ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2015 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 4 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 jeden bod programu –
smernicu verejného obstarávania. Prítomní poslanci nemali pripomienky a tak dal hlasovať za
jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
18.05.2015 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol hlavný kontrolór Odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Streženice za rok 2014 v zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) Zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec sa riadila rozpočtom,
ktorý bol schválený ako vyrovnaný a v priebehu roka bol jeden krát upravovaný. Zhodnotil
dosiahnuté príjmy a výdavky obce, predniesol analýzu pohľadávok a záväzkov, čerpanie
fondov a poskytnutých dotácií k 31. 12. 2014. V závere konštatoval, že záverečný účet obce
za rok 2014 je zostavený v súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Výsledok hospodárenia je strata a rozpočet obce skončil so schodkom.
Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu
obce Streženice pre rok 2014 uzavrieť výrokom: súhlas s celoročným hospodárením bez
výhrad. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 5.
V ďalšom bode starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že účtovná závierka bola
overená audítorskou spoločnosťou Credit Audit, s.r.o., Bratislava, avšak správa nezávislého
audítora nebola ku dňu konania obecného zastupiteľstva doručená, i keď bola poslaná
v piatok 26.06.2015 prvou triedou. Po doručení bude správa audítora prečítaná na ďalšom
obecnom zastupiteľstve. Poslanci zobrali túto správu na vedomie.
K bodu 6.
Starosta ďalej pokračoval a oboznámil obecné zastupiteľstvo, že správa nezávislého audítora
o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. taktiež nebola ku dňu
konania obecného zastupiteľstva doručená. Poslanci zobrali túto správu na vedomie.

K bodu 7.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením záverečného účtu za rok 2014, ku
ktorému predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán Baška,
hlavný kontrolór obce.
Pán poslanec Boda reagoval na záverečný účet a to konkrétne na strane 6, v bode
transakcie verejného dlhu, kde je nesprávna suma a percento plnenia nezodpovedá
skutočnosti. Ďalej reagoval, že položky plnenia sú prečerpané a nie je to písomne vysvetlené
a že rozpočet v minulom roku bol len jeden krát upravovaný, nakoľko bolo potrebných viac
úprav počas roka. Poslankyňa Janisová reagovala, že v položke je chyba v sume 7 929,- Eur
a v skutočnosti je to 4 929,- Eur. Chyba bola spôsobená preklepom. Taktiež dodala, že
rozpočet v predchádzajúcom období bol schvalovaný iba na hlavné kategórie a z tohto dôvodu
sa rozpočet nemusel viac krát do roka upravovať. A na záver doplnila, že záverečný účet
a výročná správa majú mať určitú úpravu, ktorá je aj dodržaná. Poslanec Boda doplnil, aby sa
v tomto kalendárnom roku pravidelne upravoval rozpočet, na čo starosta reagoval, že prvá
úprava v tomto roku prebehla a bude nutné ešte rozpočet viac krát upraviť, z dôvodu
schválenia projektov.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k záverečnému účtu, preto dal starosta hlasovať
za schválenie záverečného účtu bez výhrad.
K bodu 8.
V ďalšom bode starosta predniesol výročnú správu za rok 2014.
Poslanci nemali pripomienky k výročnej správe, preto dal starosta hlasovať za
schválenie výročnej správy bez výhrad.
K bodu 9.
Nasledoval doplnený bod programu na návrh pána poslanca Bodu – smernica
verejného obstarávania. Pán Starosta informoval, že od 01.03.2015 je novelizovaný zákon č. .
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom je
určený limit pre verejné obstarávania v rámci podlimitných zákaziek pre mestá, obce, ako aj
ich organizácie. Starosta informoval poslancov, ale aj prítomných občanov, že všetky
investície nad 1 000,- Eur musí obec riešiť cez verejné trhovisko a teda verejne obstarávať cez
toto trhovisko. Smernica, ktorú vypracoval kontrolór obce ešte v roku 2014, je v súčasnosti
neaktuálna a zbytočná. Ale na základe podnetu pána Bodu budeme smernicu verejného
obstarávania riešiť na Obecnej rade pred ďalším rokovaním obecného zastupiteľstva.
Poslanci nemali pripomienky k danému návrhu a správu starostu zobrali na vedomie
Diskusia:
Pán starosta informoval, že od 06.06.2015 je otvorený zberný dvor pre biologický
rozložiteľný odpad. Rokovanie s riaditeľom Technických služieb mesta Púchov pánom
Krajčovičom prebehlo úspešne a zberný dvor môžu využívať občania obce bezodplatne.
Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 14tej do 18tej hodiny a vedúca zberného dvora je
pani Obšivanová Žofia.
Ďalej informoval, že vodovodná šachta v časti obce Keblie je vybudovaná
a momentálne sa rieši prevzatie do užívania s Považskou vodárenskou spoločnosťou.
Od 01.07.2015 sa bude čistiť potok na ulici Hlavná, tento oznam bude hlásený
v rozhlase.
Starosta informoval, že škody spôsobené povodňami boli vo výške cca 700,- Eur a to
najmä za zásah hasičov, za benzín, použité motorové vozidlá a makadam na zabezpečenie

