ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.08.2016 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, 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 Bc. Alenu Zvonkovú. Ďalej prítomných oboznámil s programom
zasadnutia.
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
23.06.2016 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesla ekonómka obecného úradu p. Kadlecová úpravu
rozpočtu na základe rokovania obecnej rady zo dňa 19.06.2016. Schválený rozpočet príjmov pre
rok 2016 zostáva v nezmenenej výške 424 520,- Eur. Výdavková časť rozpočtu zostáva v sume
424 520,- Eur, úpravy rozpočtu sú iba medzi funkčnými klasifikáciami a zoskupeniami položiek.
Úprava rozpočtu je priložená k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu č.1.
K bodu 5.

Diskusiu otvoril starosta obce, kde oboznámil prítomných, že dňa 26.07.2016 prebehlo
verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Streženice s výkladom spracovateľa.
V súčasnosti prebieha samotné spracovanie a zakreslenie Územného plánu.
Dňa 02.08.2016 sa uskutočnilo súdne pojednávanie na Okresnom súde v Považskej
Bystrici, vo veci o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, na základe žaloby zo strany
Mgr. Aleny Moškovej. Bol vyhlásený rozsudok, súd žalobu zamietol a priklonil sa na stranu
obce. Rozsudok nie je ešte právoplatný.
Následne prebiehala diskusia s otázkami prítomných občanov, p. Košútovej, p.
Vicáňovej a p. Karasa, na krížovú cestu na Štepnickej skale. Starosta prítomných oboznámil,
že nebolo vydané stavebné povolenie na stavbu, ktorá vznikla. Ústne prejednaných bolo 14
krížov, ktoré mali byť umiestnené spôsobom, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu.
V súčasnosti sa touto stavbou zaoberá Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý rozhodne
o možnej pokute, prípadne odstránení stavby. Pani poslankyňa Zvonková a Janisová dodali,
že Štepnická skala je od roku 1968 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.
Pani Strapková sa spýtala, či by bolo možné naplánovať zasadnutia obecného
zastupiteľstva vopred s konkrétnymi termínmi. Starosta odpovedal, že zasadnutia obecného

zastupiteľstva sú zverejňované na obecnej stránke, vo vývesnej skrini 4 dni vopred a hlásia sa
v obecnom rozhlase v deň konania. Zároveň dodal, že zasadnutia sa uskutočňujú na základe
dostatočného počtu poslancov, ktorí môžu byť prítomní, aby boli zasadnutia uznášania
schopné, a zároveň sa zvolávajú pri aktuálnych a potrebných témach rokovania. V budúcnosti
sa posnažíme rokovania obecného zastupiteľstva oznamovať viac v predstihu.
P. Loduha A. sa spýtal, či budú vyvlastňované pozemky pri spracovávaní Územného
plánu. Starosta odpovedal, že vypracovanie Územného plánu vlastníctvo pozemkov nerieši.
V diskusii vystúpila p. Košútová, ktorá reagovala na to, že nebola prizvaná ako
účastník k stavebnému konaniu rodinného domu a cesty p. Hrebíka. Starosta reagoval, že
k stavebnému konaniu sú prizvaní susediaci vlastníci pozemkov, čo p. Košútová nie je.
Účastníci konania sú privolávaní na základe aktuálnych údajov vedených na listoch
vlastníctva.
Ďalšia diskusia a otázky zo strany prítomných občanov bola o čistote a údržbe obce. P.
Valjentová upozornila na zachádzajúce konáre kríkov do hlavnej cesty a spýtala sa aj, kedy sa
bude čistiť potok, p. Karas upozornil na nerovnosť cesty pri zvonici, p. Košútová mala otázku
ohľadom kosenia cintorína, p. Cigánik upozornil na vysokú trávu v neobývanom dome pri
minerálnom prameni Slatina a na neporiadok pri Slatine. Starosta reagoval, že počas leta bolo
naplánované čistenie potoka opäť v spolupráci s Povodím Váhu, ale neuskutočnilo sa
z dôvodu, že Povodie Váhu momentálne nedisponuje potrebnou technikou, ktorou by bolo
možné čistenie vykonať. Ďalej informoval, že obec má iba dvoch aktivačných pracovníkov,
ktorí striedavo kosia a čistia obec, avšak nedokážu pravidelne zabezpečiť čistotu v celej obci.
Tieto všetky pripomienky občanov však berieme na vedomie a posnažíme aj s komisiou pre
životné prostredie tieto nedostatky odstrániť.
P. Drábikova sa spýtala, či by bolo možné umiestniť autobusovú zástavku bližšie k ich
rodinnému domu, ku križovatke. Umiestnenie zastávky je v kompetencii SAD, ale
v budúcnosti keď bude vybudovaná IBV na ulici Za Rybárska sa môže obec touto otázkou
opäť zaoberať.
P. Cigánik sa spýtal, kde v obci by bolo možné vyvážať železo. Starosta odpovedal, že
za Kultúrnym domov je pristavený veľkoobjemový kontajner, do ktorého sa takýto odpad
môže dávať.
Pani poslankyňa Zvonková upozornila na sklenené fľaše v igelitových taškách
a sklenené výplne položené vedľa kontajnerov na sklo. Je to vizitka občanov, keď okolie
kontajnerov určených na separovaný odpad nie je udržiavaný v čistote. Dva kontajnery na
sklo sa momentálne nepoužívajú, čaká sa na ich výmenu, ale ostatné kontajnery sú
k dispozícií a separovaný odpad do týchto kontajnerov treba dávať. Poslankyňa žiada
občanov, aby dodržiavali čistotu a poriadok v obci, či sa to už týka zelene alebo komunálneho
a separovaného odpadu.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
22.08.2016

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
..............................

Bc. Alena Zvonková
..............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 22.08.2016
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 16/26
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú.
uznesenie č. 16/27
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2016
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 16/28
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/29
úpravu rozpočtu č.1
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 22.08.2016

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

