ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 06. 2013 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 5 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. Petra Vojteka a pána Jána Badžgoňa.
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 12. 03.
2013 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol hlavný kontrolór Odborné stanovisko k záverečnému
účtu obce Streženice za rok 2012 v zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec sa riadila rozpočtom, ktorý bol schválený
ako vyrovnaný a v priebehu roka bol jeden krát upravovaný. Zhodnotil dosiahnuté príjmy
a výdavky obce, predniesol analýzu pohľadávok a záväzkov, čerpanie fondov a poskytnutých
dotácií k 31. 12. 2012. V závere konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2012 je zostavený
v súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok
hospodárenia je strata a rozpočet obce skončil s prebytkom.
Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce
Streženice pre rok 2012 uzavrieť výrokom: súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Správu
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 5.
V ďalšom bode starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že účtovná závierka bola overená
audítorskou spoločnosťou Credit Audit, s.r.o., Bratislava a predniesol správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2012, podľa ktorej účtovná závierka vyjadruje objektívne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky Obec Streženice k 31. 12.
2012 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka
je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve. Poslanci správu zobrali na vedomie
K bodu 6.
Starosta ďalej pokračoval a oboznámil obecné zastupiteľstvo so správou nezávislého
audítora o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z., podľa ktorej sa
nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohli domnievať, že hospodárenie obce
Streženice vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. 12. 2012 neposkytuje verný
a objektívny pohľad. Poslanci správu zobrali na vedomie.

K bodu 7.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením záverečného účtu za rok 2012, ku ktorému
predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán Baška, hlavný
kontrolór obce.
Pán starosta predniesol správu nezávislého audítora o overení súladu údajov Záverečného
účtu obce s údajmi z účtovnej závierky v zmysle ust. § 23 ods. 5) zákona č. 540/2007 Z.z.. Podľa
stanoviska nezávislého audítora sú uvedené účtovné informácie uvedené v záverečnom účte obce
Streženice vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou.
Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu, preto dal starosta hlasovať za schválenie
záverečného účtu bez výhrad.
K bodu 8.
V poslednom bode starosta predniesol správu nezávislého audítora k výročnej správe za rok
2012, v ktorej vyjadril názor, že uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce
Streženice vo všetkých významných súvislostiach sú v súlade s účtovnou závierkou účtovnej
jednotky k 31. 12. 2012.
Poslanci nemali pripomienky k výročnej správe, preto dal starosta hlasovať za schválenie
výročnej správy.

Diskusia:
Na začiatok starosta upozornil, že deň detí, ktorý sa mal konať dňa 08. 06. 2013, bude
opätovne preložený na deň 29. 06. 2013 z dôvodu nepriaznivého počasia. Pozval všetky detičky
spolu s rodičmi na program, súťaže, zábavu aj občerstvenie, ktoré budú pre nich pripravené.
Zároveň pozval aj všetkých otcov, pretože tento deň bude patriť aj im pri príležitosti Dňa otcov.
Ďalej oznámil poslancov, že boli odkúpené pozemky od pani Aksamitovej a pána Crkoňa,
ktorým veľmi pekne poďakoval za ochotu a ústretovosť.
Oznámil, že obci bola schválená finančná dotácia z Environmentálneho fondu na dotláčaciu
stanicu v časti obce Keblie, pričom spoluúčasť obce bude vo výške 3 096,95 Eur. Na otázku pána
poslanca Badžgoňa, kedy budú práce realizované, starosta odpovedal, že realizácia musí prebehnúť
v roku 2013 a taktiež aj kolaudácia celého vodovodu v časti Keblie.
Starosta ďalej oznámil, že bol schválený projekt materskej školy, ale bohužiaľ
z požadovaných 12 000,00 Eur bolo odsúhlasených, len cca 3 600,00 Eur. Z toho dôvodu sa bude
pôvodný projekt upravovať a nebude možné realizovať napr. horolezeckú stenu a pod.
Ďalej oznámil, že boli podpísané nové zmluvy s SSE pre roky 2014-2015 na dodávky el.
energie, kde dôjde k úspore o cca 13 % z ceny energií.
Starosta oznámil, že v časti obce Keblie nebude v najbližších dňoch svietiť svetlo (cca 4 – 5
dní), pretože z dôvodu nepriaznivého počasia nie je možné vykonať všetky práce k pripojeniu
stĺpov osvetlenia k energii.
Starosta oznámil, že je naplánovaná brigáda na čistenie potoka. Bližší termín bude určený
v závislosti od počasia, pravdepodobne v mesiacoch júl – august, čím starosta obce chce poprosiť
občanov o spoluprácu pri čistení potoka.
Ako posledný bod diskusie starosta predniesol návrh futbalového a tenisového ihriska. Po
jednaní s futbalovým klubom bol poslancom prednesený plán zakreslenia ihrísk, kde by mal
vzniknúť nový tenisový dvorec v areáli školy s využitím aj na iné športy ako tenis, kde prípravu
tohto ihriska bude realizovať futbalový klub spolu s oplotením. Úlohou obce bude už len zakúpiť
povrch na pripravený betónový povrch. Futbalový klub vybuduje futbalové ihrisko na súčasnom
betónovom ihrisku v rozmeroch cca 50 x 32 m. Futbalový klub bude mať pozemok pod futbalovým
ihriskom v prenájme na desať rokov a taktiež šatne v priestoroch pivnice školy. Vybudujú
osvetlenie na futbalovom ihrisku, kde bude vybudované aj vlastné meranie spotreby energií. Vstup
na toto futbalové ihrisko budú mať deti MŠ, ZŠ, ŠKD v rámci vyučovania zadarmo, občania obce
tiež v organizovaných skupinách, nie ako jednotlivci. O areál sa bude starať hospodár určený

