ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.03.2015 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 7 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Doplnil 2 body programu
obecného zastupiteľstva o schválenie blankozmeniek. Prítomní poslanci dostali zmenu
programu vopred a 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 13.12.2014, 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 2014
v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Po prednesení správy mali poslanci možnosť vzniesť pripomienky. Pán Boda sa spýtal,
prečo za rok 2014 neboli zverejnené faktúry a požiadal o zverejňovanie faktúr každý mesiac.
Pán starosta reagoval, že faktúry boli zverejnené po piaty mesiac roku 2014, v tomto období
sú už kompletne doplnené, nakoľko sa zverejňovali faktúry nad 1000€ a zverejňované budú
už všetky faktúry do 30 dní odo dňa zaplatenia. K prednesenej správe o kontrolnej činnosti
neboli ďalšie otázky.
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 2015, ktorý je priložený k zápisnici.
K plánu kontrolnej činnosti nemali
poslanci žiadne ďalšie podnety. Starosta doplnil, že v priebehu kalendárneho roka je možnosť
plán kontrolnej činnosti doplniť podľa potreby poslancov. Plán kontrolnej činnosti sa dáva
schvaľovať, preto dal starosta obce hlasovať za jeho schválenie.

K bodu 6.
Pokračovalo sa v nasledujúcom bode, kde sa prerokovávala dotácia pre Centrá
voľného času v okrese Púchov. Starosta informoval, že v minulom roku obecné zastupiteľstvo
schválilo dotáciu do CVČ v okrese Púchov na jedno dieťa vo výške 60,00 Eur. Starosta
informoval, že pre rok 2015 je výška dotácie 72,66 Eur pre jedno dieťa. Obec tieto finančné
prostriedky dostáva od štátu v podielových daniach. Starosta ďalej navrhol, aby poslanci
schválili dotáciu pre rok 2015 v plnej výške. Poslanci nemali k prednesenému návrhu žiadne
pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať za schválenie.
K bodu 7. – 10.
Starosta obce navrhol spojenie rozpravy a diskusie štyroch bodov programu, a to
konkrétne Schválenie preklenovacieho úveru na „Úprava verejného priestranstva Streženice“,
Schválenie preklenovacie úveru na „Výstavba chodníkov v obci Streženice“ a dva doplňujúce
programy - Schválenie blankozmeniek. Starosta informoval, že v súčasnosti sa realizujú cez
MAS Naše Považie v našej obci dva projekty. V auguste roku 2014 boli schválené uznesenia
o schválení dvoch preklenovacích úverov, ktoré boli doplnené do rozpočtu, nakoľko sa v tom
období nevedelo, či sa zmluvy z PPA (Pôdohospodárska Platobná Agentúra), projekty a celé
financovanie bude realizovať v roku 2014. Keďže sa tak neudialo, zmluvy boli
podpísané koncom novembra a počasie realizáciu nedovoľovalo, preklenulo sa to na rok
2015. Je potrebné, aby sa prijalo nové uznesenie pre Prima Banku Slovensko, a.s.. Pán
poslanec Bohuslav Svorada sa spýtal, v akej výške bude financovanie a z akých z finančných
prostriedkov budú tieto projekty zaplatené. Starosta odpovedal, že tieto projekty sú
realizované v rámci eurofondov, s tým, že štát preplatí 95% a obec sa podieľa 5%
spoluúčasťou, čo predstavuje približne 1000€ na jeden projekt. Starosta ďalej vysvetlil celé
financovanie. Spoločnosti Molda a Pamol, ktoré sú realizátormi projektov, vystavia na obec
faktúru. Obec pomocou preklenovacieho úveru zaplatí tieto faktúry. Potom z PPA príde na
obec kontrola a po kontrole nám vrátia finančné prostriedky, ktoré sú bez DPH. Následne na
to obec požiada ministerstvo financií o vrátenie DPH. Po tomto všetkom sa vrátia banke späť
všetky požičané finančné prostriedky. Poslanca Bohuslava Svoradu zaujímalo, čo bude
v parku. Starosta odpovedal, že v parku sa bude nachádzať 5 parkovacích miest, malá
oddychová zóna, kde bude 10 lavičiek, chodník k autobusovej zástavke, s tým, že sa
vybudoval na náklady obce navyše chodník, ktorý ide popri hlavnej ceste. Ten v rozpočte
projektu nebol. Do budúcna je potrebné urobiť malé premostenie pre chodcov ponad potok,
nakoľko chodníky sú tak pripravené, a taktiež by sa mohlo uvažovať o zvodidlách pre väčšiu
bezpečnosť na chodníku. Ďalej doplnil, že počas zimného obdobia by bol v parku vianočný
stromček a v máji by sa na tomto mieste postavil máj. V parku bude vysadená zeleň. Poslanci
nemali ďalšie otázky a starosta obce dal hlasovať za schválenie jednotlivých bodov.

