ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 8. 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 Ing. Katarínu Ivanovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Vojteka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k nemu
pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 21. 06. 2012
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Starosta obce predstavil prítomným občanom a členom obecného zastupiteľstva
novozvolenú riaditeľku Základnej školy v Streženiciach Mgr. Alenu Moškovú.
Nová pani riaditeľka poďakovala pánovi starostovi za uvedenie a predniesla svoje predstavy
na fungovanie Základnej školy Streženice v budúcnosti počas svojho volebného obdobia, ktoré chce
uskutočniť a dosiahnuť počas jej funkcie riaditeľky.
Starosta predniesol návrh zrušenia príspevku rodičom, ktorých deti navštevujú Základnú
školu v Streženiciach pre školský rok 2012/2013.
Zrušenie príspevku sa navrhlo z dôvodu zakúpenia nových školských lavíc a stoličiek pre
všetky ročníky základnej školy v celkovej sume 1 947,60 Eur. Suma, ktorá by bola poskytnutá
rodičom mala predstavovať 1 848,00 Eur.
Riaditeľka ďalej doplnila starostu obce, že staré lavice už boli v dezolátnom stave, hraničili
z bezpečnostnými kritériami. Ďalej podotkla, že finančné prostriedky boli preinvestované do
materiálnej formy, ktoré v plnom rozsahu budú slúžiť deťom, žiakom základnej školy.
Do diskusie sa zapojil aj pán Štefan Daniška, ktorý bol aj navrhovateľom príspevku
a vystúpil s námietkou proti zrušeniu príspevku, argumentoval tým, že jeden žiak nám prinesie do
rozpočtu obce cca 2 000,00 Eur, a nezrušením by sme prilákali prípadných nových žiakov. Podľa
jeho slov by jeden nový žiak pokryl výšku príspevku pre rodičov. Pani riaditeľka základnej školy
oponovala, že ročníky sú už uzavreté a nových žiakov sa nám už nepodarí prihlásiť a taktiež
doložila, že by 30 žiakov pokrylo maximálne mzdové prostriedky učiteľov v našej škole. Starosta
obce doplnil, že obecný úrad v minulom školskom roku dotoval základnú školu z rozpočtu obce
v sume cca 10 000,00 Eur na energie, prevádzku a opravy. Takže ani prilákanie nových žiakov by
nepokrylo náklady na fungovanie základnej školy.
Po diskusii k bodu dal starosta hlasovať za pozastavenie príspevku na školský rok
2012/2013 pre rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Streženice.

K bodu 5.
Starosta obce predniesol žiadosť o sociálnu výpomoc p. Jozefa Ficeka, ktorý žiada
o príspevok na zváračský kurz. Ďalej predniesol doplňujúce informácie o tom, že p. Ficek má trvalý
pobyt v obci Streženice, ale väčšinu času sa zdržiava v Novom Meste nad Váhom v Útulku pre
občanov bez prístrešia. Na žiadosť obce poskytlo uvedené zariadenie správu o povesti a správaní
pána Ficeka. Boli zistené ďalšie informácie o jeho príjmových pomeroch. Starosta uviedol, že pre
účel sociálnej pomoci je v rozpočte vyhradených 100,00 Eur.
Do diskusie sa zapojil poslanec pán Stanislav Balát, ktorý súhlasil z maximálnou sumou
príspevku v sume 100€ s podmienkami, aby starosta obce prihlásil pána Ficeka na rekvalifikačný
kurz, ktorý mu pomôže sa v budúcnosti zamestnať a dohliadol na to, aby na kurz aj nastúpil a kurz
absolvoval. Ďalej podotkol, aby finančné prostriedky boli uhradené priamo spoločnosti, ktorá kurz
vykoná až potom, ako pán Ficek kurz absolvuje. S podmienkami súhlasili aj ostatný poslanci.
Po diskusii k bodu dal starosta hlasovať za schválenie sociálnej výpomoci v hodnote
100,00 € s podmienkami, ktoré sú uvedené vyššie.
Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov a občanov o podpísaní zmlúv ohľadom cesty na
Štepnice, pánom Košútom Petrom a Stanislavom Matuščinom. Ďalej podotkol, že aj naďalej je
problém so zmluvami, nakoľko chýbajú ešte dva podpisy občanov, ktorý sú mŕtvy. Ďalšie kroky sa
riešia s právničkou a dedičmi po pozostalých.
Starosta obce informoval o príprave MŠ a ZŠ na začiatok školského roka, o vykonaných
prácach v budove školy. Starostu obce doplnila riaditeľka ZŠ pani Mošková a pozvala poslancov po
skončení obecného zastupiteľstva na prehliadku školy, aby si pozreli vymaľované, vynovené a
upratané priestory školy, s čím poslanci súhlasili.
Ďalej starosta obce informoval, že v októbri končí mandát rade základnej školy a obecné
zastupiteľstvo sa musí tejto problematike venovať v ďalšom zastupiteľstve a menovať niekoho do
funkcie.
Starosta obce informoval poslancov o požiadavke pani Trníkovej, ktorá sa vrátila do
zamestnania ako vedúca školskej jedálne s požiadavkou, aby sa stravné dalo uhrádzať na účet obce,
tak ako aj príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole a pobyt dieťaťa v školskom klube deti.

