ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.3.2012 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 7 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Šulíkovú a za overovateľov zápisnice pána Stanislava
Rosinu a pána Bohuslava Svoradu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k nemu pripomienky a tak
dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 2.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 28.11.2011
a 16.12.2012 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 3.
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom riaditeľky MŠ Streženice pani Márie Baštugovej na
otvorenie druhej triedy. Do MŠ bolo doručených 15 nových žiadostí o prijatie detí. V septembri 2012
odchádza do ZŠ 8 detí, takže celkový počet detí v MŠ by bol 31. O tomto návrhu sa rokovalo aj na zasadnutí
Obecnej rady (OR), konanej 26.3.2012. Zástupkyňa starostu obce Bc.Zvonková Alena predniesla
požiadavku OR na vyčíslenie nákladov na druhú triedu. Pán starosta informoval poslancov, že rokoval
s pani riaditeľkou MŠ, ktorá pôvodne chcela prijať dve nové učiteľky, čo starosta obce zamietol a dohodli
sa, že v prípade otvorenia druhej triedy v MŠ, by bola prijatá jedna nová učiteľka a miesto druhej učiteľky
by sa riešilo formou absolventskej praxe cez ÚPSVaR. Takže náklady na otvorenie druhej triedy v MŠ by
bol len plat jednej (novej) pani učiteľky. Nato začala diskusia medzi poslancami ohľadne tohto bodu
programu. Poslancov OZ zaujímalo, či nové deti, kvôli ktorým by sa druhá trieda otvárala, sú všetky zo
Streženíc či aj z Púchova, či sú v rozpočte obce na rok 2012 na to prostriedky a či by tieto deti neskôr ostali
aj v ZŠ Streženice. Starosta obce informoval, že nie všetky deti sú zo Streženíc a či ostanú aj v ZŠ
Streženice je ťažko povedať, ale pravdepodobne púchovské deti by išli do ZŠ v Púchove. K financovaniu
ďalšieho platu učiteľky povedal, že by sa naň našli prostriedky, nakoľko pani Halasová Mária k 30.6.2012
bude končiť v pracovnom pomere ako upratovačka a školníčka v MŠ a v celej budove ZŠ+MŠ ostane len
jedna upratovačka a školníčka, takže finančné prostriedky sa z časti ušetria tam a časť by sa mohla riešiť
zvýšením rodičovského príspevku vyberaného mesačne od rodičov. Načo vystúpil pán Rastislav Ficek
z Keblia (rodič dieťaťa z MŠ) a poznamenal, že riešiť otvorenie druhej triedy viac-menej kvôli púchovským
deťom formou zvýšenia rodičovského príspevku nie je fér voči rodičom detí zo Streženíc, ktorí úzko
spolupracujú s terajšou pani riaditeľkou na inovácii MŠ – prispievajú 2% zo svojich daní materskej škole,
v osobnom voľne pomáhali pri projekte v MŠ. Podľa pána Ficeka, ak podporia poslanci OZ otvorenie druhej
triedy, tak by mali financovanie riešiť inak ako zvýšením príspevku od rodičov. Poslanci OZ sa napokon
zhodli na otvorení druhej triedy v MŠ s podmienkou, že finančná komisia do 16.4 nájde v rozpočte
prostriedky na jej financovanie a pripraví úpravu rozpočtu. Následne dal starosta o tom hlasovať.
K bodu 4.
Starosta obce informoval poslacov OZ o žiadosti o sociálnu výpomoc pána Ficeka Jozefa, trvalý
pobyt Keblianska 251, Streženice, prechodný pobyt Útulok pre ľudí dočasne bez prístrešia, Nové mesto nad
Váhom, ktorú by pán Ficek využil na zváračský kurz, nakoľko má pracovnú ponuku ale bez tohto kurzu ho
na dané pracovné miesto nepríjmu. Starosta ďalej informoval, že danou žiadosťou sa zaoberala Obecná rada
a odovzdal slovo zástupkyni starostu obce Bc. Alene Zvonkovej. Obecná rada doporučuje zistiť, či pán
Ficek poberá len sociálne dávky, či je v evidencii ÚPSVaR – ak áno, či si daný kurz nemôže urobiť cez
ÚPSVaR. OZ doporučilo starostovi obce vyžiadať správy z útulku o jeho povesti a z ÚPSVaR, či by daný

kurz nebolo možné realizovať v rámci jeho evidencie a zhodlo sa na odklade tejto žiadosti po dobu
preverenia týchto informácií. O tomto dal následne starosta obce hlasovať.
