ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.03.2014 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 6
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 Ing. Petra Vojteka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Doplnil bod programu obecného
zastupiteľstva o preschválenie neuplatňovania programov a finančného rozpočtu. 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 12.12.2013, ktorú prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška –
priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Ďalej predniesol hlavný kontrolór obce Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 v zmysle §
18f ods. 1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Po prednesení správy mali poslanci možnosť vzniesť pripomienky. Pán poslanec Rosina sa
opýtal, prečo sa z rozpočtu obce poskytuje na chod MŠ až 45 000,00 Eur a dotácia je poskytnutá vo
výške len 4 200,00 Eur. Na to pán starosta odpovedal, že suma 4 200,00 Eur nám poskytuje odbor
školstva podľa počtu detí, ktoré sú v predškolskom veku. Ostatné prostriedky na chod MŠ sú
zahrnuté v podielových daniach a obec je povinná z týchto vyčleniť 40 % z podielových daní na
prevádzku MŠ.
Ďalej sa pán Rosina opýtal, prečo sa nerobia výberové konania na opravy a údržby, ktoré sa
vykonávajú na objednávku obce. Kontrolór obce odpovedal, že obec nemá žiadne VZN a ani
smernicu, ktorá by prikazovala robiť výberové konania, dokonca to neukladá ani zákon. Podľa
zákona sa výberové konania robia až nad sumu 20 000, respektíve 30 000€. Následne nato pán
poslanec Vojtek reagoval, že by bolo dobré urobiť takúto smernicu. Starosta odpovedal, že takáto
smernica je už pripravená, len treba doladiť výšku výberových konaní, a následne sa dá táto
smernica prijať.
Pán poslanec Vojtek sa opýtal, aké mala obec kapitálové príjmy v sume 14 000,00 eur. Na to
pán starosta odpovedal, že to bola dotácia poskytnutá z Environmentálneho fondu a tá bola použitá
na realizovanie dotláčacej stanice v časti obce Keblie.
Ďalej sa pán poslanec Vojtek opýtal aký je plán na splácanie úveru obce a ako to ovplyvní
úverovú zaťaženosť obce. Starosta na to odpovedal, že v rozpočte je zahrnutá splátka úveru na rok

2014 v sume 18 000€, a úverová zaťaženosť je aj podľa správy hlavného kontrolóra obce do 50 %,
pričom podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa zadlženie pripúšťa
maximálne do 60 % bežných príjmov. Na to reagoval aj p. Baška a informoval, že od roku 2015
nesmie úverová zadlženosť obce presiahnuť 50 % z bežných príjmov v zmysle zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čo by sme mali spĺňať.
Správa o kontrolnej činnosti sa berie na vedomie.
K bodu 5.
V ďalšom bode programu predniesol pán Baška plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku
2014, ktorý je priložený k zápisnici. K plánu kontrolnej činnosti nemali poslanci žiadne ďalšie
podnety a plán kontrolnej činnosti sa dáva schvaľovať, preto dal starosta obce hlasovať za jeho
schválenie.
K bodu 6.
Starosta obce pokračoval ďalším bodom programu, kde ozrejmil, že schválenie
neuplatňovania programov v rozpočte sa schvaľovalo už na obecnom zastupiteľstve konaného dňa
12.12.2013. Nakoľko bola novela Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy uverejnená v zbierke zákonov až 14.12.2013 je potrebné uvedené preschváliť.
Podotkol, že nedošlo k žiadnej zmene v rozpočte.
Na to dal starosta hlasovať.
K dobu 7.
V ďalšom bode sa z rovnakého dôvodu ako v bode 6 pristúpilo k preschváleniu finančného
rozpočtu na rok 2014 – 2016. Starosta opätovne podotkol, že nedošlo k žiadnej zmene v rozpočte.
Následne dal hlasovať.
K bodu 8.
Pokračovalo sa v nasledujúcom bode, kde sa prerokovávala dotácie pre Centrá voľného času
v okrese Púchov. V minulom roku obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu do CVČ na jedno dieťa
vo výške 40,00 Eur. Na základe podnetu od pani riaditeľky CVČ, ktorá požiadala o zvýšenie
príspevku na jedno dieťa, starosta uviedol, že obec v rámci podielových daní dostáva financie na
prevádzku CVČ na každé dieťa v obci, vo veku od 6 -14 rokov. Pán kontrolór doplnil, že suma
príspevku na jedno dieťa je 66,56 Eur. Nakoľko príspevok 40,00 Eur nie je podľa pani riaditeľky
CVČ postačujúci, žiada obecné zastupiteľstvo o jeho navýšenie.
Po vzájomnej dohode sa poslanci zhodli na príspevku pre CVČ na jedno dieťa na rok 2014
vo výške 60,00 Eur. Následne dal starosta hlasovať.
K bodu 9.
V ďalšom bode predniesol starosta obce Zámer predaja pozemku parcela číslo 622/23, k. ú.
Streženice. Výmera pozemku je 22 m2 a predajná cena celkom je 1,00 Eur. Pozemok sa nachádza
v časti obce Keblie kúsok nad domom pána Crkoňa. Jedná sa o tzv. zámenu pozemkov medzi Obec
Streženice a pán Crkoň Jozef. Pán Crkoň v minulom roku predal obci pozemok vo výmere 22m2 za
symbolickú cenu 1€ pod dotláčaciu stanicu a následne obec predá pánovi Crkoňovi pozemok v tej
istej výmere. Poslanci nemali námietky k zámeru predaja pozemku.
Starosta dal hlasovať.