cesty v časti obce Keblie.
Ďalej starosta informoval o čistení potoka za Pálenicou smerom k autobusovej
zástavke bol riešený s povodím Váhu a majiteľmi pozemkov, z dôvodu prístupu mechanizmov
na vyčistenie tohto úseku potoka. Majitelia pozemkov súhlasili so vstupom na ich pozemky,
z dôvodu vyčistenia potoka, ktoré by sa malo uskutočniť na jeseň, prípadne v zimnom období,
kedy bude možné vstúpiť do koryta potoka, nakoľko je momentálne rozmočené.
Poslankyňa Janisová sa spýtala na pokračovanie kanalizácie v časti obce Keblie.
Starosta informoval, že po spoločných rokovaniach s pani Provazníkovou a s pánom Vranom
a pánom Jancíkom prebehlo úspešné podpísanie zmlúv medzi menovanými a Považskou
vodárenskou spoločnosťou a to znamená, že sa bude pokračovať v budovaní kanalizácie až po
minerálny prameň.
Starosta informoval prítomných, že úspešne prebehla kontrola projektov realizovaných
cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, a to konkrétne výstavba chodníkov a verejné
priestranstvo. Kontrola bola bez závad, momentálne čakáme na refundáciu vlastných
finančných prostriedkov.
Poslankyňu Kubišovú zaujímalo, kedy začína výmena okien na budove školy. Starosta
reagoval, že výmena začína 06.07.2015 a potrvá približne mesiac.
Poslankyňa Zvonková informovala poslancov, ale aj občanov, že spoločne
s riaditeľkou Základnej školy pripravujú pri príležitosti 60. výročia založenia školy
v septembri oslavy, ktoré sa budú niesť v užšom kruhu pozvaných.
Pán Cigánik upozornil starostu obce, že pri minerálnom prameni je nepokosený
pozemok pána Knížaťa. Starosta reagoval, že sa treba obrátiť na Obvodný úrad Púchov na
pozemkový a lesný odbor, ktorý môže vykonať kontrolu a pokutovať daného majiteľa
pozemku.
Pán Cigánik upozornil aj na rozbitú komunikáciu na ulici Hlavná, od pána Kubiša po
pána Rosinu. Poslanec Boda reagoval, že táto cesta bola vybudovaná v minulosti z betónu,
z dôvodu spevnenia a táto cesta sa mala aj v minulosti asfaltovať. K asfaltovaniu z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov nedošlo. Poslankyňa Janisová doplnila, že prioritou je
cesta v časti obce Keblie, ktorá je v oveľa horšom stave ako spomínaná komunikácia na ulici
Hlavná.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
29. 06. 2015

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
...................................
Ing. Peter Boda
...................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 29. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/27
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 15/28
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2015
uznesenie č. 15/29
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
uznesenie č. 15/30
správu o príprave smernice verejného obstarávania
uznesenie č. 15/31
informáciu o Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 a Správe
nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2014, že
sa presúvajú na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/32
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Boda, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/33
A.
1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. Výročnú správu obce za rok 2014
B. Usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške 12 400,91 Eur nasledovne:
1. Z prebytku finančných operácii 13 111,98 Eur čiastkou vo výške 12 400,91 Eur,
2. Zvyšok takto usporiadaných finančných operácii vo výške 711,07 Eur celý prideliť do rezervného
fondu na havárie a mimoriadne udalosti.
hlasovanie:
za – 3 (Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 1 (Boda)
zdržal sa - 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 15/34
OZ poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zák. č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve účtovnú závierku, (výročnú správu) a správu audítora za rok 2014 v termíne do
30.06.2015.
V Streženiciach dňa 29.06.2015
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

