Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.07.2015 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 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.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Mgr. Martu Kubišovú a pána Jána Badžgoňa.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali
k nemu pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
29.06.2015 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že účtovná závierka bola
overená audítorskou spoločnosťou Credit Audit, s.r.o., Bratislava a predniesol
správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014, podľa ktorej účtovná závierka
vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej
jednotky Obec Streženice k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 5.
Starosta ďalej pokračoval a oboznámil obecné zastupiteľstvo so správou nezávislého
audítora o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z., podľa ktorej sa
nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohli domnievať, že hospodárenie obce
Streženice vykázané v priložených finančných výkazoch k 31.12.2014 neposkytuje verný
a objektívny pohľad. Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 6.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie zmeny územného plánu obce Streženice,
časť Horeriečie. Táto zmena sa týka len časti pre ulicu Za Rybárska. Starosta ďalej
informoval, že zmena územného plánu je potrebná pre pokračovanie výstavby rodinných
domov na tejto ulici. Projektová dokumentácia je vypracovaná, je potrebné vyhlásiť
obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 k ÚPN-O Streženice. Poslanec Svorada sa spýtal starostu,
kto vybuduje inžinierske siete, vodu, kanalizáciu, elektrinu, verejné osvetlenie a vyasfaltuje
komunikáciu. Starosta odpovedal, že všetky siete a asfaltovanie komunikácie vybuduje
spoločnosť na vlastné náklady, ktorá zastrešuje predaj jednotlivých pozemkov. Poslanci
nemali námietky, tak dal starosta hlasovať za schválenie.

Diskusia:
Starosta informoval, že na stránke Úradu vlády SR je dostupný zoznam schválených
multifunkčných ihrísk, medzi ktorými je aj naša obec. Dotácia je vo výške 40 000,- Eur.
Ďalšie finančné prostriedky na dokončenie ihriska budú čerpané z rozpočtu obce. Realizácia
sa začne v polovici septembra a potrvá približne tri až štyri týždne.
Ďalej informoval, že vyšla výzva o predkladanie projektov na vybudovanie
kamerového systému a zvýšenie bezpečnosti v obci. Projekt kamerového systému je pre obce
do 1000 obyvateľov a je vypracovaný v sume 100 000,- Eur, spoluúčasť obce nie je žiadna.
V kamerovom systéme je zahrnutých 30 kamier, ktoré by snímali obecný úrad, hasičskú
zbrojnicu a jej areál, základnú školu, autobusovú zástavku, park, cintorín a futbalové ihrisko
a tiež by boli snímané vodné toky a hladiny. Realizácia by sa začala koncom septembra.
Momentálne čakáme na schválenie tohto projektu.
Starosta informoval, že futbalový klub chce požiadať o prevzatie autobusu pod správu
obce. Poslanec Svorada reagoval, že prevádzkovanie autobusu nie je lacná a jednoduchá vec.
Nakoľko sa tejto problematike vyzná neodporúča prevziať do majetku obce. Poslanec
Badzgoň doplnil, že si nevie predstaviť jeho využitie, taktiež je problematické nájsť
zodpovednú osobu na prevádzkovanie a údržbu autobusu. Poslankyňa Zvonková doplnila, že
autobus ma svoj vek, a budú potrebné údržby a opravy. Taktiež neodporúča prevzatie
autobusu do majetku obce.
Pán poslanec Badžgoň informoval, že Dobrovoľný hasičský zbor vyčistil minerálny
prameň v časti obce Keblie, za čo im veľmi pekne ďakuje. Minerálny prameň sa čistil po viac
ako štyroch rokoch a pán poslanec navrhol, aby čistenie minerálnych prameňov prebiehalo
pravidelne. Zlepší sa kvalita minerálnej vody a skrášľuje sa okolie prameňa. Poslanec Svorada
reagoval, že takéto čistenie by privítal aj na minerálnom prameni v obci a tým chcel aj
požiadať poslanca Chromeka, aby takéto čistenie zabezpečil. Poslanec Chromek s návrhom
súhlasil, a prisľúbil, že v blízkej dobe prebehne čistenie aj minerálneho prameňa v obci.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
20.07.2015

Overovatelia: Mgr. Marta Kubišová
...................................
Ján Badžgoň
...................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 20.07.2015
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/35
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Mgr. Martu Kubišovú a pána Jána Badžgoňa.
uznesenie č. 15/36
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2015
uznesenie č. 15/37
1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
2. Správu nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia obce so Zák. č. 583/2004 Z.z.
k 31.12.2014
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/38
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Chromek, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/39
začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 4 k ÚPN-O Streženice, ktorý bol schválený Obecným
zastupiteľstvom Streženice uznesením č.2/1997 dňa 30.01.1997 Podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bude Obec Streženice
požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O Streženice od orgánov
štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických a právnických osôb, ktorých výhradná
potreba vyvolala obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O Streženice.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Chromek, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 20.07.2015
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