K bodu 10.
Starosta obce informoval, že je to doplňujúci bod a jedná sa o Zrušenie predkupného práva
pre Obec Streženice na nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti S SLOVENSKO, spol. s r.o.,
TOMÁŠIKOVA 17, BRATISLAVA, PSČ 821 02 (Plánička s.r.o.), nakoľko o odkúpenie tejto
nehnuteľnosti má záujem spoločnosť Technostav Púchov s.r.o. a táto spoločnosť si podmienila
kúpu nehnuteľnosti zrušením tohto vecného bremena.
Poslanci pripomienkovali, že na pozemku prislúchajúcej k budove sú vedené inžinierske
siete na Obecný úrad a Dom Kultúry. Navrhli, aby sa zriadilo vecné bremeno na prístup k týmto
inžinierskych sieťam. Pán poslanec Vojtek pripomienkoval, aby náklady na úkony so zmenou
vecného bremena boli prenesené na spoločnosť Technostav, alebo S Slovensko, spol. s r.o..
Poslanci nemali už ďalšie výhrady a podmienky k zrušeniu predkupného práva.
Starosta obce dal následne hlasovať za zrušenie predkupného práva, ale za zachovanie
ťarchy na vstup na pozemok kvôli inžinierskym sieťam.
Diskusia:
Starosta ako prvé odovzdal predsedovi komisie
Badžgoňovi svoje majetkové priznanie za rok 2013.

pre ochranu verejného záujmu p.

Starosta informoval, že prebehol zápis detí do prvého ročníka ZŠ. Počet zapísaných detí je 6
a v školskom roku 2014/2015 bude školu navštevovať 22 detí. Ďalej informoval o novele zákona
o minimálnom počte detí v spojených triedach. Minimálny počet detí v školskom roku 2015/2016
čo je až ten nasledujúci školský rok bude musieť byť 12 deti.
Ďalej starosta informoval, že obec požiadala spoločnosť Continental Matador Rubber ešte
v roku 2013 o dar vo forme počítačov pre základnú školu. Našej žiadosti aj vďaka futbalovému
klubu Streženice nám bolo vyhovené a teda Základná škola dostala 17 počítačov a 2 notebooky.
Čim starosta obce chce aj touto cestou poďakovať riaditeľovi p. Vatalovi.
Informoval, že v roku 2014 boli navýšené podielové dane na cca 201 000,00 Eur oproti
minulému roku, ktoré boli vo výške 184 000,00 Eur.
Informoval, že v priebehu týždňa 10.03.-14.03.2014 budú doručené občanom rozhodnutia
pre daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, ktoré osobne doručia Peter Karas a Matej
Chromek. Zároveň starosta obce upozornil, aby občania dodržiavali splatnosť na základe
rozhodnutia k dani z nehnuteľností, ktorá je 30 dní od jej doručenia.
Starosta oznámil, že boli osadené nové dopravné značky do Keblia, ktoré obmedzujú
prejazd vozidiel s hmotnosťou viac ako 25 t. Po osadení značiek boli už aj upozornené subjekty,
ktoré zvážajú drevo, že môžu zrážať drevo len v nižších tonách – Pozemkové spoločenstvo UO
Púchov Hrabovka a aj Lesy SR.
Na základe týchto opatrení bol starosta obce a poslanec p. Badžgoň pozvaný na rokovanie
do Business Centra k pánovi Štefanovi Rosinovi, ohľadom vývozu drevnej hmoty z časti obce
Keblie. Na rokovaní sa stretne obec, Lesy SR a Pozemkové spoločenstvo UO Púchov Hrabovka,
z dôvodu spolufinancovania rekonštrukcie miestnej komunikácie v časti obce Keblie. O výsledku
rokovania bude starosta obce informovať na ďalšom zastupiteľstve.

