ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10. 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. Katarínu Ivanovú a za overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Mgr. Stanislava Baláta.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali
k nemu pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 1.
Prvým bodom obecného zastupiteľstva bola kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 13. 08. 2014 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška –
priložené k zápisnici.
K bodu 2.
Ďalším bodom programu obecného zastupiteľstva bolo schválenie zámeny pozemkov
KN-C 622/22, k.ú. Streženice vo vlastníctve obce a parcely KN-C 622/26, k. ú. Streženice vo
vlastníctve pána Jozefa Crkoňa, 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.
Na predošlom zastupiteľstve obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zámeny
pozemkov, voči zámeru nepodal nikto námietku.
Poslanci nemali pripomienky proti zámene, tak dal starosta hlasovať za schválenie
zámeny.
K bodu 3.
Diskusia:
Diskusiu otvoril starosta obce a informoval poslancov, že úvery schválené v úprave
rozpočtu v minulom zastupiteľstve neboli ani nebudú čerpané, nakoľko nie sú zatiaľ
k dispozícii zmluvy s PPA. Projekty a potrebné dokumenty boli odovzdané, ale k realizácii
projektov dôjde až v roku 2015.
Starosta oznámil, že do 21.09.2014 boli odovzdané kandidátky na starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva. Miestnou volebnou komisiou boli potvrdení dvaja kandidáti na post
starostu a 13 kandidátov na post poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta ďalej informoval, že bol dobudovaný vodovod Keblie, vetva 1-C aj vetva 1C-1. Obidve vetvy boli skolaudované. Ďalej oznámil, že Považská vodárenská spoločnosť si
obidve vetvy v priebehu zimného obdobia papierovo prevezme, a v súčasnej dobe prebieha
kontrola z ich strany na jednotlivých existujúcich prípojkách. K úplnému prevzatiu do správy
PVS by malo dôjsť marec/apríl 2015.

Pán poslanec Vojtek sa opýtal starostu pokiaľ je vedený vodovod aj plynovod v časti
obce Keblie. Starosta mu na to odpovedal, že obidve vedenia vedú po Slatinu v časti obce
Keblie. Pán Vojtek podotkol, že by sa chceli na vodovodné vedenie pripojiť ďalšie domy pod
poľovníckou chatou. Starosta odpovedal, že možné to je, ale vodovodná šachta bude musieť
byť osadená 10-15 metrov od ukončenia potrubia zo súhlasom vlastníka pozemku, na ktorom
bude šachta osadená a následne ťahané potrubie zo šachty až k rodinným domom.
Pán poslanec Balát sa opýtal pána starostu, že v Púchovských novinách bol uverejnený
článok, v ktorom podľa agentúry INEKO dosiahla naša obec hospodársky výsledok stratu vo
výške cca 30 000 eur.
Na to reagoval pán kontrolór obce p. Baška, že článok uvedený v novinách stavá obec
Dohňany, Streženice, Kvašov do úlohy absolútnych neplatičov čo nie je pravda. Kontrolór
obce podotkol, že vypracoval tabuľku, ktorú poskytol poslancom a doložil ju aj do zápisnice
a že tabuľka v novinách porovnáva len jeden z viacerých ukazovateľov hospodárenia obce.
Vychádzal z porovnania zmeny majetku a záväzkov (Súvaha) a rozdielu výnosov a nákladov
(Výkaz ziskov a strát). Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi tvorí hospodársky výsledok. Ak
v bežnom období prevyšujú výnosy náklady, ide o zisk, ak prevyšujú náklady výnosy, ide
o stratu.
Dôležitejším ukazovateľom je hospodárenie obce, ktoré je zrejmé z FIN 1-12 o plnení
rozpočtu a záverečného účtu obce. Čo pre našu obec predstavuje sumu – 1 163,00 €. Pán
poslanec Balát nepochopil vysvetleniu kontrolóra obce, načo reagoval starosta obce
a vysvetlil mu to na jednoduchom príklade. Obec mala príjmy a výdavky v roku 2013, ktoré
nedokázala splatiť, a v danom roku 2013 „preniesla obec napríklad 1 faktúru do roku 2014
v sume 1 163,00€“. Poslanci nemali k danej problematike žiadne ďalšie otázky.
Pán poslanec Vojtek sa opýtal pána starostu na cestu do Keblia. Na to starosta
odpovedal, že cesta sa bude opravovať v úsekoch od pána Badžgoňa po pána Ficeka, pri
pánovi Rypáka – kopec smerom do dediny a od pána Zborana smerom do obce a ešte úsek
Medňanský smerom k minerálnemu prameňu. Celková dĺžka by mala predstavovať približne
600m v celku novej asfaltovej cesty.
Starosta informoval, že bolo vypracovaných 7 cenových ponúk. Najlacnejšiu cenu
ponúkla firma ASFA-KDK, s.r.o. Dubnica nad Váhom v celkovej sume 21 824,40 €. Na
opravu cesty by mali prispieť Lesy SR v sume 15 000,00 € a Urbárske spoločenstvo
Hrabovka v sume približne 6 000,00 €.
Pani poslankyňa Janisová sa opýtala starostu, či SPP neodkúpi plynovod. Na to
starosta reagoval, že je to v riešení a prebiehajú rokovania zo zástupcami SPP.
Pán poslanec Balát sa opýtal na nové pozemky v časti Keblie. Starosta na to reagoval,
že nové pozemky v časti obce sa ešte nejaké nájdu a to pod p. Jánom Medňanským a vedľa p.
Rypáka.
Neboli ďalšie otázky, tak na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
03.11.2014

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Mgr. Stanislav Balát

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 29.10. 2014

Obecné zastupiteľstvo

A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 14/31
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice Ing. Monika Janisová a Mgr. Stanislav Balát.
uznesenie č. 14/32
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.08. 2014

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 14/33
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/34
zámena 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

V Streženiciach dňa 03.11. 2014

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