futbalovým klubom. Tenisový dvorec bude rovnako prístupný občanom obce pod správou obce.
Ohľadom ďalších podmienok sa bude rokovať na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve, nakoľko
bol poslancom prednesený len návrh osadenia ihrísk. Poslanci nemali k tomuto bodu ďalšie otázky.
Poslanec Balát v rámci diskusie predniesol zámer páleníc v rámci Slovenska, že nakoľko sa
združili so ZMOS ohľadom pane z liehu, aby časť dane z liehu smerovala do obcí, ktorých sa
pálenica nachádza. Nejedná o malú sumu a obciam by to veľmi pomohlo.
Poslanec za životné prostredie pán Balát upozornil aj na modré odparkované auto pri
pálenici, nakoľko je v zlom technickom stave, nie je pojazdné a znečisťuje životné prostredie. Žiada
obecný úrad, aby upozornila pána Uríčka alebo prevádzkovateľa autoservisu pána Polovinčáka
o odstránenie auta z miesta, kde je zaparkované.
Starosta oznámil, že nasledujúce obecné zastupiteľstvo by sa malo konať koncom mesiaca
júl 2013 a malo by sa prerokovať zvýšenie príspevku na stravu v MŠ, príspevok rodičov do ŠKD,
úprava rozpočtu k 30. 06. 2013.
Pán poslanec Vojtek sa opýtal starostu, ako to vyzerá s deťmi pre budúci školský rok.
Starosta na to reagoval, že v ZŠ by malo byť 24 detí, MŠ bude mať dve triedy, spolu 39 detí.
Poslanec Vojtek sa opýtal na článok v Púchovských novinách, kde bolo publikované, že
Mikroregión Púchov už nebude financovať v Púchovskom Zdraví detskú a dospelú pohotovosť.
Starosta obce reagoval, že na podnet iných starostov bol tento príspevok v sume 9 500,00 Eur
zrušený, nakoľko sa niektorí starostovia osobne stretli s tým, že pohotovosť napriek príspevku
nefungovala.
Ďalej sa pán poslanec Vojtek zaujímal o počet zamestnancov na obecnom úrade, na čo
starosta reagoval, že máme dvoch zamestnancov, nakoľko podľa zákona bol upravený spôsob
doručovania výmerov daní a poplatkov a schválených dotácií z projektov. Preto sme využili
možnosť čerpania eurofondov prostredníctvom ÚPSVaR § XX, kde sme zamestnali osobu
z absolventskej praxe, kde nám úrad práce bude preplácať deväť mesiacov jej mzdu a ďalších deväť
mesiacov bude financovať obecný úrad. Zmluva je viazaná na 18 mesiacov.
Pán poslanec Balát sa opýtal starostu ako je to s výstavbou po pravej strane pri podjazde
smerom na Púchov. Starosta odpovedal, že nedávno rokoval s pani Virdzekovou, ktorá bola
naklonená myšlienke výmeny pozemku a môžeme riešiť ďalších majiteľov pozemkov ohľadom ich
predaja. Bude vypracovaný geometrický plán, ako by mala byť vyriešená situácia osadenia
rodinných domov. Starosta ďalej informoval, že je naplánovaná ďalšia výstavba rodinných domov
za podjazdom smerom na Púchov po ľavej strane, kde by mala vzniknúť nová ulica s približne 8
rodinnými domami s výjazdom cez Hrabovku.
Starosta obce informoval, že už od 1.7.2013 nebudú môcť občania odovzdávať železo a iné
kovy do zberných surovín ako fyzická osoba, ale len prostredníctvom právnických osôb –
podnikateľov alebo obcí.
Pána poslanca Vojteka zaujímala hasičská súťaž, na čo starosta reagoval, že naši hasiči sa
zúčastnili okrskovej súťaže v Dohňanoch, kde vybojovali 2. miesto. Starosta obce pozýva
poslancov a občanov obce na hasičskú súťaž, ktorá sa uskutoční dňa 23. 06. 2013 v hasičskom
areáli pri futbalovom ihrisku.

Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
07. 06. 2013

Overovatelia:

Ján Badžgoň

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

Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 06. 06. 2013
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 13/15
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Jána Badžgoňa a Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 13/16
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 03. 2013
uznesenie č. 13/17
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
3. Správu audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2012
4. Správu audítora o preverení súladu hospodárenia obce so Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
5. Správu audítora o overení súladu záverečného účtu obce s účtovnou závierkou za rok 2012
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/18
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/19
A.
1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. Výročnú správu obce za rok 2012
B. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 6 186,66 € nasledovne:
1. Z prebytku rozpočtu obce sa podľa § 16, ods. 6 Zák. č. 583/04 Z.z. vylučujú
v predchádzajúcom rozpočt. roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 0,00 €
2. Použitie takto usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 6 186,66 € nasledovne:
a) povinných 10 % do rezervného fondu, t.j. 618,66 € na havárie a mimoriadne udalosti
b) zvyšných 90 %, t.j. 5 568,00 € taktiež do rezervného fondu, ale určené na kapitálové
výdavky podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva
V Streženiciach dňa 07. 06. 2013

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

