ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 11. 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 31. 08. 2012
a 11.10.2012 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu starosta predniesol cenové ponuky na vývoz a uloženie TKO
a separovaný zber na rok 2013. Cenové ponuky predložili spoločnosti Megawaste Slovakia s.r.o.,
Považská Bystrica a AVE Bratislava s.r.o.
Starosta obce vysvetlil poslancom fungovanie jednotlivých spoločností s vývozom
a uložením a zberom separovaného odpadu. Poslancom bola taktiež predložená kalkulácia
jednotlivých položiek odpadu prepočítaná na rok 2013. Po spoločnej dohode sa poslanci rozhodli
pre firmu Megawaste Slovakia s.r.o., Považská Bystrica.
Následne dal starosta hlasovať za schválenie cenovej ponuky spoločnosti Megawaste
Slovakia s.r.o., Považská Bystrica a za podpísanie zmluvy na uloženie TKO a separovaný zber
s touto spoločnosťou na tri roky a vývoz komunálneho odpadu s firmou LEDROV s.r.o., taktiež na
tri roky.
K bodu 5.
Piaty bod obecného zastupiteľstva predstavoval schválenie Monitorovacej správy
programového rozpočtu k 30.06.2012. Poslancom bola monitorovacia správa predložená
k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu. Starosta doplnil, že povinnosť vypracovania monitorovacej
správy vyplýva zo zákona a zostavuje sa vždy k 30. júnu aktuálneho obdobia. Poslanci nepredniesli
žiadne námietky voči obsahu monitorovacej správy.
Starosta dal hlasovať za schválenie Monitorovacej správy programového rozpočtu
k 31.06.2012.
K bodu 6.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrhu Programového rozpočtu na roky 2013 2015. 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 boli vydané
informácie, že sa tento výnos pre obce nebude meniť. Konkrétna suma výnosu bude obci oznámená

až v mesiaci december. Ostatné položky rozpočtu vychádzajú z aktuálneho roku. Hlavný kontrolór
obce podotkol, že návrh nie je záväzný a prípadné pripomienky od poslancov, občanov, prípadne
iných zainteresovaných strán sa môžu na základe požiadaviek zahrnúť do programového rozpočtu,
ktorý sa bude schvaľovať v mesiaci december 2012. Starosta doplnil, že návrh pôjde na 15 dní do
obecnej vitríny, kde bude k nahliadnutiu a pripomienkovaniu občanom a 12.12.2012 bude ďalšie
obecné zastupiteľstvo, kde by mal byť rozpočet na rok 2013 schválený.
Následne dal starosta hlasovať za predložený Návrh programového rozpočtu pre roky 2013
– 2015.
Rôzne.
Starosta oboznámil poslancov, že bude odoslaná žiadosť o odpredaj plynovodu, nakoľko
úpravou zákona bola upravená povinnosť SPP obecné plynovody na žiadosti obcí tieto odkupovať.
V prípade, že dôjde k odkúpeniu plynovodu, finančné prostriedky z odpredaja sa použijú na
vyplatenie úveru obce.
Ďalej informoval, že na základe žiadosti na Krajský školský úrad v Trenčíne na
dofinancovanie normatívnych prostriedkov nám tento vyhovel a poskytne obci 7 974,00 Eur na
vykrytie energií, miezd a opravy základnej školy.
Starosta informoval, že p. Naňák s rodinou darovali obecnému úradu dva krásne veľké živé
kvety, zároveň im za tento dar poďakoval.
Ďalej poďakoval p. Barancovi, ktorý daroval materskej a základnej škole 50 litrový bojler.
Tento dar budú využívať detičky materskej a základnej školy.
Starosta doplnil informáciu, že v nasledujúcom týždni budú ešte pristavené veľkoobjemové
kontajnery na odpad, ktorých likvidáciu zabezpečí firma AVE Bratislava s.r.o.
Nakoniec starosta oznámil, že v časti obce Keblie bolo neznámym páchateľom odcudzených
cca 300 m rozhlasového kábla. Táto udalosť bola nahlásená na polícii, ktorá prípad rieši.

