Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.08. 2014 v Streženiciach.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
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.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Moniku Janisovú a Mgr. Stanislava Baláta.
Ďalej prítomných oboznámil s doplneným programom zasadnutia. Prítomní poslanci
nemali k nemu pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 1.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.
06. 2014 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 2.
Kontrolór obce predstavil svoj plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2014, ktorý bol
vyvesený na úradnej tabuli.
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu, preto dal starosta hlasovať za jeho
schválenie.
K bodu 3.
Starosta obce doplnil tento bod rokovania na základe podnetu nariadenia vlády,
pretože po 31.8.2014 nebude možné navyšovať výdavky obce do konca roku 2014. Preto
predniesol návrh na schválenie preklenovacieho úveru vo výške 23 983,68 Eur na úpravu
verejného priestranstva Streženice, nakoľko v tomto roku by sa malo toto verejné
priestranstvo z Eurofondov budovať. Po vybudovaní verejného priestranstva je potrebné
faktúry zaplatiť prostredníctvom tohto preklenovacieho úveru a po následnej kontrole
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nám budú finančné prostriedky vrátené.
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru obce Streženice predniesol kontrolór
obce. Toto stanovisko je priložené k zápisnici.
Pána poslanca Rosinu zaujímalo, či už máme podpísané zmluvy s PPA a či je nutné
čerpať finančné prostriedky vopred. Starosta obce odpovedal, že úver zatiaľ nie je potrebné
vybavovať nakoľko zmluva nie je podpísaná a ani nevieme či tieto stavby budeme realizovať,
ale úver je potrebné schváliť, aby sme ho mohli doplniť do rozpočtu. Rozpočet bolo nutné
upraviť keďže ho už do konca roka nemôžeme navyšovať.
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu, preto dal starosta hlasovať za
jeho schválenie.

K bodu 4.
Starosta obce taktiež doplnil tento bod rokovania na základe podnetu nariadenia vlády,
nakoľko po 31.08.2014 nebude možné navyšovať výdavky obce do konca roku 2014. Preto
predniesol návrh na schválenie preklenovacieho úveru vo výške 18 000,- Eur na výstavbu
chodníkov v obci Streženice, nakoľko v tomto roku budeme toto verejné priestranstvo
z Eurofondov budovať. Po vybudovaní verejného priestranstva je potrebné faktúry zaplatiť
prostredníctvom tohto preklenovacieho úveru a po následnej kontrole PPA nám budú finančné
prostriedky vrátené.
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru obce Streženice predniesol kontrolór
obce. Toto stanovisko je priložené k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu, preto dal starosta hlasovať za
jeho schválenie.
K bodu 5.
Starosta obce informoval poslancov o úprave rozpočtu a konkrétne sa zameral na
položky v príjmoch 312 001 – Dotácia zo MF SR – DHZ – Zbrojnica v sume 5 000,- Eur
a 513 002 Preklenovací úver – chodníky + verejné priestranstvo v sume 42 000,- Eur a vo
výdajoch poukázal na 635 006 – Údržba budovy PZ – z dotácie MF SR v sume 5 000,- Eur
a 717 002 – Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev v sume 42 000,- Eur.
Pán poslanec Rosina poukázal na nesúlad v položkách Voľby v sume 1 280,- Eur,
ktoré nesúhlasia so stavom Voľby po úprave rozpočtu, kde bolo 0,- Eur. Taktiež zistil, že je
potrebné upraviť sumu 3 900,- Eur, aby sa príjmy rovnali výdajom.
Po dohode finančnej komisie bolo upravené v položkách Transakcie verejného dlhu
821 005 – Splácanie tuzemskej istiny na sumu 14 600,- Eur a Správa a údržba MK 635 006 02
– Oprava ciest a zvodidiel na sumu 25 100,- Eur. Čím finančná komisia vyrovnala príjmy
a výdavky na sumu 365 855,- Eur.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom, preto dal starosta hlasovať za schválenie
predloženej úpravy rozpočtu.
K bodu 6.
Starosta obce doplnil ďalší bod rokovania o bod Uzatvorenie nájomnej zmluvy
o prevádzkovaní verejného vodovodu na ulici Keblianská.
Poslancom bola predložená nájomná zmluva k nahliadnutiu. Tento bod bol doplnený,
nakoľko prebehla úspešne kolaudácia vodovodu a v súčasnosti čakáme na rozhodnutie na
užívanie vodovodu z Obvodného úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Starosta informoval, že táto nájomná zmluva je bezodplatná a miestny vodovod ostane
v majetku obce a PVS bude tento vodovod spravovať a udržiavať.
Poslanci nemali pripomienky k navrhovanej nájomnej zmluve ďalšie pripomienky,
preto dal starosta hlasovať za jej schválenie.
K bodu 7.
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 1/2014 o náhradnom zásobovaní vodou, ktoré
vypracoval kontrolór obce p. Baška. Starosta informoval poslancov, že toto VZN bolo nutné
spracovať na základe podnetu prokuratúry. Informoval, že boli vytipované 3 miesta so
zásobovaním pitnou vodou v prípade poruchy vodovodu v obci a to pred obecným úradom,
pred základnou školou, a taktiež v časti obce Štepnica pri rodinnom dome pani Janisovej č.
domu 228 a v časti obce Keblie pri rodinnom dome pána Kolenu, č. domu 247.
Poslanci obce k danému návrhu VZN nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za
jeho schválenie.