K bodu 11.
Nasledoval ďalší bod programu – Prerokovanie platu starostu obce. Pani Zvonková
predložila obecnému zastupiteľstvu nasledovné skutočnosti. 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, v našom
prípade obec od 500 do 1000 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o navýšení tohto
minimálneho platu. Zástupkyňa starostu obce obecnému zastupiteľstvu navrhla navýšenie
tohto minimálneho platu o 7 %. Odôvodnila to výsledkami práce za predchádzajúci
kalendárny rok, za pripravované projekty, ale aj ako motiváciu do tohto roku. Minimálny plat
starostu podľa údajov vyhlásených štatistickým úradom pre rok 2015 predstavuje sumu
858,00 Eur x 1,65 násobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu 1 416,00 Eur po
zaokrúhlení. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na navýšení tohto minimálneho platu o 7 %,
čo predstavuje sumu navýšenia o 99,00 Eur. Celkový plat starostu teda predstavuje sumu
1 516,00 Eur. Starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 12.
Starosta obce otvoril ďalší bod rokovania a to cenovú ponuku od Združenia obcí
Púchovská dolina. Starosta informoval poslancov, ale aj prítomných občanov, že rozviazal
zmluvu so spoločnosťou Ledrov, ktorá nám doteraz vyvážala smeti, nakoľko v minulom roku
starosta urgoval minimálne 4 krát zníženie sumy za vývoz TKO (tuhý komunálny odpad), ale
vedenie na výzvu starostu nereagovalo. Na pracovníkov Ledrovu boli sťažnosti, neporiadok
na uliciach, pokrčené popolnice, preto sa starosta obce rozhodol situáciu riešiť radikálne a to
rozviazaním zmluvy. Ďalej starosta obce podotkol, že má podozrenie na pracovníkov
Ledrovu, že na našu obec vyvážali smeti Lednických Rovní, nakoľko tieto podozrenia sa
potvrdili v obciach Zubák a Dolná Breznica. Poslanci preštudovali cenovú ponuku, ktorej
cena je oveľa nižšia. Poslanec Bohuslav Svorada sa spýtal, či starosta obce ešte počíta so
spoločnosťou Ledrov aj do budúcna. Starosta odpovedal, že všetko závisí od predloženej
cenovej ponuky a taktiež podotkol, že v súčasnosti je v spoločnosti vymenené vedenie, ktoré
chce urobiť nápravy. Poslanec Peter Boda sa spýtal, kam vyváža smeti Združenie obcí
Púchovská dolina. Starosta odpovedal, že vyváža na smetisko Podstránie a cena za uloženie
by ostala rovnaká ako doteraz, len s tým rozdielom, že vývoz by bol lacnejší. Poslanci sa
zhodli, že dajú starostovi obce úlohu do konca apríla dodať ešte minimálne 2 cenové ponuky.
Po tomto termíne poslanci prehodnotia cenové ponuky a vyberú najlepšiu možnosť. Tento bod
programu bol posunutý do ďalšieho obecného zastupiteľstva.

