ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03.2017 v Streţeniciach.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priloţený 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,
ţe 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
Bc. Alenu Zvonkovú a poslanca Bohuslava Svoradu.
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
15.12.2016 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priloţené k zápisnici.
K bodu 4.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Streţenice na 1. polrok
2017 predniesol pán Jozef Baška – priloţený k zápisnici. Tento plán kontrolnej činnosti sa
môţe dopĺňať aj počas roka na návrh poslancov obce a prijatím jednotlivých uznesení.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie tohto bodu
programu.
K bodu 5.
Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 v zmysle
§18f ods. 1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - priloţené k zápisnici.
Správa o kontrolnej činnosti sa berie na vedomie.
K bodu 6.
Ďalším bodom rokovania bol Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej
jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o
mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa
Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Rokovalo sa o úprave textu v
článku 6, kde bolo potrebné upraviť termín zápisu. Text sa mení na: "Ak druhý štvrtok v
mesiaci apríl pripadne na štátny sviatok, prípadne nie je školské vyučovanie, zápis sa
uskutoční o týţdeň skôr."
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 7.
Pokračovalo sa prerokovaním poskytnutia dotácii. Pre Centrá voľného času v okrese
Púchov je výška dotácie v súčasnosti 86,76 Eur pre jedno dieťa. Obec tieto finančné prostriedky
dostáva od štátu v podielových daniach. Starosta informoval, ţe Centrá voľného času v okrese
Púchov navštevuje 9 detí s trvalým pobytom v obci Streţenice, ktorým môţe byť táto dotácia
poskytnutá. Poslanci rozhodli, ţe dotácia bude poskytnutá v plnej výške.
Ďalej sa rokovalo o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivé organizácie
pôsobiace v obci, ktoré si podali ţiadosť. Poslanci rozhodli o poskytnutí dotácie pre Futbalový
klub Streţenice vo výške 6 000,- Eur, Poľovníckej organizácii PZ Dúbrava Streţenice dotáciu vo
výške 1 000,- Eur, Zväzu ţien Streţenice dotácia vo výške 500,- Eur a Speváckej skupine
Štepnická skala Streţenice poskytnúť dotáciu vo výške 500,- Eur.
Následne dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 8.
Schválenie Zmluvy o zriadení - Zdruţenie obcí Lednicko-rovnianskeho regiónu. Táto
Zmluva a rovnako aj stanovy sa schvaľovali v minulom roku na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.05.2016 a boli schválené uznesením č. 16/19.
Obsah Zmluvy ani stanov sa nemení, mení sa iba formulácia uznesenia z dôvodu, ţe bolo
nedostatočne formulované pri registrácií Zdruţenia.
Poslanci nemali pripomienky, tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 9.
Zámer predaja pozemku, parcela č. 1715/2 v k.ú. Streţenice. Na obecný úrad bola
doručená Ţiadosť o kúpu pozemku od p. Kuceja - priloţené k zápisnici. Pozemok je vedený ako
orná pôda v k.ú. Streţenice. Tento pozemok je súčasťou záhrady p. Kuceja a obec ho nadobudla v
roku 2006 v rámci vysporiadania ROEP.
Starosta dal hlasovať za schválenie zámeru predaja pozemku.
K bodu 10. a diskusia
Starosta obce doručil majetkové priznanie za rok 2016, ktoré bude následne odovzdané
predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu p. Badţgoňovi - priloţené k zápisnici.
Starosta obce ďalej informoval, ţe projektová dokumentácia k zbernému dvoru je hotová a
ďalej sa bude vybavovať stavebné povolenie.
Ďalšia informácia sa týkala zberu plastov. Starosta oznámil, ţe po vybudovaní zberného
dvora, pravdepodobne v septembri, sa plasty uţ nebudú zbierať Aviou. Táto pôjde do likvidácie.
Na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva bude vyhlásené výberové konanie na výkon
funkcie hlavného kontrolóra.
Obec zasielala ţiadosti o poskytnutie dotácie na Hasičskú zbrojnicu v celkovej sume
45 000,- Eur, v súčasnosti čakáme na vyjadrenia.
Obec ţiadala aj o financovanie cesty na ulici Záhradná. Ţiadosti v celkovej sume 20 000,Eur boli zasielané Lesom SR, š.p. a Pozemkovému spoločenstvu urbárskej obce Púchov Hrabovka.
Starosta informoval, ţe sa vykonával orez líp a tují na cintoríne v sume 1 600,- Eur. Orez
bol financovaný z poskytnutých financií Ţelezníc Slovenskej republiky.
Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Streţenice zakúpilo farby a v spolupráci s
obecným úradom sa v súčasnosti maľuje sála Domu kultúry a kuchyňa.
Na obecnej rade sa prerokovalo, ţe je naplánovaný orez tují okolo zvonice a taktieţ aj
omaľovanie zvonice.
Pán poslanec Boda sa spýtal na opravu cesty na ulici Keblianská. Starosta odpovedal, ţe
bola zaslaná ţiadosť a v rámci reklamácie by sa na jar mala vykonať oprava cesty.

