ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.06.2016 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.
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. Pán poslanec Boda navrhol ďalší bod
programu – nové informácie o situácii v Základnej škole, tento bod bol zaradený k bodu č. 9
Rôzne. Prítomný občan, pán Pavel Karas z Púchova navrhol taktiež ďalší bod rokovania –
výstavba IBV a územný plán – zámer č. 4. Tieto body rokovania boli zahrnuté do diskusie.
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
17.05.2015 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 2015 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 dva krát upravovaný. Zhodnotil dosiahnuté príjmy a
výdavky obce, predniesol analýzu pohľadávok a záväzkov, čerpanie fondov a poskytnutých
dotácií k 31. 12. 2015. V závere konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2015 je zostavený v
súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok
hospodárenia je zisk a rozpočet obce skončil so schodkom.
Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce
Streženice pre rok 2015 uzavrieť výrokom: súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
Pán poslanec Boda reagoval na zaverečný účet a výročnú správu tým, že nesedia údaje, keď si
porovná príjmy a upravený rozpočet. Starosta priniesol úpravu rozpočtu z novembra 2015, aby si
údaje skontroloval. Rozpočet v časti 2015 očakávaný bol približne v súlade s konečným stavom
rozpočtu k 31.12.2015. Poslanec Boda reagoval, že úprava rozpočet č 2. nesedí na to čo je
uvedené v časti záverečného účtu. Poslankyňa Janisová reagovala, že pri nahrávaní do programu
RIS.SAM kde sa upravený rozpočet po schválení nahráva, 2 krát vypadol a z tohto dôvodu sú
v tabuľke upraveného rozpočtu nezrovnalosti zo schválenou úpravou č.2. Kontolór obce reagoval,
že zaverečný účet a výročná správa tak ako je napísana je skutočný stav a už sa s ňou nedá nič
robiť. Poslanec pán Boda reagoval, že zaverečný účet a výročnú správu je potrebné schváliť
s výhradou. Kontrolór obce reagoval, že takéto uznesenie nemôžeme prijať, pretože obec dala
urobiť audit a tým pádom môžeme prijať len uznesenie záverečného účtu a výročnej správy bez
výhrad.

Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 5. a 6.
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 31.12.2015, podľa ktorej účtovná závierka vyjadruje
objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky Obec
Streženice k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému
dátumu. Účtovná závierka je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve.

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 31.12.2015 neposkytuje verný a
objektívny pohľad. Poslanci tieto správy zobrali na vedomie.
K bodu 7.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením záverečného účtu obce za rok 2015,
ku ktorému predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán
Baška, hlavný kontrolór obce.
K záverečnému účtu obce prebehla diskusia už pri bode rokovania č. 4. Pán poslanec Boda
nesúhlasil s údajmi uvedenými v záverečnom účte a vo výročnej správe, ďalší poslanci nemali
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 2015.
Poslanci nemali pripomienky k výročnej správe, resp. pripomienky boli prediskutované
v bode č. 4, preto dal starosta hlasovať za schválenie výročnej správy bez výhrad.
K bodu 9. a 10.
Na úvod bodu Rôzne a diskusie sa starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
dohodli, že k Záverečnému účtu, Výročnej správe a úprave rozpočtu zasadne Obecná rada.
Starosta informoval prítomných občanov, že územný plán obce sa rieši po 32 rokoch.
Tento nový územný plán vypracováva pre obec spoločnosť A3atelier, s.r.o. Starosta
pokračoval, že na obecnom zastupiteľstve sú prítomní občania, ktorý majú výhrady
k pripravovanému územnému plánu a to hlavne v umiestnení nového cintorína, ktorý je
navrhovaný za rodinnými domami na ulici Púchovská za domom p.Kozáka, Migáta, Loduhu
a Drábika. Starosta pokračoval, že p. Karas z Púchova, ktorý je prítomný aj na rokovaní OZ
zaslal na obecný úrad a zároveň aj osobne bola doručená námietka k umiestneniu nového
cintorína. Starosta reagoval, že táto námietka bola zaevidovaná a lokalita nového cintorína
bude zmenená. Vysvetlil, že spoločnosť A3atelier, s.r.o. si prešla obec a na základe vlastných
návrhov umiestnila cintorín, na podľa nich vhodné miesto. Samozrejme s prihliadnutím na
námietku vlastníkov pozemkov v danej lokalite bude umiestnenie cintorína odtiaľ odstránené
a bude sa musieť nájsť iné vhodné miesto pre nový cintorín. Pán Karas zároveň informoval

starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, že námietku na umiestnenie cintorína zaslal aj
na iné inštitúcie, ako úrad verejného zdravotníctva a okresný úrad, odbor starostlivosti
o životné prostrediu, kvôli preskúmaniu spodných vôd.
Pán poslanec Svorada upozornil prítomných, že nový cintorín bude musieť byť niekde
umiestnený, preto je dôležité nájsť vhodnú lokalitu, čo však nie je jednoduché. Z diskusie
poslancov vzišlo, že najpravdepodobnejšie nové miesto cintorína by mohlo byť nad
družstvom na bývalej silážnej jame smerom na Lednické Rovne.
Pán Migát sa spýtal či už je územný plán schválený. Starosta informoval prítomných, že na
zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2016 bolo uzneseniami schválené, že
sa Územný plán obce bude meniť, neboli schválené konkrétne zmeny v lokalitách.
Vypracovanie Územného plánu obce je stále v procese spracovávania a vyhodnocovania.
Ďalej informoval, že obec nie je vlastníkom cintorína, je iba jeho správcom. Vlastníkom
cintorína je a bude cirkev. Aj v budúcnosti, ak sa budú riešiť kúpno-predajné práva na
novovzniknutý cintorín, bude to riešiť rímskokatolícka cirkev alebo evanjelická cirkev.
Pán Karas z Púchova sa spýtal aj na novovzniknutú ulicu, a to konkrétne na
vybudovanie inžinierskych sieti. Starosta odpovedal, že bude potrebné zvolať majiteľov
pozemkov, aby im poskytol nové informácie ohľadom čerpania dotácie na vodovod
a kanalizáciu z Enviromentálneho fondu. Taktiež doplnil, že cestu si potom budú musieť
majitelia pozemkov vybudovať na vlastné naklady.
Pani Bárková mala otázku, kedy sa bude čistiť potok. Starosta reagoval, že je prísľub od
Povodia Váhu na spoluprácu pri čistení potoka. Presný termín však nateraz povedať nie je
možné, ale približne v mesiacoch júl alebo august sa čistenie potoka uskutoční v spolupráci
s Povodím Váhu, ktorý je správca vodných tokov.
Pán Karas Pavel v diskusii povedal, že mesto Púchov získalo peniaze separovaním
odpadu a zároveň sa spýtal, či nie je možné viac financií zo separovania odpadu získať aj
v našej obci. Starosta reagoval, že separácia odpadu v meste prebieha iným spôsobom,
v mestách sú triediace linky, prostredníctvom ktorých je separácia odpadu dôkladnejšia.
Starosta doplnil, že separovaním plastov, skla, alebo aj elektroodpadu dostávame finančné
prostriedky, ale je to zanedbateľna suma príjmov do rozpočtu obce. Pán Karas Pavel sa spýtal,
či sa nebudú vymienať kontajnery na sklo, pretože sú už nepoužiteľné. Starosta informoval,
že o niekoľko týždňov budú zničené kontajnery na sklo vymenené a nahradené novými.
Pán poslanec Badžgoň upozornil na prepadliská na ceste v časti obce Keblie. Starosta
informoval, že tieto prepadliská a ich odstránenie je v kompetencii Považskej Vodárenskej
Spoločnosti a dodal, že on pripomienkoval konkrétne vyššiu časť cesty, na ktorú je 5 ročná
záruka. Pán Pitlovaný sa spýtal, kedy bude asfaltovaná druhá časť cesty. Starosta reagoval, že
presný termín bude závisieť od finančných možností obce, časovo možno aj v horizonte troch
rokov.
Pán poslanec Boda požiadal starostu obce, aby informoval poslancov, ale aj
prítomných občanov o súčasnej situácii v škole. Pán starosta odpovedal, že dňom 05.04.2016
bola prepustená z pracovného pomeru učiteľka a pred tým riaditeľka Základnej školy Mgr.
Mošková. Rada školy ju dňa 04.04.2016 navrhla odvolať z funkcie riaditeľky. Pred týmto
dátumom p. Mošková doručila z vlastnej iniciatívy rezignáciu na riaditeľku ZŠ. Starosta
pokračoval, že 28.06.2016 sa uskutoční výberové konanie na novú riaditeľku Základnej školy.
Kandidátkam, ktoré vyhoveli podmienkami na pozíciu riaditeľky ZŠ boli zaslané pozvánky na