Diskusia:
Starosta obce ako prvé odovzdal pánovi Badžgoňovi, predsedovi komisie na
ochranu verejného záujmu, svoje majetkové priznanie za rok 2014, ktoré je priložené
k zápisnici.
Následne vyslovil poďakovanie pani Strapkovej za množstvo kníh, ktoré
darovala obecnej knižnici.
Starosta ďalej informoval občanov a poslancov o budovaní v obci v roku 2015,
a to konkrétne o chodníkoch na ulici Púchovská a o parku, ktorých realizácia práve
prebieha. Počas roka by mala prebehnúť potrebná výmena okien na budove školy.
V rámci dobrých vzťahov s nemenovanými sponzormi by do areálu školy mali
pribudnúť nové preliezačky, húpačky a hlavne odpadkové koše.
V priebehu roka by mala byť zrekonštruovaná kotolňa a radiátory v škole, s tým že sa
bude kúriť plynom.
Starosta oboznámil poslancov aj o predĺžení termínu prác pri budovaní kanalizácie
v časti obce Keblie, s tým, že momentálne sú pri rodinnom dome pána Kračuníka.
Starosta prisľúbil viac informácii ohľadom kanalizácie, asfaltovania a dokončenia na
ďalšom obecnom zastupiteľstve.
Starosta informoval, že od 01.03.2015 je zriadené elektronické trhovisko pre všetky
obce, prostredníctvom ktorého prebieha verejné obstarávanie na všetky tovary
a služby, ktoré sa v priebehu kalendárneho roka nakupujú nad 1000,- Eur.
Ďalej informoval poslancov a občanov o tom, že Trenčiansky samosprávny kraj
pripravuje v okrese Púchov cyklotrasu, ktorej dĺžka by mala byť približne 17 km
a mala by ísť od Nimnice, cez Streženice a smer Lednické Rovne s napojením na
Belušu.
Starosta informoval poslancov o bezdrôtovom rozhlase v našej obci a to konkrétne
v osade Štepnice, pri výstavbe rodinných domov v časti Matikovec a pri výstavbe IBV
Streženice. Táto investícia by pre obec predstavovala zhruba 3500,- Eur. V cene je
zahrnutá ústredňa, anténa a rozhlasy.
Starosta oznámil, že na Trenčiansky samosprávny kraj bola zaslaná žiadosť o osadenie
meračov rýchlosti alebo semaforov a signalizačného zariadenia pre prechod pre
chodcov na ulicu Púchovská, hlavne v úseku od Pálenice po autobusovú zástavku
a taktiež riešenie situácie od rodinného domu pána Hriša po cintorín, nakoľko v tomto
úseku nedodržujú vodiči rýchlosť a nerešpektujú prechod pre chodcov.
Pán Jozef Karas navrhol umiestniť zrkadlo k priechodu pre chodcov zo strany od
autobusovej zástavky, pretože nie je dobre vidieť cez bývalý rodinný dom pani
Michalíkovej za potokom.
Pán Pavel Karas reagoval na zvýšenie poplatku za tuhý komunálny odpad
(ďalej len TKO), ktorý sa zvýšil z pôvodných 21,90 Eur na 22,- Eur. Spýtal sa, či by
obec nemohla občanom nad 62 rokov alebo občanom ŤZP od budúceho roka schváliť
úľavu na poplatku za TKO, či už na 2 mesiace alebo polročne. Starosta odpovedal, že
zvýšenie je len pre lepšiu kalkuláciu na úrade, takzvané zaokrúhlenie na celé číslo.
Taktiež reagoval, že v obci je zhruba 180 občanov nad 62 a počet ŤZP mu nie je
známy, ale všetko by bolo potrebné prehodnotiť a vyčísliť. Je to možná úloha pre
augustové zastupiteľstvo a budúcoročné Všeobecne záväzné nariadenie. Starosta
doplnil, že pripraví podklady.