Diskusia.
Do diskusie sa zapojil poslanec p. Vojtek, ktorý ako člen rady materskej školy, pochválil
činnosť p. riaditeľky MŠ. Podotkol, že v materskej škole treba ešte po drobných stavebných
úpravách v umývarke MŠ dokončiť obklady z dôvodu bezpečnosti detí. Na to sa pripojil do diskusie
poslanec p. Svorada, ktorý povedal, že by s týmto problémom mohli pomôcť poľovníci, nakoľko
niektorí ich členovia sú šikovní majstri a nemalo by im robiť problém obložiť chýbajúci obklad.
P. Svorada sa spýtal starostu ako bude zabezpečená zimná údržba komunikácií. Starosta na
to reagoval odpoveďou, že zimnú údržbu vykonáva na základe objednávky do konca roku 2012 p.
Halas, nakoľko Technické služby mesta Púchov sú drahé, a že p. Halas pozná prostredie obce
a vykonáva zimnú údržbu už viac rokov. Posyp soľou zabezpečujú Technické služby mesta Púchov,
avšak tie uprednostňujú najskôr posyp v meste. P. Svorada navrhol, či nie je možné zabezpečiť
posyp, zmesky so soľou na určitých miestach v nádobách, kde by si občania mohli tento posyp
vykonať aj sami. Starosta súhlasil s daným návrhom, len dodal, že by bolo potrebných cca 7-8
takýchto nádob, ktoré by boli uložené na určitých úsekoch a soľ a kamenivo by zabezpečil. Starosta
obce informoval, že p. Gažo uvažuje o zakúpení pracovného stroja s posypom, čím by sa mohla
znížiť cena za zimnú údržbu ciest.
P. Svorada ďalej oboznámil zastupiteľstvo, prečo žiada poľovnícke združenie dotáciu od
obce. Záujmom poľovníckeho združenia je dokončiť poľovnícku chatu. Časť chaty – prízemie – je
už dokončené, treba dokončiť ešte ubytovacie zariadenie. Chata má slúžiť občanom obce pre rôzne
posedenia, udalosti a pod. Ďalej vysvetlil náklady na činnosť poľovníckeho združenie.
Ďalej taktiež občanom vysvetlil situáciu, ktorú riešia ako poľovné združenie a obchádzajú
jednotlivých občanom ohľadom poľovného revíra. Oznamuje občanom, že sa nemusia obávať
o svoje pozemky, jedná sa len o poľovný revír a majetky ostanú vo vlastníctve občanov.
P. Janisová sa opýtala starostu obce, či obec plánuje program na Mikuláša pre deti. Starosta
obce informoval, že program by mal spočívať v besiedke, ktorú pripravujú ZŠ a MŠ, po ktorom

bude slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred budovou školy, tak ako minulý rok. Tento
Mikulášsky program je plánovaný na 06.12.2012 o cca 16.00 hod.
P. Svorada sa spýtal na čistenie na pozemkoch, ktoré vlastní p. Knížať. Starosta obce
odpovedal, že podľa informácií od p. Knížaťa, že nebude pokračovať podľa pôvodnej
architektonickej štúdie. Podľa jeho zámeru mieni pozemok rozparcelovať a vybudovať inžinierske
siete. Takto upravené parcely by mali byť určené na predaj.
Do diskusie sa zapojili aj prítomní občania obce, konkrétne p. Loduha, ktorý sa zaujímal či
sa v obci nebude uskutočňovať komasácia pozemkov. Na to reagoval hlavný kontrolór obce p.
Baška, ktorý vysvetlil, že toto vyhlasuje pozemkový úrad a je to dlhodobá záležitosť. P. Svorada
doplnil, že zástupca pozemkového úradu príde 06.12.2012 na rokovanie s poľovným združením
a občanmi, ktorí sú vlastníkmi pozemkov v poľovnom revíre, a pri tejto príležitosti ak to bude
možné opýta sa na riešenie problému komasácie.
Starosta obce ešte informoval, že v tomto období je verejné osvetlenie zapnuté celú noc,
nakoľko sa vyskytli v obci viaceré výtržnosti. Starosta ďalej oznámil, že občanov upozornil
obecným rozhlasom, aby boli ostražitý a zabezpečili svoj majetok primeraným spôsobom.
Záver.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
20. 11. 2012

Overovatelia:

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 15. 11. 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
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
uznesenie č. 12/59
návrh programového rozpočtu na roky 2014-2015
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 12/60
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/61
cenovú ponuku predloženú firmou Megawaste Slovakia s.r.o., Považská Bystrica na uloženie TKO
a separovaný zber na tri roky a cenovú ponuku na vývoz TKO firmy LEDROV s.r.o. na tri roky
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/62
Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.06.2012
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 12/63
návrh programového rozpočtu na rok 2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 20. 11. 2012

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

