarov a výrobkov je
zakázané predávať na trhových miestach.
Po diskusii k VZN č. 1/2012 dal starosta hlasovať o jeho schválení.
K bodu 11.
Ďalším bodom programu obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie zvýšenia príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole vo forme dodatku č. 3 k VZN č. 1/2008. Na návrh finančnej
komisie po analýze nákladov na financovanie materskej školy sa zvyšuje príspevok za pobyt
dieťaťa v materskej škole zo 7,30 Eur na 10,00 Eur mesačne. Zároveň sa upravuje aj možnosť
spôsobu úhrady príspevku za pobyt a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí. Rodičia si môžu zvoliť spôsob úhrady príspevkov v hotovosti do
pokladnice obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet zriaďovateľa.
Po diskusii k VZN č. 1/2008, dodatok č. 3 s účinnosťou od 01. 09. 2012 dal starosta
hlasovať o jeho schválení.
K bodu 12.
Starosta predniesol návrh VZN, ktoré upravuje poskytovanie sociálnych služieb v obci
Streženice. Toto VZN bolo potrebné upraviť v dôsledku zmeny zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách. V zmysle úpravy tohto zákona vzniká poskytovateľovi sociálnych služieb
povinnosť zvýšiť príspevok prijímateľa sociálnej služby do výšky 50 % oprávnených nákladov.
Ďalšou povinnosťou prijímateľa sociálnych služieb je povinnosť preukazovania majetku, ktorý
vlastní v čase podania žiadosti a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a počas
poskytovania sociálnych služieb, ktorého hodnota je vyššia ako 10 000,00 Eur vyhlásením
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálne služby s úradne osvedčeným
podpisom.
Na základe týchto zmien sa upravuje výška príspevku prijímateľa sociálnej služby
na 2,17 Eur/hod. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu vrátane Lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu tvoria prílohu
VZN č. 02/2012 o sociálnych službách v obci Streženice.
VZN č. 02/2012 nahrádza v plnom rozsahu vrátane dodatkov VZN č. 1/2010.
Po diskusii k VZN č. 2/2012 dal starosta hlasovať o jeho schválení.
K bodu 13.
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vyplynula obci povinnosť
zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie
jej úloh.

Podľa čl. 7 ods. 5 a) uvedeného zákona dotknutí funkcionári obce (starosta obce)
predkladajú písomne oznámenia osobitnej komisii obecného zastupiteľstva – Komisii pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce.
Hlavný kontrolór obce p. Baška oboznámil obecné zastupiteľstvo s postavením a úlohami
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu:
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu je stálym, iniciatívnym
a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.
- Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
a) prijíma písomné oznámenia starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 zákona č. 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) a v prípade pochybnosti o ich úplnosti
a pravdivosti požaduje od starostu vysvetlenia,
b) podáva podnety príslušnému daňovému úradu na začatie konania podľa zákona č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
c) sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1
v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom (čl. 7 ods. 7 až 9),
d) predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
e) preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či
obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá
obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
f) udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo
zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,
g) kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení starostom obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá návrh
zastupiteľstvu.
V diskusii sa zastupiteľstvo dohodlo na zložení komisie a stanovilo si predsedu komisie.
Podľa dohody sa predsedom komisie stal p. Ján Badžgoň, členmi komisie boli zvolení všetci ostatní
členovia obecného zastupiteľstva. Následne dal starosta obce hlasovať o schválení komisie.
K bodu 14.
Posledným bodom obecného zastupiteľstva bolo vymenovanie nového predsedu Sociálnozdravotnej komisie, nakoľko odstúpením MUDr. Evy Cígerovej od mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva sa uvoľnilo aj miesto predsedu tejto komisie. Starosta obce navrhol za predsedu
náhradníka za pani MUDr. Cígerovú, pána Jána Badžgoňa. Následne dal starosta obce hlasovať
o schválení.
Diskusia.
Poslanec p. Stanislav Rosina sa spýtal starostu obce či boli nájdené v rozpočte finančné
prostriedky na otvorenie 2 triedy v MŠ. Starosta obce odpovedal, že problematikou sa zaoberala
finančná komisia a dal slovo poslankyni a predsedníčke finančnej komisie p. Ing. Monike
Janisovej. P. Janisová konštatovala, že v rozpočte bolo veľmi ťažké nájsť prostriedky na ďalšiu
učiteľku v MŠ, ale keďže sa schválením Doplnku č.3 k VZN 1/2008 navýšil príspevok na pobyt
dieťaťa v MŠ na 10,-€ a uvoľnilo sa jedno miesto na obecnom úrade, tak tieto finančne prostriedky
budú presunuté na plat učiteľky. Starosta obce taktiež doplnil, že v pracovnom pomere končí aj p.
Halasová, ktorá odchádza na invalidný dôchodok, tak aj tieto prostriedky budú použite na ďalšiu
učiteľku v MŠ.
Poslanec p. Peter Vojtek sa spýtal starostu na informácie ohľadom p. Jozefa Ficeka, ktorý
bol riešení v predchádzajúcom zastupiteľstve, či sú k dispozícii doplňujúce údaje o tom koľko
poberá sociálne dávky a či máme nejaké správy s útulku z Nového Mesta nad Váhom. Starosta