Pán Jozef Karas reagoval na odpadové hospodárstvo obce stým, že niektorí
občania majú veľký počet popolníc pred svojou domácnosťou aj napriek tomu, že
v rodinnom dome bývajú možno 3-4 osoby. Taktiež doplnil, aby sa obecné
zastupiteľstvo a starosta obce zaoberali prechodom na žetónový spôsob, ako tomu bolo
pred niekoľkými rokmi. Bolo by to pre občanov a obec spravodlivé riešenie. Koľko
má kto popolníc, toľko si zaplatí. Starosta odpovedal, že by to bolo spravodlivé
riešenie, čo sa týka poplatku, len si treba uvedomiť, že v obci by možno vznikali
čierne skládky, ktoré by obec na svoje náklady musela likvidovať. V súčasnosti majú
smetiari prikázané brať všetko, čo sa pred jednotlivými domácnosťami nachádza a
obec je v relatívne čistom stave. Poplatok za TKO netreba zatiaľ ani do budúcna
meniť. Aj napriek tomu, že nám počet obyvateľov rastie, obec už nedopláca za TKO
a poplatky pokrývajú náklady za uloženie a zber. Starosta doplnil, že aj vďaka
pravidelnému zberu veľkoobjemovým kontajnerom, pravidelným zberom elektroodpadu, gumo-odpadu a kontajnerom na biologicky rozložiteľný odpad sme ušetrili
finančné prostriedky a zároveň tento druh odpadu nemusel skončiť na skládke.
Starosta doplnil, že taktiež prehodnotia žetónový systém zberu. Kontrolór obce
reagoval na žetónový systém zberu TKO, ktorý mali na Lúkach a po 2 rokoch ho
zrušili, pretože nebol efektívny a po obci vznikali čierne skládky.
Pán Jozef Karas upozornil starostu obce na miestny rozhlas, v ktorom hudba
hrá dostatočne nahlas, ale hlásenie je slabšie počuť. Starosta odpovedal, že o tomto
probléme vie a bude to riešiť až pomocou plošiny. Počas zimy pravdepodobne
ponaťahovalo drôty vedenia miestneho rozhlasu.
Poslankyňa Monika Janisová upozornila na výtlky na miestnych
komunikáciach , že by bolo potrebné ich opraviť. Starosta odpovedal, že asfaltovanie
komunikácií je naplánované na apríl, prípadne máj, kedy teploty budú aj v noci
dosahovať plusové hodnoty.
Poslanec Peter Boda sa spýtal starostu obce na eurofondy na opatrovateľskú
službu. Reagoval na to, že zomrel občan, ktorému bola poskytovaná opatrovateľská
služba a či toto miesto zaniklo a či budeme mať nárok aj v budúcnosti na preplatenie
platu opatrovateľky z eurofondov. Starosta odpovedal, že opatrovateľku sme museli
prepustiť nakoľko na obecnom úrade neevidujeme záujemcu o opatrovateľskú službu.
Nárok na toto miesto nám zatiaľ nezaniká, ale máme preklenovacie obdobie 2
mesiace, kedy by sme mohli opäť zamestnať opatrovateľku prostredníctvom
eurofondov. Po tomto termíne nám nárok zanikne. Starosta podotkol, že ak poslanci
vedia o niekom, kto by opatrovateľskú službu potreboval, nech túto osobu informujú
a nech si podá žiadosť.
Poslanec Peter Boda sa spýtal na výrub líp na miestnom cintoríne. Kedy a či
budú vôbec zrezané. Starosta odpovedal, že lipy budú zrezané, máme možnosť ich
vyrezať do 15.4.2015 s tým, že musí vybaviť potrebné formuláre na životnom
prostredí. Následne musíme vysadiť nové stromy, ktorým je potrebné nájsť nové
miesto, tak aby nezavadzali do budúcna aj v rámci rozširovania miestneho cintorína.

Pán Milan Kotvas sa spýtal starostu obce, či chodník, ktorý sa buduje na ulici
Púchovská, bude obojstranný. Starosta odpovedal, že chodník bude obojstranný
v šírke 1,5 metra. Pán Kotvas reagoval, či sa neuvažuje aj o chodníku smerom od
autobusovej zástavky k cintorínu. Starosta odpovedal, že ak bude možné čerpať ďalšie
eurofondy a bude výzva na predkladanie projektov chce vybudovať chodník z ulice
Družstevná smerom k cintorínu po ľavej strane cesty a taktiež vybudovať chodník od
Pálenice smerom na autobusovú zástavku.
Pán Jozef Karas upozornil starostu obce na znečistené potoky, či už na ulici
Hlavná, ale aj na ulici Záhradná, a že by bolo potrebné ich znovu vyčistiť. Starosta
odpovedal, že čistenie potoka bude opäť, tak ako každý rok a bude vyhlásené
v rozhlase. Pán Jozef Karas upozornil aj na zanesený potok pod hlavnou cestou pri
rodinnom dome pána Valacha. Starosta odpovedal, že toto čistenie je v správe ciest,
ktoré patria pod Trenčiansky samosprávny kraj a je veľmi náročné tento podjazd
vyčistiť.
Poslanec Bohuslav Svorada upozornil starostu na nefunkčnosť hydrantov na
jednotlivých uliciach a spýtal sa, či sa dá s týmto problémom niečo urobiť. Starosta
odpovedal, že jednotlivé hydranty na všetkých uliciach sú v správe Považskej
Vodárenskej Spoločnosti (ďalej len PVS), ich oprava, tak aj údržba, prípadne výmena.
Starosta dodal, že týmto problémom sa zaoberali aj na výročnej členskej schôdzi
Dobrovoľného Hasičského Zboru (ďalej len DHZ) v januári, s tým, že keď bude dobré
počasie, starosta obce a hasiči DHZ skontrolujú funkčnosť hydrantov a že pokazené
hydranty sa nahlásia na opravu PVS.
Pán Jozef Karas reagoval na zvýšenie daní za nehnuteľnosť, konkrétne za daň
za stavby rodinných domov. Nárast je tam viac ako 4násobný a nevie si to vysvetliť,
prečo takýto nárast musia občania znášať. Starosta odpovedal, že v minulom roku sa
zmenil zákon, ktorý hovorí o tom, že obec musí dodržať 10-násobok svojich sadzieb
daní. To znamená, že podnikatelia mali v predchádzajúcom roku 2014 za 1m2 sadzbu
1,30 Eur a občania za 1m2 sadzbu 0,05 Eur. V roku 2015 podľa zákona musí byť 10násobok a to pre podnikateľov 1,3€/1m2 a pre občana 0,13€/1m2, na čo starosta
upozornil, že aj tak tam je nárast o viac ako polovicu. Pri rokovaní o zvýšení daní sme
zvýšili pri podnikateľoch na 2€/1m2 a pre občana na sadzbu 0,2€/1m2 z toho dôvodu,
aby sme nezvyšovali daň len občanom. Starosta obce a poslankyňa Monika Janisová
upozornili na fakt, že cena pozemkov sa nemenila a ostala rovnaká, nakoľko pri
pozemkoch musí byť dodržaná sadzba 5-násobku, čo sme ako obec splnili. Horšie to
bolo pri stavbách, kde sme museli sadzby navyšovať. Pán Jozef Karas reagoval na túto
skutočnosť s tým, že poslanci a starosta mohli zvýšiť sadzbu napríklad na 0,10 Eur, čo
by bolo raz toľko. Starosta odpovedal, že v tomto prípade by sa sadzba podnikateľom
znížila na 1€/1m2, čím by radikálne klesli príjmy do rozpočtu obce a reagoval na to aj
tým spôsobom, že v tomto prípade, by bolo veľmi obtiažne realizovať akékoľvek
projekty, akcie a stavby, nakoľko aj tak je rozpočet obce veľmi nabitý, a to je potrebné
začať splácať úver. Poslankyňa Alena Zvonková poznamenala, že sadzby na
pozemkoch sa nemenili, ostali také, aké boli doteraz. Taktiež sa prihliadalo na
zaťaženie na jednotlivé domácnosti a to zaťaženie predstavuje navýšenie pre