K bodu 8.
Starosta obce predniesol zámer o zámene pozemkov KN-C 622/22, k.ú. Streženice vo
vlastníctve obce a parcely KN-C 622/26, k. ú. Streženice vo vlastníctve Jozef Crkoň, nar.
27.05.1981, bytom Ul. 1. mája 887/45, 020 01 Púchov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
z dôvodu vybudovania dotláčacej stanice na parcele KN-C 622/26, k. ú. Streženice.
Starosta informoval, že budova dotláčacej stanice bola pri realizácií posunutá o pár
metrov vyššie. Pán Crkoň so zámenou pozemkov súhlasí. Preto predniesol návrh o schválenie
zámeny pozemku parcela číslo KN-C 622/22, k. ú. Streženice vo výmere 22 m2 , vedené ako
trvalý trávnatý porast, v majetku obce Streženice, Školská 152, 020 01 Streženice, za
pozemok parcela číslo KN-C 622/26 k. ú. Streženice, vo výmere 22 m2 , vedené ako trvalý
trávnatý porast, vo vlastníctve Jozef Crkoň, nar. 27.05.1981, bytom Ul. 1. mája 887/45, 020 01
Púchov.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal následne hlasovať.
K bodu 9.
Starosta informoval, že z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb je potrebné do
17.08.2014 určiť počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva
v Streženiciach pre volebné obdobie 2014 – 2018.
Pán poslanec Svorada navrhol 7 poslancov, tak ako tomu bolo doteraz.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom a starosta dal zaň hlasovať.
K bodu 10.
Starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb je
potrebné určiť aj rozsah výkonu funkcie starostu obce Streženice na volebné obdobie 2014 –
2018.
Starosta navrhol, aby bol úväzok funkcie starostu obce opäť v plnom rozsahu.
Poslanci nemali voči návrhu námietky a následne dal starosta za tento návrh hlasovať.
K bodu 11.
Diskusia:
Diskusiu otvoril starosta obce a informoval poslancov o vyúčtovaní spotreby plynu na
budove domu kultúry a obecného úradu, kde sa z dôvodu slabšej zimy ušetrilo 970,- Eur.
Starosta obce informoval, že nám bola schválená dotácia z Ministerstva financií SR na
opravu hasičskej zbrojnice (výmena okien a kúrenia) v celkovej sume 5 000,- Eur.
Starosta informoval, že na vodovodnom potrubí v časti obce Keblie (staršia vetva) je
potrebné pri r. d. pani Cígerovej vybudovať jeden hydrant, aby si aj túto vetvu PVS prevzalo
do svojho užívania a taktiež je potrebné pri r. d. pána Kolenu vybudovať vodovodnú šachtu
pre osadenie meradla pre spodnú vetvu vodovodu, ktorú si PVS do užívania neprevezme.
Starosta obce informoval, že je zničená pumpa v obci a je potrebné zakúpiť novú. Táto
nová pumpa bude zakúpená a osadená v priebehu budúceho týždňa. Pán poslanec Svorada
doplnil, že by bolo dobré k minerálnemu prameňu namontovať osvetlenie.
Starosta informoval, že obec hľadá nového kuriča do školy a spýtal sa jednotlivých
poslancov, či niekoho nepoznajú. Pán Rosina podotkol, aby sa dal do vitríny oznam, že obec
hľadá kuriča. Poslanec Svorada sa spýtal, či je už možné kúriť plynom na čo starosta
odpovedal, že prípojka je vybudovaná, jediné čo chýba sú plynové kotle. Starosta ale
podotkol, že uhlie a drevo na túto zimu je pripravené.