obce odpovedal, že nakoľko v dnešnom obecnom zastupiteľstve bolo strašne veľa bodov rokovania,
tento bod rokovania do zastupiteľstva nedal a bude sa tejto problematike venovať v ďalšom
obecnom zastupiteľstve. Ďalej konštatoval, že prišla správa o povesti z Útulku pre ľudí bez
prístrešia z Nového Mesta nad Váhom a taktiež mame informácie koľko poberá z úradu prace
sociálnych vecí a rodiny.
Do diskusie sa zapojila aj pani MUDr. Eva Cígerová s otázkou ohľadom p. Jaroslavy
Valáškovej, ktorej pobyt v Dolnej Marikovej platí obec zo svojho rozpočtu nakoľko je bezdomovec,
koľko platí obec a kedy bude presunutá do zariadenia pod správou TSK. Starosta odpovedal, že
pobyt na deň stoji obec 17,00 Eur a mesačné náklady stoja obec približne 500,00 Eur. Na čo
reagovala p. Cígerová, že tieto prostriedky taktiež neboli v rozpočte a bolo by dobré to zapracovať
do úpravy rozpočtu. Starosta ďalej informoval, že momentálne čakáme na výmer o invalidnom
dôchodku a na posudok odkázanosti a následne na to bude presunutá do zariadenia pod správou
TSK. Zastupiteľstvo sa zhodlo, že nakoľko tento pobyt je nákladný pre obec, bolo by dobré
vymáhať tieto finančné prostriedky od rodiny aspoň po častiach.
Poslanca p. Petra Vojteka zaujímali projekty, do ktorých sa obec zapojila. Starosta
odpovedal, že vypracoval projekt na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v hodnote 10 000,00 Eur.
Táto dotácia je poskytovaná z Ministerstva Financií SR a je to čerpanie z dotácií z výťažku lotérií
alebo iných podobných hier. Poslanec Stanislav Rosina sa pýtal, či nebolo možné podať väčšiu
sumu na rekonštrukciu, čím starosta odpovedal, že maximálna žiadosť sa mohla podať vo výške
11 000,00 Eur. Starosta ďalej informoval, že sa už realizuje projekt v MŠ v celkovej výške
11 250,00 Eur, kde dotácia Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
predstavuje 9000,00 Eur a podiel obce na projekte predstavuje 2 250,00 Eur. Obec sa zapojila aj do
ďalšieho projektu, ktorý bol vypracovaní s p. Cígerovou a riaditeľkou MŠ p. Baštugovou a bol
zameraní na počítačovú miestnosť, ktorá mala byť v miestnosti Zväzu žien a projekt sa volal „S
internetom omladneme a spoznáme svet“, ale do dnešného dňa nám nebolo poslané vyjadrenie či
bol projekt úspešný, alebo neúspešný.
Starosta obce predstavil obecnému zastupiteľstvu novú pracovníčku obecného úradu, ktorou
je p. Bc. Katarína Ivanová. Účtovníctvu sa venuje 16 rokov, vyštudovala OA v Čadci a v súčasnosti
končí 5. ročník na Ekonomickej univerzite, odbor Účtovníctvo a audítorstvo, v Bratislave.
Starosta obce ďalej oboznámil zastupiteľstvo s informáciou o skončení pracovného pomeru
riaditeľky ZŠ zo strany p. Sabovej k 25.5.2012, ktorá si podala vlastnú žiadosť o ukončenie
pracovného pomeru., nakoľko sa p. Sabová odsťahovala do Rakúska. Poverená riadením je p. Alena
Mošková až do výberového konania. Ďalej informoval, že bude vyhlásené nové výberové konanie
na riaditeľku základnej školy, ktoré je plánované koncom júla.
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že ho navštívil p. Kniežat s úmyslom opätovne
stavať na pozemkoch pri Slatine v obci. Ďalej starosta dodal, že danou problematikou sa
zastupiteľstvo zaoberalo v roku 2001. P. Balát a p. Vojtek vyslovili obavu nad existenciou
minerálneho prameňa, keď sa tam začnú stavebné práce. Preto obecné zastupiteľstvo stále trvá na
Uznesení č. 5 z 18. januára 2001.

