ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016 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. Pán poslanec Ing. Boda sa pripojil k rokovaniu pri bode
č. 3.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Bc. Alenu Zvonkovú a poslanca Bohuslava Svoradu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Starosta doplnil program o bod č. 4 –
Prerokovanie ÚPN-O.
Prítomní poslanci nemali ďalšie pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie
programu.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
21.11.2016 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4. a 5.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanom, že na zasadnutie obecného
zastupiteľstva boli prizvaní aj spracovávatelia Územného plánu obce Streženice, Ing. Arch.
Magda Ďurdíková a Ing. Arch. Peter Kručay (A3A atelier, s.r.o.), ktorí prítomných
oboznámili s priebehom obstarávania, prerokovania a spracovania ÚPN-O. Ing. Arch.
Ďurdíková informovala, že Územný plán sa spracovával dlhodobo, viac ako 1 rok. Celé
katastrálne územie sa naposledy spracovalo v roku 1982, odvtedy bol Územný plán
upravovaný iba Zmenami a doplnkami, z rokov 1997, 2004 a 2008. V mapách sú zapracované
všetky zámery rozvoja v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami. Obec sa dobre rozvíja, má
prirodzený prírastok obyvateľstva. Na obec bolo zaslaných 23 stanovísk z jednotlivých
ministerstiev a od dotknutých orgánov, 47 bolo podaných pripomienok zo strany verejnosti
a právnických osôb. 29 pripomienok bolo akceptovaných, 18 pripomienok bolo
neakceptovaných. Streženice sú prírodne limitované, z jednej strany rieka Váh, z druhej
strany pohorie Bielych Karpát. Rozvoj je smerovaný na Štepnice a Keblie, v Keblií je však
prírodný limit (zosuvy, cesty, siete), rozvoj Keblia je zameraný skôr rekreačne. Všetky ďalšie
informácie a otázky od poslancov a občanov zodpovedala, resp. vysvetlila na mapách Ing.
Arch. Ďurdíková spolu s Ing. Arch. Kručayom. Následne Ing. Arch. Kručay informoval, že
Návrh územného plánu obce Streženice k navrhovému roku 2035 rieši rozvojový program pre
tvorbu optimálnych podmienok pre udržateľný rozvoj a kvalitný život. Zároveň informoval,
že tento Návrh Územného plánu obce Streženice je odsúhlasený Okresným úradom Trenčín,
odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý odporúča jeho schválenie. Splnením podmienok obec
získala dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
a časť financií bude pochádzať od občanov. Niektoré plochy, ktoré neboli zahrnuté
v súčasnosti do Územného plánu a dostali sa do výhľadu, môžu byť v budúcnosti upravené

Zmenami a doplnkami, ak bude záujem zo strany obce, verejného záujmu alebo občanov.
Starosta informoval, že ak bude ÚPN-O Streženice schválené, následne bude potrebné poslať
toto prijaté uznesenie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Prítomní už nemali ďalšie otázky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 6.
Starosta obce informoval, že obecná rada sa zaoberala a vypracovala rozpočet na rok
2017, tento sa schvaľuje a roky 2018 a 2019 sa berú na vedomie – priložené k zápisnici.
Kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce Streženice na rok
2017 – priložené k zápisnici. Odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Streženice Návrh
rozpočtu na rok 2017 aj s podanými pripomienkami schváliť ako „Záväzný rozpočet na rok
2017.“
Starosta zhrnul, že rozpočtové príjmy sú v sume 485 730,- Eur a taktiež rozpočtové
výdavky sú v sume 485 730,- Eur, rozpočet je teda vyrovnaný.
Poslanec Boda sa spýtal, ako je na tom obec finančne, na čo mu hlavný kontrolór obce
odpovedal, že presne budeme vedieť 5.2.2016 kedy bude známy výsledok hospodárenia.
Poslanci k danému návrhu už nemali ďalšie pripomienky a tak dal hlasovať za
schválenie rozpočtu na rok 2017.
Diskusia:
Pán Pitlovaný mal otázku ako je na tom obec finančne, táto otázka mu bola
zodpovedaná pri bode č. 6
Pani poslankyňa Zvonková sa spýtala, či sme získali nejaké financie na kúrenie.
Starosta odpovedal, že zatiaľ nemá žiadne nové informácie ohľadom dotácie na havarijný stav
kúrenia v budove školy. Ekonómka obecného úradu doplnila, že na kúrenie sme zatiaľ
finančné prostriedky neobdržali, ale v rámci dohadovacieho konania sme dostali úpravou
výšky normatívnych príspevkov 2 500,- Eur.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na poslednom
obecnom zastupiteľstve v tomto roku a pri príležitosti blížiacich sa sviatkov poprial všetkým
príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobre v roku 2017 a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
15.12.2016

Overovatelia: Bohuslav Svorada
..............................
Bc. Alena Zvonková
..............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 15.12.2016
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 16/38
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Bohuslava Svoradu.
uznesenie č. 16/39
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2016
uznesenie č. 16/40
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na rok 2017
uznesenie č. 16/41
finančný rozpočet na roky 2018 a 2019
B: k o n š t a t u j e, ž e
uznesenie č. 16/42
a) návrh Územného plánu obce Streženice bol spracovaný a prerokovaný v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“);
b) všetky pripomienky dotknutých orgánov k územnému plánu boli akceptované;
c) preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona Návrhu Územného plánu obce Streženice vydal
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
pod číslom č. OU-TN-OVBP1-2016/001015-014/Kš zo dňa 07.12.2016;
d) návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN-O Streženice je v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
C: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 16/43
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/44
a) ÚPN-O Streženice s vymedzenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami vo
verejnom záujme;
b) Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu ÚPN-O Streženice;
c) Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ÚPN-O
Streženice.
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 16/45
finančný rozpočet na rok 2017
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
D: u k l a d á
uznesenie č. 16/46
a) starostovi obce Streženice – Ing. Jurajovi Hrišovi, podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného
zákona zverejniť Záväznú časť ÚPN-O Streženice Všeobecným záväzným nariadením obce
Streženice vyvesením na úradnej tabuli na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste
obvyklým. Termín: do troch mesiacov;
b) starostovi obce Streženice – Ing. Jurajovi Hrišovi, podľa § 28 opatriť schválený ÚPN-O
Streženice schvaľovacou doložkou a takúto uložiť na obci Streženice, stavebnom úrade,
Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín do troch mesiacov od jeho schválenia. Termín: do troch mesiacov;
c) vyhotoviť podľa § 28 ods. 5) stavebného zákona registračný list o obsahu ÚPN-O Streženice
a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Termín: do troch mesiacov;
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 15.12.2016

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

