Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.11.2014 v Streženiciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Hrišo a
privítal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
K bodu 2.
Starosta obce určil za zapisovateľku ustanovujúceho zastupiteľstva Ing. Katarínu Ivanovú
a za overovateľov zápisnice pána Bohuslava Svoradu a Ing. Petra Bodu.
K bodu 3.
Pán Martin Karas ako predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Za starostu obce bol dňa 15.11.2014 zvolený občanmi
Ing. Juraj Hrišo s počtom platných hlasov 381. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
Ján Badžgoň s počtom hlasov 272, Bc. Alena Zvonková s počtom hlasov 268, Ing. Monika Janisová
s počtom hlasov 253, Bohuslav Svorada s počtom hlasov 240, Mgr. Stanislav Balát s počtom hlasov
218, Mgr. Marta Kubišová s počtom hlasov 216 a Ing. Peter Boda s počtom hlasov 208.
Zároveň predseda miestnej volebnej komisie uviedol, že pán Mgr. Stanislav Balát sa vzdal
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, čo aj písomne oznámil.
Nato pán Martin Karas oznámil, že prvým náhradníkom za p. Baláta je Matej Chromek,
ktorý získal platný počet hlasov 192.
K bodu 4.
Predseda volebnej komisie Martin Karas vyzval zvoleného starostu obce, aby zložil sľub
predpísaným spôsobom a potvrdil ho podpisom pod text sľubu. Zvolený starosta sa ujal vedenia
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5.
Zvolený starosta obce prečítal sľub poslanca predpísaným spôsobom. Následne nato
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva sa podpísali pod text sľubu.
K bodu 6.
Po vykonaní sľubu poslancov starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné a predniesol príhovor, v ktorom poďakoval všetkým občanom za účasť vo
voľbách, zablahoželal novozvoleným poslancom k zvoleniu.
K bodu 7.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať
za jeho schválenie.
K bodu 8.
V ďalšom bode starosta obce predložil návrh v zmysle § 12 ods. 2 až ods. 6 zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení, aby pán Bohuslav Svorada bol oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nikto nemal námietky, tak dal starosta hlasovať.

K bodu 9.
Starosta obce predložil návrh na zriadenie obecnej rady a na zriadenie šiestich komisií a to
stavebnej, finančnej, životného prostredia, sociálno–zdravotnej, poriadkovej a komisie pre kultúru,
šport a školstvo.
Ďalej starosta navrhol zloženie obecnej rady, za predsedu navrhol Bc. Alena Zvonkovú, za
členov Ing. Petra Bodu a Ing. Moniku Janisovú.
Do komisií predložil návrh na jej predsedov nasledovne:
stavebná komisia – Ján Badžgoň,
finančná komisia – Ing. Monika Janisová,
komisia životného prostredia – Matej Chromek,
sociálno- zdravotná komisia – Ing. Peter Boda,
poriadková komisia- Bohuslav Svorada
komisia pre kultúru, šport a školstvo – Mgr. Marta Kubišová.
Ďalej starosta obce dal na vedomie, že zástupcom starostu obce ostáva Bc. Alena Zvonková.
Po predložení návrhu neboli žiadne námietky, tak dal hlasovať za ich schválenie.
K bodu 10.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie platu starostu obce, ktorý predniesol hlavný
kontrolór obce pán Jozef Baška. Hlavný kontrolór predniesol, že starostovi obce patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku priemernej mzdy podľa
platovej skupiny v závislosti od počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o navýšení tohto minimálneho platu. Minimálny plat starostu podľa údajov vyhlásených
štatistickým úradom pre rok 2014 predstavuje sumu 824,00 Eur x 1,65 násobok priemernej mzdy,
čo predstavuje sumu 1 360,00 Eur po zaokrúhlení. V súčasnej dobe je táto minimálna hodnota
navýšená o 7 %, čo znamená, že celkový plat starostu teda predstavuje sumu 1 456,00 Eur.
Starosta sa opýtal, či má niekto iný návrh. Na to poslanci zhodli, že nedôjde k zmene platu
starostu. Starosta dal hlasovať.
K bodu 11.
DISKUSIA:
Pán poslanec Boda sa opýtal pána starostu ako je to s kanalizáciu v časti obce Keblie. Na to
starosta odpovedal, že realizácia sa začala 24.11.2014 a bude pokračovať pokiaľ to dovolí počasie.
Obchádzka počas dňa bude cez púchovskú stranu, vo večerných hodinách by mala byť cesta
prejazdná, ale počas celej realizácie je lepšie chodiť cez púchovskú stranu, nakoľko je cesta
vyfrézovaná a je dosť komplikované jazdiť po tejto ceste. Priebeh prác by mal prebiehať tak, aby sa
každý deň odkopal aj zahrnul úsek od šachty po šachtu, aby bola cesta večer prejazdná. Podľa
informácií starostu hlavným realizátorom stavby je spoločnosť Hastra s.r.o., Žilina a ako
subdodávateľ výstavby kanalizácie v časti Keblie je firma Eurovia SK, Bratislava.
Objednávateľom a teda Investorom stavby je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. a obec
môže vstupovať do výstavby len okrajovo.
Pán Cigánik sa opýtal pána starostu, prečo nie je prítomný zvolený poslanec p. Balát. Na to
reagoval predseda miestnej volebnej komisie, že p. Balát sa písomne vzdal mandátu poslanca, preto
nastúpil na jeho miesto prvý náhradník pán Matej Chromek. Pán Karas sa opýtal, prečo je
náhradník práve p. Chromek, ktorý kandidoval za politickú stranu SMER –sociálna demokracia,
nakoľko pán Balát kandidoval ako nezávislý.
Na to zareagoval hlavný kontrolór obce, že pri odstúpení nastupuje náhradník, ďalší zvolený
poslanec podľa počtu získaných hlasov a neprihliada sa na politickú stranu.