Pán poslanec Rosina upozornil, že cesta na Štepnice býva v katastrofálnom stave z dôvodu
znečistenia vozovky blatom, nakoľko tadiaľ chodia naši, ale aj cudzí občania na terénnych
motorových vozidlách. Starosta odpovedal, že je ťažké striehnuť na tieto vozidlá, ale keď táto
oblasť bude obývaná, budeme ich vedieť lepšie odsledovať a následne chytiť.
Starosta ďalej informoval, že bola zo strany obce podaná žiadosť na Ministerstvo Vnútra
SR o pridelenie osobného motorového vozidla od Policajného Zboru SR značky Kia Ceed, ktoré
polícia v blízkej budúcnosti bude vyraďovať. Ak by obec takéto auto dostala, nebude ho môcť
v budúcnosti predať, bude ho môcť len zošrotovať. O výsledku tejto žiadosti bude starosta na
ďalšom zastupiteľstve informovať.
Ďalej starosta informoval, že pri príležitosti dňa učiteľov sa bude v Dome Kultúry
v Púchove konať slávnostný program pre učiteľov z celého okresu Púchov, kde budú ocenení
navrhnutí učitelia z jednotlivých Základných a Materských škôl okresu Púchov. Z našej ZŠ a MŠ
boli navrhnuté na odmenu pani Anna Bartošová a Mgr. Alena Zaťková, z dôvodu dlhoročnej
výbornej práce pre našu školu a škôlku.
Pán poslanec Balát upozornil, že pri p. Kubišovi dochádza k znečisteniu potoka
z kanalizácie 6-bytovky. Starosta informoval, že o uvedenom probléme vie, ale opravu musí
vykonať oprávnený subjekt a to Považská Vodárenská Spoločnosť, Považská Bystrica, prevádzka
Čističky Odpadových Vôd Streženice. O našej požiadavke na opravu kanalizácie PVS vie
a v blízkej dobe čakáme na opravu.
Pán poslanec Badžgoň a Balát podotkol, že sa vytvára skládka za domom kultúry, a pán
Badžgoň bol aj svedkom vývozu tohto odpadu. Tento veľkoobjemový odpad navozili občania bez
súhlasu. Na to starosta reagoval, že spoločne s pracovníkmi MOS tento odpad naložili na 3 veľké
objemové kontajnery a odpad bol uskladnený na skládku. Starosta ďalej informoval, že kontajner na
železo slúži len na železo a nie ako skladisko skla, matracov, gumy a podobne. Vývoz
veľkoobjemového odpadu je vždy v danom termíne. Prosíme občanov, aby tieto termíny, ktoré
starosta obce vyhlasuje v rozhlase občania aj dodržiavali. Starosta informoval, že je potrebné
v budúcnosti zriadiť zberný dvor, ktorý bude oplotený a bude pod kontrolou.
Pán poslanec Rosina sa opýtal, aké práce sa vykonávali v MŠ, nakoľko tam videl neustáli
ruch a rôznych pracovníkov. Starosta odpovedal, že vďaka podpory sponzorov Futbalového Klubu
Streženice kompletne zrekonštruovali pivničné priestory, ktoré boli v dezolátnom stave a do pivníc
zatekalo. Vymenili sa okná, urobila sa izolácia, urobili sa tam nové omietky, zárubne, nové dvere
a podlahy. Touto podporou vznikli v pivničných priestoroch 2 sklady, jeden pre Materskú školu
a jeden pre Základnú školu, a taktiež vznikli 2 šatne, ktoré bude Futbalový Klub Streženice
využívať v rámci zimnej prípravy t.j. od Januára do Marca, Základná škola a Materská škola
v rámci telesnej výchovy po celý rok. Nakoľko Materská škola v rámci projektov poriada tzv.
Olympsky deň, deti iných škôl sa nemajú kde prezliekať, tak aj tieto deti môžu využívať tieto šatne.
Taktiež bola zrekonštruovaná aj pracovňa kde vznikli 3 sprchy, ktoré budú slúžiť už k spomínaným
šatniam.

