ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12. 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 . Podľa podpísanej prezenčnej listiny v úvode zasadnutia konštatoval, že sú prítomní 4
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 Mgr. Stanislava Baláta.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Doplnil bod programu obecného
zastupiteľstva o schválenie neuplatňovania programov. Prítomní poslanci nemali pripomienky
k programu obecného zastupiteľstva a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Tretím bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 31.10. 2013, ktorú prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška –
priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol starosta neuplatňovanie programov. Starosta
informoval, že v NR SR bola na tejto 27. schôdzi pod ČPT 712 prerokovaná a schválená novela
Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde už programový
rozpočet podľa § 5 ods. 4/nebude povinnosťou v obci do 2000 obyvateľov, ak o neuplatňovaní
programov rozhodne jej zastupiteľstvo. Ďalej vysvetlil, že v budúcnosti už nebudeme musieť
vypracovávať monitorovaciu správu a už sa nebude schvaľovať programovací rozpočet, ale
finančný rozpočet. Poslanci k prednesenému návrhu nemali pripomienky, tak dal hlasovať za
schválenie.
K bodu 5.
Pokračovalo sa v ďalšom bode – Schválenie finančného rozpočtu pre roky 2014 – 2016,
pričom rok 2014 sa schvaľuje a roky 2015, 2016 sa berie na vedomie. Starosta poprosil kontrolóra
obce p. Bašku o stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na rok 2014
(priložené k zápisnici). Starosta informoval, že boli do rozpočtu boli doplnené všetky pripomienky
a návrhy z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Poslanci nemali k prednesenému stanovisku a k návrhu rozpočtu pripomienky, tak dal
starosta hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2014.

Diskusia:
Starosta obce informoval, že dotláčacia stanica v časti Keblie je funkčná a kolaudácia bude
začiatkom roka 2014. Na základe jednania na PVS budú v budúcnosti prípojky v osade v časti
Keblie riešené cez PVS.
Ďalej informoval, že na základne schválenia v NR SR bude musieť byť v Základnej škole od
roku 2015 v prvom ročníku minimálne 11 detí a v ďalších ročníkoch minimálne 13 detí, z čoho
vyplýva, že tieto počty naša obec pravdepodobne nebude spĺňať a to môže znamenať, že
v budúcnosti bude naša Základná škola zrušená a naše deti budú presunuté do najbližšej školy
v meste Púchov. Čo sa týka Materskej školy, na základe najnovších informácií prejdú MŠ od roku
2015 pod Ministerstvá školstva a tým pádom nebude mať obec ako taká dosah na MŠ z pohľadu
financovania a zamestnávania.
Pána poslanca Svoradu zaujímala zimná údržba a to konkrétne, či budú doplnené plastové
nádoby, ktoré slúžia na posyp, naplnené kamenivom. Starosta odpovedal, že doplnenie nádob bude
v spolupráci s pánom Gažom, ktorý dáva posypový materiál obci zadarmo.
Poslanca Svoradu ďalej zaujímalo osvetlenie v časti Keblie, nakoľko sa tam ešte stále
nesvieti. Starosta odpovedal, že všetky administratívne záležitosti sú ukončené a čakáme len na
osadenie merania.
Pani poslankyňu Janisovú zaujímalo, kedy bude nainštalovaná vianočná výzdoba a to
konkrétne na stĺpoch verejného osvetlenia a dvoch vianočných stromčekov v škôlke a v parku.
Starosta odpovedal, že v priebehu nasledujúcich dní, t.j. štvrtok, piatok a pondelok už bude všetko
nainštalované.

K diskusii neboli už žiadne dotazy. Starosta poďakoval prítomným poslancom a poprial
všetkým prijemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2014 a ukončil
obecné zastupiteľstvo.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
11.12.2013

Overovatelia:

Ing. Monika Janisová ..............................
Mgr. Stanislav Balát

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 11.12. 2013
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 13/43
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Ing. Moniku Janisovú a Mgr. Stanislava Baláta.
uznesenie č. 13/44
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.10. 2013
uznesenie č. 13/45
Finančný rozpočet na roky 2015 - 2016
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/46
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/47
neuplatňovanie programov
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/48
Finančný rozpočet na rok 2014
hlasovanie: za – 4
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 11.12. 2013

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