výberové konanie. Ďalej informoval, že pani Mgr. Alena Mošková, napadla okamžité
skončenie pracovného pomeru a súdne konanie a termín súdneho pojednávania je stanovený
na 30.06.2016. Pán poslanec Boda sa spýtal, kto bude znášať náklady za súd, a žiadal prijať
uznesenie, že v prípade ak obec prehrá súd, aby starosta bol zodpovedný a znášal finančné
náklady za prehratý súd. Starosta reagoval, že takéto uznesenie je len na rozhodnutí obecného
zastupiteľstva, aby ho prijalo. Ďalej pokračoval, že po nástupe do funkcie zdedil od bývalého
vedenia súd s učiteľkou p. Koncovou, ktoré vyriešil mimosúdnou cestou a stálo to 500,- Eur
a nikomu tieto náklady neboli zosobnené. Poslanec Boda doplnil, že to nebolo len 500,- Eur.
Starosta pokračoval, že je to pravda, že to nebolo len 500,- Eur, ale boli jej doplatené finančné
prostriedky, na ktoré mala nárok. Na základe toho boli všetky podnety zo strany p. Koncovej
zo súdu stiahnuté. Ďalej starosta pokračoval, že ak chce niekto takého uznesenie podporiť
starosta sa takémuto kroku nebráni. Ďalej doplnil, že ako starosta musí riešiť všetky podnety,
ktoré ako zamestnávateľ dostal a rozhodol sa pre takúto možnosť, s tým že bol pracovný
pomer ukončený okamžite. Podnet pána poslanca Bodu nikto z prítomných poslancov
nepodporil, preto žiadne uznesenie nebolo prijaté.
Pána poslanca Bodu zaujímalo v akom stave je kúrenie v budove školy. Starosta
informoval, že v budove školy trvá vyhlásený havarijný stav. Na Obvodný úrad Trenčín,
odbor školstva, boli zaslané všetky dokumenty, ktoré boli potrebné na získanie finančných
prostriedkov na opravu kúrenia. Poslanca Bodu zaujímalo, kedy asi môžeme očakávať
peniaze na opravu kúrenia. Starosta informoval, že tieto prostriedky posielajú buď do konca
augusta alebo tesne pred koncom kalendárneho roka. Starosta doplnil, že nevie garantovať či
nejaké prostriedky dostaneme, a ak áno, tak v akom objeme.
Do diskusie už neboli žiadne ďalšie príspevky.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
23.06.2016

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

Ing. Peter Boda
..............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 23.06.2016
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 16/21
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 16/22
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2016
uznesenie č. 16/23
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
b) správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
c) správu audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2015
d) správu audítora o preverení súladu hospodárenia obce so Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
e) správu audítora o overení súladu záverečného účtu obce s účtovnou závierkou za rok 2015
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 16/24
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/25
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad
B. Výročnú správu obce za rok 2015
C. Usporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške – 13 247,47 Eur nasledovne:
1. V celej výške – 13 247,47 Eur z Rezervného fondu
hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Chromek, Janisová, Svorada)
proti – 1 (Boda)
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 23.06.2016

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