K bodu 5.
Starosta obce informoval OZ o žiadosti riaditeľky ZŠ Streženice, Mgr. Márie Sabovej, o zrušenie
školskej knižnice. Táto by sa zrušila iba formálne, t.z. knihy by sa vyradili z Ministerstva kultúry SR
a premiestnili by sa do Obecnej knižnice v Dome kultúry. Poslanci súhlasili so zrušením školskej knižnice,
s tým, že v dôvode treba uviesť, že v obci je obecná knižnica, ktorú deti navštevujú. Následne dal starosta
hlasovať.
K bodu 6.
Zástupkyňa starostu Bc. Zvonková Alena predniesla návrh platu starostu obce , ktorý bude
upravený v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje čiastku 786,- EUR. Plat starostu obce v
súlade s ustanovením §3 odst.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov takto upravený sa zvyšuje na 1,65 násobok v
súlade s ustanovením §4 odst.2 citovaného zákona,
čo predstavuje čiastku 1296,90 EUR a 10 %
zvýšenie odsúhlasene OZ 15.6.2011 uznesením 11/80, v celkovej výške 1427,- EUR so spätným
doplatením od 01.januára 2012.
Hlavný kontrolór vysvetlil, že teraz sa plat starostovi obce upravuje vo vzťahu k priemernej mzde
v národnom hospodárstve – vyrovnáva sa. Násobok sa môže meniť až k 1.6.2012 - čiže je to dorovnanie zo
zákona, o ktorom však musia poslanci OZ hlasovať.
Po diskusii k platu starostu obce poslanci o jeho schválení hlasovali.
K bodu 7.
Rôzne.
a.) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 v obci Streženice prečítal hlavný kontrolór obce Jozef Baška –
priložené k zápisnici.
Po prečítaní správy poslanec OZ Ing. Vojtek Peter reagoval na kontrolné zistenia :
1. nedočerpanie 5% z podielových daní na opatrovateľskú službu
2. pokladničné doklady
3. stratu pred zdanením vo výške 20 626,- EUR
4. poplatok za vývoz TKO
na ktoré mu zodpovedal hlavný kontrolór obce pán Baška Jozef.
b.) Starosta obce ďalej podal informáciu, že v budúcom školskom roku 2012/2013 je zapísaných do
Základnej školy v Streženiciach 29 detí .
c.) Starosta obce vyslovil poďakovanie všetkým zúčastneným za vykonanie fyzickej inventarizácie
k 31.12.2011
d.) Starosta obce podal informáciu o tom, že do konca apríla bude SSE - Distribúcia realizovať prerábku
elektrického vedenia v osade Keblie v úseku od rodinného domu pána Rastislava Ficeka po križovatku nad
slatinou
e.) Starosta obce informoval prítomných
- o schválení nových projektov v MŠ, ktoré podala riaditeľka MŠ pani Baštugová Mária:
1. v sume 9.000,- EUR s našou spoluúčasťou v sume 2 250,- EUR na kamerový systém, húpačky, preliezky
– jedná sa o II. časť projektu Detský svet hier a športu
2. medzinárodný projekt v sume 15.000,- EUR bez našej spoluúčasti (v spolupráci s Českou republikou,
Poľskom a Maďarskom ) s názvom ,, Zdravé dieťa – šťastné dieťa“
- o projekte ,, S internetom omládneme a spoznáme svet“ pre seniorov, na ktorom spolupracovali
poslankyňa OZ MUDr. Cígerová Eva a riaditeľka MŠ Streženice pani Baštugová Mária
f.) Starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti o dotáciu z MF SR na zrekonštruovanie budovy
hasičskej zbrojnice vo výške 10.000,- EUR
g.) Starosta obce informoval prítomných o prekládke osvetlenia na Slatine, ktoré sa uskutoční v najbližšom
možnom termíne
h.) Starosta obce ďalej informoval o pokračovaní rokovaní v probléme cesty na Štepnice. Za pomoci pani
Anny Gajdošovej rokoval starosta obce s pánom Matuščinom a je prisľúb na riešenie. S pánom Košútom sa

naďalej nedá spojiť – bol mu odoslaný doporučený list s prosbou o stretnutie, na ktorý nezareagoval.