Pán poslanec Svorada sa opýtal pána starostu, ako je to s rozpočtom a s dlhom obce. Na to
starosta odpovedal, že celkové príjmy obce, ktoré zahŕňajú podielové dane, poplatky a dane vybraté
obcou a transfery na školstvo a prenesený výkon, predstavujú sumu cca 300 tisíc Eur. Čo sa týka
dlhu obce, ten je v najvyššej miere tvorený úverom z roku 2008, ktorý bol poskytnutý obci na
rekonštrukciu cesty na Štepnice a časti plynofikácie v časti obce Keblie. Táto suma činí 156 tisíc.
eur. Obec iné dlhy alebo úvery nemá a faktúry, ktoré evidujeme na obecnom úrade postupne
platíme.
Starosta uviedol, že od nového roku bude zriadený mesačný trvalý príkaz vo výške 1 500,00
Eur ako splátka úveru.
Pán poslanec Badžgoň informoval ostatných poslancov, že v priebehu dnešného dňa bol
vyasfaltovaný úsek cesty v časti obce Keblie, smerom od minerálneho prameňa k Poľovníckej chate
a k p. Vicáňovi v celkovej dĺžke cca 400m. Cena prác a asfaltu predstavuje 15 000€ a sú to finančné
prostriedky poskytnuté od Lesy SR na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici Keblianská.
Starosta obce doplnil, že tieto prostriedky bolo potrebné investovať do 30.11.2014 nakoľko by
v ďalšom roku prepadli.
Keďže sa v časti obce momentálne buduje kanalizácia a nemohli sa asfaltovať iné úseky
cesty, finančné prostriedky boli použité na cestu k poľovníckej chate kde kanalizácia nepokračuje.
Pán Karas sa opýtal starostu, čo v budúcom roku zlacnie z pohľadu obce. Na to starosta
reagoval, že musí zasadnúť obecná rada a všetci, a prehodnotiť jednotlivé VZN, rozpočet, poplatky
a až potom sa môže pristúpiť k rozhodnutiam o znižovaní prípadne k zvyšovaniu.
Pán Karas sa opýtal, či sa evidujú na obci aj mačky, tak ako aj psi a či sa za ne vyberá
poplatok. Pripomienkoval to z dôvodu ich premnoženia.
Starosta odpovedal, že mačky nie sú evidované na obecnom úrade. Na to aj reagovali viacerí
poslanci, že mačky sú špeciálny prípad, ktorý je veľmi ťažko riešiteľný.
Ďalej sa pán Karas spýtal, kedy bude osadená značka Križovatka na ceste II/507 na ulici
Družstevná.
Pán starosta na to reagoval, že je to v riešení a dúfa, že v najbližších dňoch.
Pán Cigánik predniesol návrh, či by nebolo možné označiť prechod pre chodcov na ceste II.
triedy, pretože je veľmi nebezpečný a nedodržuje sa predpísaná rýchlosť v obci.
Na to starosta a poslanci reagovali, že toto bolo už v riešení obecného zastupiteľstva, ale
bohužiaľ semafor alebo oznamovacie tabule SPOMAĽ sú veľmi finančne náročné. Ich cena sa
pohybuje od 2 500 Eur/ks za tabuľu SPOMAĽ a cca 13 000 Eur za semafor.
Pán Cigánik teda navrhol, aby sa upravila cesta hrubým nástrekom, pre upozornenie, že sa
blíži prechod. Na to starosta reagoval, že táto cesta druhej triedy patrí pod správu TSK a pokiaľ oni
nemajú peniaze, tak k realizácii nedôjde, ale bude sa snažiť požiada o tento nástrek na ceste a tým
zviditeľniť križovatku.
Pán poslanec Boda ďalej k téme navrhol namontovanie spomaľovačov/retardérov na ulici
Hlavná pri základnej škole a pri zvonici, pretože tento úsek býva tiež nebezpečný z dôvodu rýchlej
jazdy áut.