Pani poslankyňa Janisová poţiadala starostu obce, aby oslovil Povaţskú vodárenskú
spoločnosť o vysprávku kanalizačných poklopov a vodovodných prípojok na jednotlivých
uliciach v obci, pretoţe nie sú v rovine s vozovkou.
Pán poslanec Svorada ţiada o vodorovné dopravné značenie ţltou čiarou na ulici Školská.
Pani Strapková sa zaujímala kedy bude otvorený zberný dvor a kedy sa začne s
budovaním cyklotrasy. Starosta odpovedal, ţe k zbernému dvoru sa bude najbliţšie vybavovať
stavebné povolenie a ţe kompostáreň pre biologicky rozloţiteľný odpad na druţstve bude
otvorená od 18.03.2017. Cyklotrasa v štádiu projektovania, jej realizácia začne pravdepodobne aţ
v roku 2018.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
09.03.2017

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

UZNESENIE
zozasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 17/01
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Bohuslava Svoradu.
uznesenie č. 17/02
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2016
uznesenie č. 17/03
správu o kontrolnej činnosti za rok 2016
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 17/04
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/05
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/06
Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/07
a) poskytovať finančné prostriedky pre rok 2017 z rozpočtu Obce Streţenice len pre

Centrá voľného času pôsobiace v okrese Púchov. Výšku príspevku na jedno dieťa na
rok sa schvaľuje vo výške 86,76 Eur bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa
navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku na jedno dieťa na rok je doloţenie kópie
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
b) poskytovať dotácie pre rok 2017 z rozpočtu Obce Streţenice pre organizácie
pôsobiace v obci, ktoré si podali ţiadosť o poskytnutie dotácie. Poskytnutie dotácie
pre Futbalový klub Streţenice vo výške 6 000,- Eur, pre Poľovnícku organizáciu PZ
Dúbrava Streţenice vo výške 1 000,- Eur, pre Zväz ţien obce Streţenice vo výške

500,- Eur a pre Spevácku skupinu Štepnická skala Streţenice vo výške 500,- Eur.
Celková výška poskytnutej dotácie pre tieto organizácie je spolu 8 000,- Eur.
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/08
a) vstup obce Streţenice do zdruţenia obcí s názvom "Zdruţenie obcí Lednicko-rovňanského
regiónu",
b) zmluvu o zriadení "Zdruţenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu",
c) stanovy " Zdruţenie obcí Lednicko-rovňanského regiónu".
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/09

zámer obce o predaj pozemku parc. č. 1715/2 "orná pôda" o výmere 84m² na LV 1486 v k.ú.
Streţenice a to priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa, ţiadateľovi p. Jánovi
Kucejovi, nar. 27.05.1951, bytom Cintorínska 185/17, 020 01 Streţenice (Osobitný zreteľ : z
dôvodu, ţe pozemok je súčasťou záhrady p. Kuceja pri rodinnom dome na ulici Cintorínska
185/17, 020 01 Streţenice a tvorí ucelený celok záhrady. Obec ako majiteľ pozemku nemá
prístup na pozemok).
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0

V Streţeniciach, dňa 09.03.2017

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