domácnosť zhruba o 15 Eur na rok.
Pán Jozef Karas sa spýtal na záväzky obce a dlh obce. V akej výške má obec
svoje dlhy. Starosta obce odpovedal, že obec pravidelne spláca svoje faktúry a iné dlhy
ako úver z roku 2008 nemá. Kontrolór obce doplnil, že v bode rokovania bolo aj
stanovisko kontrolóra k zadlženosti obce, aby obec mohla prijať preklenovací úver.
K danému dňu má obec len úver vo výške 156 012 Eur. Faktúry sa splácajú postupne.
Na záver starosta obce poďakoval za účasť a plnohodnotnú diskusiu prítomným
poslancom a občanom a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
11.03. 2015

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Ing. Peter Boda

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 11.03. 2014

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/01
a/ informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu,
b/ informáciu starostu obce o predložení svojho majetkového priznania komisii na ochranu
verejného záujmu.
uznesenie č. 15/02
a/ kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.12.2014 vykonanú hlavným kontrolórom,
b/ stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu preklenovacieho úveru obce na „Úpravu
verejného priestranstva obce Streženice“
uznesenie č. 15/03
správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
uznesenie č. 15/04
cenovú ponuku Združenia obcí Púchovská dolina
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/05
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/06
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/07
poskytovať finančné prostriedky pre rok 2015 z rozpočtu Obce Streženice len pre Centrá
voľného času pôsobiace v okrese Púchov. Výšku príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje
vo výške 72,66 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 – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

uznesenie č. 15/08
prijatie úveru vo výške 23 983,68 EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s.,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, na účely zabezpečenia financovanie
investičného projektu: Úprava verejného priestranstva Streženice s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/09
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/10
prijatie úveru vo výške 18 000 ,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, na účely zabezpečenia financovanie
investičného projektu: Výstavba chodníkov v obci Streženice
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 3.4.2.
Obnova a rozvoj obcí
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/11
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

uznesenie č. 15/12
plat starostu obce ako súčin priemernej mzdy v NH SR a koeficientu 1,65 podľa veľkostnej
skupiny obce a navýšenie o 7% a to spätne od 01.01.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
C: r u š í
uznesenie č. 15/13
obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 14/23 zo dňa 13.08.2014 - preklenovací úver na
„Úprava verejného priestranstva Streženice“ v sume 18 000,- Eur
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/14
obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 14/24 zo dňa 13.08.2014 - preklenovací úver na
„Výstavba chodníkov v obci Streženice“ v sume 23 983,68 Eur
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 11.03.2015
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Elena Sitárová