Starosta na to reagoval, že jeden spomaľovač stojí približne 300 Eur a na tento úsek bude
treba 2 ks. Táto realizácia by bola možná v budúcom roku.
Nikto z prítomných nemal ďalšie otázky a preto starosta obce na záver poďakoval
prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
25. 11. 2014

Overovatelia: Ing. Peter Boda ...................................
Bohuslav Svorada ...............................

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 24. 11. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Informáciu o poverení zastupovaním – zástupca starostu obce.
Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.
Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
Obecné zastupiteľstvo
A: berie na vedomie
uznesenie č. 14/35
informáciu zástupcu starostu obce o určení za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia Ing.
Katarínu Ivanovú a overovateľov zápisnice Ing. Petra Bodu a pána Bohuslava Svoradu
uznesenie č. 14/36
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
uznesenie č. 14/37
vystúpenie zvoleného starostu
uznesenie č. 14/38
informáciu starostu obce o poverení zastupovaním – zástupca starostu obce Bc. Alena Zvonková
B: konštatuje, že
uznesenie č. 14/39
novozvolený starosta obce Ing. Juraj Hrišo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
uznesenie č. 14/40
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Ján Badžgoň, Ing. Peter Boda, Matej Chromek, Ing. Monika Janisová, Mgr. Marta
Kubišová, Bohuslav Svorada, Bc. Alena Zvonková, ktorí zložili sľub v abecednom poradí.
C: schvaľuje
uznesenie č. 14/41
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
D: poveruje
uznesenie č. 14/42
poslanca Bohuslava Svoradu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 1

E: zriaďuje
uznesenie č. 14/43
obecnú radu
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/44
komisie a to: stavebnú, finančnú, životného prostredia, sociálno-zdravotnú, poriadkovú a komisiu
pre kultúru, šport a školstvo
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
F: volí
uznesenie č. 14/45
za členov obecnej rady: predseda Bc. Alena Zvonková, členovia Ing. Monika Janisová a Ing. Peter
Boda
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/46
predsedov komisií:
stavebná komisia – Ján Badžgoň
finančná komisia – Ing. Monika Janisová
komisia životného prostredia – Matej Chromek
sociálno-zdravotná komisia – Ing. Peter Boda
poriadková komisia – Bohuslav Svorada
komisia pre kultúru, šport a školstvo – Mgr. Marta Kubišová
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
G: určuje
uznesenie č. 14/47
plat starostu obce ako súčin priemernej mzdy v NH SR a koeficientu 1,65 podľa veľkostnej skupiny obce a
navýšenie o 7%

hlasovanie:

za – 7

proti – 0

zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 25. 11. 2014

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala:
Ing. Katarína Ivanová