ch.) Starosta obce ďalej informoval o absolvovaných brigádach pracovníkov menších obecných služieb
v Keblii, kde opravovali plot v osobnom vlastníctve MUDr. Forouhar Mehdi, aby zabránili voľnému pohybu
tam žijúcich psov po ulici.
i.) Starosta obce ďalej informoval OZ o prosbe o pomoc riaditeľky MŠ pani Baštugovej Márie pri realizácii
projektu na verejnú zeleň, na ktorý sa má podať žiadosť do 15.4.2012. Dá sa získať 3.000,- EUR bez
spoluúčasti. Predseda Komisie pre životné prostredie a poslanec OZ Mgr. Balát Stanislav informoval
prítomných o tom, že nafotil priestory, kde by mohla byť umiestnená nová zeleň a poprosil o mailovú adresu
riaditeľky MŠ pani Baštugovej Márie, aby jej dané návrhy mohol zaslať.
K bodu 8.
Diskusia.
a.) Pán Kotvas Milan vyslovil požiadavku na oslovenie vlastníkov stromov, ktorých konáre veľmi zasahujú
na miestne komunikácie, aby si títo dané stromy upravili, nakoľko sa mu pri zimnej údržbe miestnych
komunikácií rozbilo spätné zrkadlo v hodnote 40,- EUR, čo bolo spôsobené týmito stromami.
b.) Pán Kotvas Milan ďalej upozornil na nutnosť prekopania pôvodného rigola na Družstevnej ulici, ktorý
tam dlhodobo bol, no upchal sa
c.) Poslanec Ing. Vojtek Peter upozornil na nutnosť začať splácať úver. Načo starosta obce zareagoval, že
podá žiadosť na odpredaj plynovodu vo vlastníctve obce, z čoho by sa mohol neskôr splatiť úver. Podľa
starostu obce treba počkať, kým sa vymení vláda.
d.) Poslankyňa OZ MUDr. Cígerová Eva sa informovala na koberec do ZŠ, načo starosta obce prisľúbil, že
po Veľkej noci by už mal byť a jeho cena bude približne 860€
e.) Poslankyňa OZ MUDr. Cígerová Eva sa ďalej informovala na kanalizáciu v osade Keblie. Načo starosta
obce reagoval, že tento rok je projekt pozastavený z dôvody finančných prostriedkov, ktoré Považská
vodárenská spoločnosť od štátu nedostala – reálne by mala byť na budúci rok.
f.) Pani Badžgoňová Mária sa informovala na vodovod do osady Keblie. Starosta obce informoval, že
projekt je podaný čaká sa na schválenie na Enviro fonde na schválenie. Taktiež dodal, že kontajner, ktorý je
potrebný na dotláčaciu stanicu by vedel zohnať za 1.000,- EUR, ale ďalšie veci – ako napr. robota sú drahé.
g.) Poslankyňa OZ MUDr. Cígerová Eva sa informovala u starostu obce, či je pravda, že prepustil
z pracovného pomeru pani Loduhovú Ivetu. Načo starosta obce zareagoval, že je to pravda, že pani
Loduhová Iveta bola prepustená z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. Ako dôvod uviedol, že pani
Loduhová Iveta v roku 2011 bola 3 mesiace PN. Nato zareagovala aj pani Loduhová Iveta, ktorá bola
prítomná na zasadnutí OZ ako občan Streženíc, že v roku 2011 bola PN len 2 mesiace a to jeden mesiac
v júni 2011, kedy bola na výmene bedrového kĺbu a jeden mesiac v októbri 2011, kedy bola na kúpeľnom
pobyte po danej operácii. Na túto skutočnosť zareagovala poslankyňa OZ MUDr. Cígerová Eva, že
vzhľadom na to, že pani Loduhová Iveta pracovala na Obecnom úrade na chránenom pracovisku sa musí
s niečím takýmto počítať a nebývalo to každoročnou pravidelnosťou, že by bývala PN. Starosta obce ďalej
vyslovil presvedčenie, že si stojí za tým, že podľa neho stačí na Obecnom úrade Streženice jedna
pracovníčka.
K bodu 9.