Diskusia.
Starosta obce otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojil poslanec Bohuslav Svorada s otázkou
ohľadom pani Valáškovej, ktorá je dočasne umiestnená v sociálnom zariadení, ktorú hradí obec, či
už je pre pani Valáškovú vybavené iné zariadenie, ktoré by nehradila obec. Starosta odpovedal, že
konečne sa jej podarilo vybaviť invalidný dôchodok, momentálne prebiehajú ďalšie administratívne
úkony na to, aby mohla byť zaradená do poradovníka o umiestnenie do domova sociálnych služieb
na Chmelinec.
Poslanca Jána Badžgoňa zaujímala cesta do Keblia, ktorú má obec vyspraviť, pričom
podotkol, že peniaze na cestu sú vyrozpočtované a bolo by dobré, aby sa tieto prostriedky aj na
cestu použili. Starosta dodal, že objednávka podaná a asfaltovať by sa malo prvý týždeň mesiaca
september.
Zástupkyňa starostu obce pani Alena Zvonková sa zapojila do diskusie s problematikou
cesty druhej triedy, cesty II/507, ktorá vedie cez našu obec smerom na Lednické Rovne. Upozornila
na prepadajúcu sa cestu pri firme Losstav a podotkla, aby sa dala požiadavka na Správu ciest na
opravu tohto úseku. Do diskusie sa zapojila aj pani Mošková, ktorá pri tejto príležitosti dodala, že
by v tomto úseku bolo dobre vybudovať chodník aspoň z jednej strany cesty, hlavne pre bezpečnosť
detí, ktoré navštevujú našu školu, čim poslanci súhlasili a tejto problematike sa chcú venovať na
budúci rok.

Poslanec Bohuslav Svorada otvoril opäť diskusiu o vývoze trávy na zberné miesto na
družstvo a spýtal sa starostu, prečo je stále zatvorený zberný dvor. Starosta obce odpovedal, že
vlastníkom pozemku je Mesto Púchov a prevádzkujú ho Technické služby Púchov. Zberný dvor je
zatvorený z dôvodu nekorektného sa správania našich občanov. Pri spracovaní trávy, pracovníci
Technických služieb objavili stavebný odpad ukrytý pod trávou a následne na to nám zberný dvor
zatvorili. Poslanci sa zhodli, že by bolo dobré obnoviť jednanie s vedením Technických služieb, s
čim starosta súhlasil a urobí tak v najkratšom možnom termíne.
Starosta informoval aj o skládke Ledrov. Informoval, že skládka je ešte stále
neskolaudovaná a nevie o termíne otvorenia skládky. Ďalej dodal, že obec už nevyváža odpad na
skládku do Sverepca, ale po novom do Dubnice nad Váhom. Pozitívum je, že obec na uložení
odpadu ušetrí 9 € na tone s DPH a za vývoz sa suma nezmenila.
Poslanec Bohuslav Svorada poprosil starostu obce, aby vyhlásil v miestnom rozhlase
upozornenie pre občanov ohľadom túlavých psov. Starosta obce s požiadavkou poslanca súhlasil.
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
7. 9. 2012

Overovatelia:

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

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

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. 12/44
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pani Ing. Moniku Janisovú a pána Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 12/45
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných dňa 21. 06. 2012.
uznesenie č. 12/46
zrušenie príspevku rodičom, ktorých deti navštevujú ZŠ Streženice pre školský rok 2012/2013.
uznesenie č. 12/47
poskytnutie účelovo viazanej sociálnej výpomoci p. Jozefovi Ficekovi.
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 12/48
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/49
zrušenie príspevku rodičom, ktorých deti navštevujú ZŠ Streženice pre školský rok 2012/2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/50
poskytnutie účelovo viazanej sociálnej výpomoci na rekvalifikačný kurz p. Jozefovi Ficekovi
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 7. 9. 2012

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

