ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 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 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 11.
2012 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Ďalším bodom programu bolo schválenie Programového rozpočtu na rok 2013. Starosta
oboznámil poslancov, že predmetom schválenia programového rozpočtu je rok 2013, roky 2014,
2015 sa dávajú len na vedomie. Starosta obce ďalej doplnil, že návrh rozpočtu v časti Výnosy dane
z príjmov DÚ vychádza z predchádzajúceho obdobia, nakoľko nebola zatiaľ oznámená výška
výnosu, ale podľa informácií ZMOS sa tento výnos pre obce nebude meniť. Ostatné položky
rozpočtu vychádzajú z aktuálneho roku a do pôvodného návrhu boli dodatočne zahrnuté požiadavky
o príspevok pre Úniu žien Streženice a Futbalový klub Streženice.
K návrhu rozpočtu mal pripomienku člen obecného zastupiteľstva p. Stanislav Rosina, ktorý
podotkol, keďže poskytujeme finančné prostriedky jednotlivým organizáciám v obci, ktoré sú v nie
malej sume, či by tieto prostriedky nebolo vhodné použiť na dotláčaciu stanicu do Keblia. Starosta
odpovedal, že finančné prostriedky na dotláčaciu stanicu sa riešia prostredníctvom žiadosti
z Envirofondu, kde vyhodnotenie bude do konca apríla 2013 a v rozpočte počítame s dotláčacou
stanicou v časti Podprogram 7.1: Ochrana prírody a krajiny (0540).
Členovia obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu, preto
starosta požiadal hlavného kontrolóra p. Jozefa Bašku, aby predniesol svoje stanovisko. Hlavný
kontrolór vo svojom stanovisku, ktoré je priložené k zápisnici, konštatoval, že návrh rozpočtu bol
vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, bola dodržaná zákonnosť,
informačná povinnosť a metodická správnosť. Ďalej konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2013 je
záväzný, rozpočty na roky 2014 – 2015 majú len orientačný charakter a spresňujú sa v ďalších
rozpočtových rokoch. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný. Vo svojom stanovisku k návrhu
rozpočtu konštatoval, že boli splnené ustanovenia zákona o obecnom zriadení a zákona
o rozpočtových pravidlách, preto odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2013
schváliť ako záväzný rozpočet a rozpočet na roky 2014 – 2015 zobrať na vedomie, s tým že budú
dopracovaná textová časť a príslušné kódy zdrojov.
Po prednesení stanoviska dal starosta hlasovať.

Rôzne.
Starosta poďakoval p. Stanislavovi Rosinovi za opravu strechy na budove materskej
a základnej školy, ktorá zatekala zo strany od Starej krčmy a bola zatečená celá stena budovy školy.
Poďakoval materskej škole a základnej škole za krásne zorganizovanie Mikulášského
posedenia, ktoré bolo spojené aj s rozsvietením vianočného stromčeka v areáli školy.
Nakoniec poďakoval ešte rodine Obšivanovej z Keblia, ktorá venovala obci dva vianočné
stromčeky, ktoré sú osadené - jeden v areáli školy a druhý v parku pri autobusovej zástavke.

Diskusia.
Starosta oznámil poslancom, že škoda na majetku, ktorá bola spôsobená krádežou
rozhlasového kábla, predstavuje sumu 330,00 Eur. Krádež bola nahlásená ako poistná udalosť na
majetku z dôvodu odcudzenia a je v riešení poisťovne.
P. Svorada sa spýtal starostu obce, či je už dokončené elektrické vedenie k bojleru v kúpeľni
materskej školy. Starosta oznámil, že toto je už dokončené. P. Svorada teda dodal, že členovia
poľovníckeho združenia dajú do pôvodného stavu vysekané rozvody a obklad v kúpeľni na vlastné
náklady. Ďalej oznámil, že má pre obec zabezpečené nádoby pre posypovú soľ, len treba dodať
kamenivo a soľ. Starosta oznámil, že sa pokúsi dodať v čo najkratšom možnom čase.
P. Janisová na to nadviazala, že je v obci nespokojnosť s posypom, na čo starosta reagoval,
že aj on má informácie a poznatky o tom, že nie je dostatočne zabezpečovaný posyp v uliciach
obce, a že bude túto záležitosť urgovať u technických služieb, ktoré majú posyp zabezpečovať.
P. Balát sa spýtal či je už v nočných hodinách obmedzené svietenie. Starosta doplnil, že
svietenie sa obmedzilo, ale počas vianočných sviatkov a nového roka až do troch kráľov sa bude
svietiť vo večerných a nočných hodinách nepretržite.
Hlavný kontrolór podal správu o kontrole vyplatenia odstupného prepusteného zamestnanca,
ktorá bola vykonaná na podnet člena obecného zastupiteľstva p. Vojteka. V správe hlavného
kontrolóra bolo konštatované, že obec Streženice postupovala pri výpočte odstupného správne
a v súlade s platnými právnymi normami. Správa je priložená k zápisnici.
Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za ich činnosť v obecnom
zastupiteľstve a v obci za rok 2012 a taktiež poďakoval občanom za ich spoluprácu v obci v roku
2012 a pri príležitosti blížiacich sa Vianočných sviatkov poprial občanom a poslancom príjemné
prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a radosti z
prítomnosti Vašich najbližších a šťastný nový rok 2013.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
14. 12. 2012

Overovatelia:

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 12. 12. 2012
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 12/57
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pani Ing. Moniku Janisovú a pána Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 12/58
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 11. 2012
uznesenie č. 12/59
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce streženice na roky 2013 – 2015
uznesenie č. 12/60
programový rozpočet na roky 2014 – 2015

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 12/61
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/62
Programový rozpočet obce Streženice na rok 2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 14. 12. 2012

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