Starosta obce na záver poďakoval prítomným poslancom a občanom obce za účasť a ukončil
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Katarína Šulíková
3.4. 2012

Overovatelia: Stanislav Rosina
Bohuslav Svorada

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 29.3.2012
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 11/138
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Šulíkovú a overovateľov zápisnice
pána Stanislava Rosinu a pána Bohuslava Svoradu,
uznesenie č. 11/139
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 28.11.2011 a 16.12.2011,
uznesenie č. 11/140
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011,
uznesenie č. 11/141
informáciu starostu obce, že na školský rok 2012/2013 je do ZŠ Streženice zapísaných 29 detí
uznesenie č. 11/142
poďakovanie starostu obce všetkým zúčastneným za vykonanie fyzickej inventarizácie k 31.12.2011,
uznesenie č. 11/143
informáciu starostu obce o prerábke elektrického vedenia v osade Keblie,
uznesenie č. 11/144
informáciu starostu obce o
- prebiehajúcich projektoch v Materskej škole
1.) II. časť projektu Detský svet hier a športu v sume 9.000,- EUR s našou spoluúčasťou v sume 2 250,EUR
2.) medzinárodný projekt v sume 15.000,- EUR bez našej spoluúčasti s názvom ,, Zdravé dieťa – šťastné
dieťa“
- projekte ,, S internetom omládneme a spoznáme svet“ pre seniorov
uznesenie č. 11/145
informáciu starostu obce o podaní žiadosti o dotáciu z MF SR na zrekonštruovanie budovy hasičskej
zbrojnice vo výške 10.000,- EUR
uznesenie č. 11/146
informáciu starostu obce o prekládke osvetlenia na Slatine
uznesenie č. 11/147
informáciu starostu obce o rokovaní s pánom Matuščinom ohľadne cesty na Štepnice
uznesenie č. 11/148
informáciu starostu obce o oprave plota, ktorý je osobnom vlastníctve MUDr. Forouhar Mehdi
uznesenie č. 11/149
informáciu starostu obce o žiadosti o pomoc riaditeľky MŠ pani Baštugovej Márie pri realizácii projektu na
verejnú zeleň
uznesenie č. 11/150
informáciu pána Kotvasa Milana o nutnosti osloviť majiteľov stromov, ktorých konáre zasahujú moc na
MK, aby tieto upravili
uznesenie č. 11/151
informáciu pána Kotvasa Milana o nutnosti vyčistenia rigolu na ulici Družstevná
uznesenie č. 11/152
informáciu poslanca OZ Ing. Vojteka Petra o nutnosti začať splácať úver
uznesenie č. 11/153
informáciu starostu obce o zakúpení koberca do ZŠ po Veľkej noci
uznesenie č. 11/154
informáciu starostu obce o prepustení z pracovného pomeru pani Loduhovej Ivety z nadbytočnosti

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 11/155
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/156
otvorenie druhej triedy v Materskej škole Streženice za podmienky, že finančná komisia
do 16.4 2012 nájde v rozpočte obce finančné prostriedky na plat novej pani učiteľky a pripraví úpravu
rozpočtu
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/157
odklad žiadosti pána Ficeka Jozefa o sociálnu výpomoc do doby preverenia informácii o ňom
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 11/158
zrušenie školskej knižnice v ZŠ
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 11/159
plat starostu obce, ktorý v súvislosti s oznámením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca
hospodárstva SR podľa ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá predstavuje čiastku 786,- EUR je
upravený v súlade s ustanovením §3 odst.1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov takto upravený sa zvyšuje na 1,65
násobok v súlade s ustanovením §4 odst.2 citovaného zákona čo predstavuje čiastku 1296,90,- EUR a 10 %
zvýšenie odsúhlasené OZ 15.6.2011 uznesením 11/80 mesačne v celkovej výške 1427,- EUR, so spätným
doplatením od 01.januára 2012
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 1

C: p o v e r u j e
uznesenie č. 11/160
starostu obce, aby požiadal ÚPSVaR o dožiadanie ohľadom zváračského kurzu a možnosti absolvovania
tohto kurzu pánom Ficekom Jozefom a Útulok pre ľudí dočasne bez prístrešia, Nové mesto nad Váhom
o dožiadanie ohľadne povesti pána Ficeka Jozefa ,
uznesenie č. 11/161
finančnú komisiu, aby do 16.4 2012 našla v rozpočte obce finančné prostriedky na plat novej pani učiteľky
v MŠ a pripravila úpravu rozpočtu
V Streženiciach dňa 3.4.2012
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Katarína Šulíková