Zapísala: Bc. Katarína Ivanová
27. 6. 2012

Overovatelia:

Stanislav Rosina

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 21. 6. 2012
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 12/25
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Bc. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Stanislava Rosinu a pani Ing. Moniku Janisovú.
uznesenie č. 12/26
vymenovanie nového poslanca Jána Badžgoňa, zloženie sľubu poslanca.
uznesenie č. 12/27
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 29. 03. 2012.
uznesenie č. 12/28
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011
uznesenie č. 12/29
správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2011
uznesenie č. 12/30
správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok
2011
uznesenie č. 12/31
informáciu starostu obce o VZN 1/2012 o niektorých podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Streženice
uznesenie č. 12/32
informáciu starostu obce o doplnení VZN č. 1/2008 dodatkom č. 3 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole
- zvýšenie príspevku s účinnosťou od 1. 9. 2012 na 10,00 Eur
- spôsobu úhrady príspevku za pobyt a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí v hotovosti do pokladnice obecného úradu alebo
bezhotovostným prevodom na bankový účet zriaďovateľa
uznesenie č. 12/33
informáciu starostu obce o VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej službe, ktoré nahrádza VZN č. 1/2010
- zvýšenie príspevku prijímateľa sociálnej služby
- povinnosť preukazovať majetok žiadateľa o sociálnu službu
uznesenie č. 12/34
informáciu starostu obce o vytvorení komisie na ochranu verejného záujmu
uznesenie č. 12/35
informáciu starostu obce o vymenovaní predsedu sociálno-zdravotnej komisie

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 12/36
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/37
schválenie celoročného hospodárenia obce za rok 2011 bez výhrad
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

uznesenie č. 12/38
schválenie výročnej správy za rok 2011 bez výhrad
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/39
schválenie VZN č. 1/2012 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v obci
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 12/40
schválenie dodatku č. 3 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 Zákl. č. 245/2008 Z .z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)
hlasovanie: za – 6 proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/41
schválenie VZN č. 2/2012 o opatrovateľskej službe
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 12/42
schválenie komisie na ochranu verejného záujmu
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 12/43
schválenie predsedu sociálno-zdravotnej komisie
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0

C: p o v e r u j e
uznesenie č. 12/
V Streženiciach dňa 27. 6. 2012

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Bc. Katarína Ivanová