Pani Loduhová sa spýtala starostu obce či projekty ako chodníky a výstavba verejného
priestranstva sa budú realizovať tento rok. Starosta odpovedal, že tieto projekty zastrešuje
MAS Naše Považie a to konkrétne pani Bednárová a realizácia by mala byť tento rok.
Taktiež sa pani Loduhová spýtala na realizáciu kanalizácie v časti obce Keblie.
Starosta odpovedal, že tento projekt mala realizovať Považská Vodárenská Spoločnosť
v rámci Eurofondov, ale kedže tento projekt nespĺňal kritéria bol tento projekt vynechaný
z dôvodu nenávratnosti vynaložených finančných prostriedkov.
Pána poslanca Rosinu zaujímalo či nemôžeme realizovať viac projektov cez MAS
Naše Považie, ako len spomínané chodníky a výstavbu verejného priestranstva. Starosta
odpovedal, že v tomto období sme mohli realizovať len dva projekty do sumy cca 25 000,Eur na jeden projekt.
Pána Rosinu zaujímalo či sa bude riešiť aj dotláčacia stanica na vodovod aj smerom na
ulicu Štepnická, čo zdôvodnil nedostatkom tlaku. Starosta informoval, že bol osobne na PVS
a bolo mu povedané, že tlak v potrubí je dostatočný a dotláčaciu stanicu nie je potrebné
vybudovať. Pán Svorada podotkol, že tlak je naozaj nevyhovujúci a že je potrebné to riešiť.
Na čo starosta reagoval, že by bolo potrebné spísať petíciu občanov a túto petíciu odovzdať
osobne v sídle PVS v Považskej Bystrici.
Pani Loduhová sa informovala ohľadom pozemkov pod miestnou komunikáciou
smerom na Štepnice, či už tieto pozemky sú vo vlastníctve obce. Starosta odpovedal, že
podklady k majetkoprávnemu vysporiadaniu pod cestou sú u právničky a čakáme len na
zavkladovanie na kataster, aby bola miestna komunikácia v majetku obce.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
13.08. 2014

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Mgr. Stanislav Balát

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 13.08. 2014
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 14/19
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elena Sitárová a overovateľov
zápisnice Ing. Monika Janisová a Mgr. Stanislav Balát.
uznesenie č. 14/20
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.06. 2014
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 14/21
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/22
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/23
preklenovací úver na „Úprava verejného priestranstva Streženice“ v sume 18 000,- Eur
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/24
preklenovací úver na „Výstavba chodníkov v obci Streženice“ v sume 23 983,68 Eur
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/25
úprava rozpočtu č. 1
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č.14/26
nájomná zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu na ulici Keblianská zo spoločnosťou Považská
Vodárenská Spoločnosť, Sídlo: Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č.14/27
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Streženice č. 1/2014 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/28
zámer zámeny pozemkov parcela číslo KN-C 622/22 k. ú. Streženice na LV 767 v majetku obce
Streženice, vedené ako „trvalé trávne porasty“ o výmere 22 m2 za parcelu KN-C 622/26 k. ú.
Streženice vo vlastníctve p. Jozefom Crkoňom, nar. 27.05.1981, bytom Ul. 1. mája 887/45, 020 01
Púchov , vedené ako „trvalé trávne porasty“ o výmere 22 m2 a to priamou zámenou ako prípad hodný
osobitného zreteľa (osobitný zreteľ : pán Crkoň je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorej je vybudovaná
dotláčacia stanica vodovodu).
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/29
jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2014 pre obec Streženice pre voľbu poslancov obecného
zastupiteľstva a starostu obce a počet 7 poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018 pre obec
Streženice
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/30
úväzok funkcie starostu obce Streženice na funkčné obdobie 2014-2018 v plnom rozsahu 1,00
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach dňa 13.08. 2014
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