Pán Balát sa opýtal na vybudovanie multifunkčného ihriska. Starosta odpovedal, že
v súčasnosti prebiehajú rokovania s majiteľom futbalového areálu na Bubrovinách, ktorý sa ozval
po 15 rokoch a má záujem pozemok vo výmere približne 27 000 m2 predať Futbalovému Klubu
Streženice. Z tohto dôvodu šetrí FK Streženice finančné prostriedky na vykúpenie areálu na
Bubrovinách a teda sa odkladá prípadná realizácia umelej trávy na terajšom betónovom ihrisku
v obci. Ak by rokovania prebehli úspešne Futbalový Klub Streženice prevedie areál na Bubrovinách
do majetku obce, aby sa v budúcnosti o takýto dôležitý majetok neprišlo.
Pani Ondrušová sa opýtala p. starostu či nebolo možné nejako vyriešiť chodníky. Na to
starosta reagoval, že momentálne prebieha územné a stavebné konanie, ktoré rieši práve chodníky
v obci, popri hlavnej ceste smerom od železničného podjazdu smerom k autobusovým zástavkám.
Pani Ondručová sa spýtala či je v projekte zahrnutý aj mostík cez Keblianský potok , nakoľko je
tam nebezpečný úsek, z dôvodu úzkeho mostíka pre osobne motorové vozidlá. Starosta odpovedal
že v tomto projekte nie je zahrnutý mostík, ale po realizácii chodníkov sa bude snažiť mostík
vybudovať.
Do diskusie už neboli žiadne príspevky. Starosta poďakoval prítomným poslancom a poprial
všetkým ešte pekný dňa.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
10. 03. 2014

Overovatelia:

Ing. Monika Janisová ..............................
Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 05.03.2014
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 14/01
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 14/02
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2013
uznesenie č. 14/03
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 14/04
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/05
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/06
neuplatňovanie programov
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/07
Finančný rozpočet na rok 2014
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/08
pre rok 2014 bude Obec Streženice poskytovať finančné prostriedky len pre Centrá voľného času
pôsobiace v okrese Púchov. Výšku príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje vo výške 60,00
Eur bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku na
jedno dieťa na rok je doloženie kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/09
zámer Obce Streženice na predaj pozemku parc. č. 622/23 na LV 1486 „trvalé trávne porasty“
o výmere 22 m2 a to spôsobom: priamy predaj žiadateľovi a vlastníkovi susednej nehnuteľnosti p.
Jozefovi Crkoňovi, nar. 27.05.1981, bytom Ul. 1. mája 887/45, 020 01 Púchov a to za stanovenú
sumu 1,00 Eur.
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/10
Zrušenie predkupného práva pre Obec Streženice na nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti
S SLOVENSKO, spol. s r.o., TOMÁŠIKOVA 17, BRATISLAVA, PSČ 821 02, parc. č. 227/38, ale
zachovanie práva na vstup na pozemok z dôvodu prístupu k inžinierskym sieťam
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach dňa 10.03.2014
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

