ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2016 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 4 poslanci, a to Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková, na základe
čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Poslanec Chromek sa
pripojil k rokovaniu obecného zastupiteľstva pri bode rokovania číslo 6.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, kde bol doplnený bod
programu č. 6. Prítomní poslanci nemali pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
14.12.2015 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4. a 5.
Nasledovalo schválenie zadania pre spracovanie Územného plánu obce Streženice a
schválenie vyhodnotenia pripomienok z prerokovania Zadania pre spracovanie Územného
plánu obce Streženice. Poslancom bol vopred zaslaný e-mail, v ktorom bolo stanovisko
z Okresného úradu v TN, ktorý posúdil Návrh zadania k územnému plánu a odporúča ho
schváliť. Je to povinný dokument k žiadosti pre Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
Poslanci nemali pripomienky, a tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 6.
Doplneným bodom programu bolo prerokovanie žiadosti od p. Petra Centového
a manželky Daniely ohľadom kúpy pozemkov v majetku obce parc. č. KN-C 181/24 a 181/21
v katastrálnom území obce Streženice. Poslanci s odpredajom pozemkov vyjadrili nesúhlas,
z dôvodu budúceho vybudovania malého zberného dvora pre potreby obce a aj preto, že obec
už nevlastní žiadny pozemok vhodný pre budúce vybudovanie zberného dvora.
Poslanci nemali pripomienky, a tak dal starosta hlasovať za schválenie.
Diskusia:
Starosta informoval prítomných o podaní projektu na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a kamerového systému a o príprave projektu na Detské ihrisko. Tieto projekty by
boli financované z Eurofondov a to bez spoluúčasti obce na jednotlivých projektoch.
Ďalej informoval o kúrení v škole a o príprave projektu na kompletnú rekonštrukciu
kúrenia v budove školy, a to od výmeny radiátorov, potrubia a vybudovania novej plynovej
kotolne. Doplnil, že sa čaká na dokumentáciu, ktorá rieši aj nefunkčnú jednu vetvu kúrenia
v budove školy. Termín dodania projektovej dokumentácie bol do konca mesiaca február. Po

obdržaní tejto dokumentácie budeme vedieť presnú výšku investície na vybudovanie nového
potrubia nefunkčnej vetvy, ale aj celej rekonštrukcie kúrenia v budove školy. Ak počasie bude
priať, tak oprava kúrenia bude naplánovaná na letné prázdniny. Je to veľký zásah do budovy
školy a počas prevádzky výmena kúrenia nebude možná. Ak počasie nebude priať, budeme
musieť kúrenie opravovať počas víkendov. Zatiaľ elektrické radiátory nahradili nefunkčné
radiátory na tuhé palivo.
Starosta informoval, že z pohľadu dodávateľa sú práce na Multifunkčnom ihrisku
dokončené, čo nám ešte chýba je gumený granulát, ktorý sa bude sypať na umelú trávu
z dôvodu mäkkosti povrchu. Ešte sa budú montovať siete okolo ihriska, ale to záleží na
počasí, pretože niektoré časti sa musia zabetónovať, aby sme mohli pokračovať, a vstup na
ihrisko bude z areálu školy. Ďalej bude vypracovaný prevádzkový poriadok a Všeobecne
záväzné nariadenie k prenájmu ihriska, ktorý by sme mali schváliť na najbližšom obecnom
zastupiteľstve.
Informoval aj o asfaltovaní cesty v časti obce Keblie, ktoré prebehlo od Streženíc
z ulice Záhradná, smerom na ul. Keblianská pop. Kolenu. Ďalšiu časť bude možné
vyasfaltovať až koncom roku 2016, alebo začiatkom roku 2017, pretože finančné prostriedky
na rekonštrukciu ciest z rozpočtu obce na rok 2016 boli už investované.
V súčasnosti prebieha aj skúšobná prevádzka kanalizácie, ktorá potrvá 6 mesiacov
a následne bude možná kolaudácia. Až po tejto kolaudácii sa môžu občania v časti obce
Keblie pripájať na kanalizáciu.
Dňa 21.01.2016 našu obec navštívil minister vnútra Slovenskej republiky p. Róbert
Kaliňák z dôvodu odovzdania hasičského motorového vozidla a hasičského vozíka, ktorý
slúži pri zásahoch proti povodniam. Pri tejto príležitosti našu obec navštívil aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR p. Jaroslav Baška a taktiež
poslanec Národnej rady SR p. Milan Panáček.
Pán Kotvas sa spýtal, že či bude možné v našej obci odovzdávať použitý olej. Starosta
odpovedal, že približne od marca, v spolupráci so spoločnosťou Silver Mine budú v obci
umiestené zberné nádoby na použitý olej.
Pán poslanec Badžgoň mal otázku ohľadom odovzdania vodovodu v časti obce Keblie
Považskej vodárenskej spoločnosti. Starosta odpovedal, že vodovod si bude obec
prevádzkovať zatiaľ sama, nakoľko Považská vodárenská spoločnosť aj naďalej odmieta
prevziať vodovod do užívania, a to znamená, že občania na úvod budú prípojky realizovať
v spolupráci s obcou. Realizáciu prípojok na vodovod by obec chcela začať v priebehu
mesiacov apríl, máj. Občania budú o možnosti napojiť sa na vodovod informovaní cez
miestny rozhlas, ale aj osobne.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
19.02.2016

Overovatelia: Bc. Alena Zvonková
...................................
Ing. Peter Boda
...................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 19.02.2016
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
Uznesenie č. 16/01
Informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Bodu.
Uznesenie č. 16/02
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015
Uznesenie č. 16/03
Informácie starostu obce o :
- o podaní projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia a kamerový systém

- o príprave projektu na Detské ihrisko.
B: k o n š t a t u j e, ž e
Uznesenie č. 16/04
1. Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Streženice bolo spracované a prerokované v súlade
so zákonom č. 20/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“);
2. Všetky pripomienky dotknutých orgánov k Zadaniu územného plánu boli akceptované;
3. Preskúmanie podľa § 20 ods. 5,6) stavebného zákona Zadania pre spracovanie Územného plánu
obce Streženice vykonal Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý k tomu
vydal rozhodnutie pod číslom OÚ-TN-OVBP1-2016/001015-007/KŠ dňa 17.02.2016.
C: s ch v a ľ u j e
Uznesenie č. 16/05
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
Uznesenie č. 16/06
Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
Uznesenie č. 16/07
Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 16/08

Obdobie procesu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Územného
plánu obce (ÚPN-O) Streženice, najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

D: u k l a d á
uznesenie č. 16/09
Starostovi obce Streženice
Opatriť schválené Zadanie pre Územný plán obce Streženice schvaľovacou doložkou a takéto
uložiť na obci Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Boda, Svorada, Zvonková)
proti – 0

E: n e s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 16/10
Zámer odpredať pozemky parc. č. 181/24 a 181/21 v katastrálnom území obce Streženice na
základe žiadosti p. Petra Centového a manželky Daniely bytom Hlavná 311/71, Streženice.
hlasovanie:
za – 0
proti – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
zdržal sa – 0

V Streženiciach dňa 19.02.2016
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

