ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. 10. 2017 v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1. – Otvorenie zasadnutia
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 je
prítomných 7 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Uhlárikovú a za overovateľov
zápisnice poslankyňu Ing. Moniku Janisovú a poslanca Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať
za schválenie programu.
K bodu 3. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.08.2017
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – priložené k zápisnici.
K bodu 4. – Zámer zámeny pozemkov parcelné číslo 181/8, 181/21 a 181/24 v k. ú. Streženice
Obec Streženice má zámer zameniť svoj majetok:
- pozemok č. 181/8 „záhrada“ o výmere 229 m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
- pozemok č. 181/21 „záhrada“ o výmere 191 m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
- pozemok č. 181/24 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 27 m2 vedený
na LV 1486 v k. ú. Streženice, a to priamou zámenou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa: AXUREAL, s.r.o., Streženice 36, 020 01 Streženice, IČO: 45393010.
Osobitný zreteľ: firma AXUREAL s.r.o. zamení svoj pozemok:
- pozemok parcela č. 1665/225 „zastavaná plocha“ o výmere 444 m2 v k. ú. Streženice
ako novovzniknutú parcelu podľa geometrického plánu 35/2017 vyhotoveného dňa
27.09.2017, kde obec v budúcnosti vybuduje zberný dvor.
Tento zámer obce zameniť majetok je obec povinná zverejniť najmenej
dní
pred schvaľovaním zámeny obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie zámeru.

K bodu 5. – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu. Starosta informoval, že auto „AVIA“, s pomocou ktorého sa v obci
zbierali plasty “doslúžilo“. Bol oslovený pán Gažo, ktorý je ochotný pomôcť pri zbieraní plastov
v obci.
Starosta ďalej informoval, že pozemok pod minerálnym prameňom Slatina súkromný investor
vráti späť obci. Súkromný investor odkúpi rodinný dom v blízkosti minerálneho prameňa
a zrekonštruuje a v okolí minerálneho prameňa vybuduje malé detské ihrisko..
Pani poslankyňa Kubišová sa informovala, čo s parkovaním áut na ulici Školská v čase, keď
sú veľké sviatky, svadby, zábavy, plesy a podobne. V prípade takýchto veľkých podujatí sú autá
zaparkované po oboch stranách na ulici Školská a keby náhodou potrebovala prejsť záchranka, bol by
problém. Pani poslankyňa navrhla, že by sa mohlo vyhlásiť v kostole na omši, kde majú ľudia
parkovať. Páni poslanci Boda a Svorada navrhli namaľovať žlté čiary na ulicu Školská a na ihrisku
parkovacie čiary.
Pán poslanec Svorada sa informoval ohľadom údržby ciest a chodníkov a na posypový
materiál v zimných mesiacoch. Starosta odpovedal, že zabezpečenie posypového materiálu na cesty
a chodníky je zabezpečené v súčinnosti s Technickými službami mesta Púchov a firmou One Trust
Plus, s. r. o.
Pani poslankyňa Janisová sa informovala na čistenie potoka. Starosta odpovedal, že obec
požiadala občanov o súčinnosť pri čistení potoka. Odpad z potoka sa bude vyvážať stavebnými
mechanizmami v priebehu nasledujúceho týždňa a to do 13.10.2017.
Pán poslanec Svorada sa informoval na futbalové ihrisko. Starosta odpovedal, že ponuka
na odkúpenie futbalového ihriska od pána Rosinu stále platí (€1,78/m2- 40 000€), problémom pre obec
je otázka, z akých zdrojov získať potrebné peňažné prostriedky, čo bude predmetom jednania aj na
obecnej rade.
Občianka obce, pani Loduhová sa opýtala, či kontrola kanalizačných prípojok bola na celej
ulici Hlavná. Starosta odpovedal, že prebiehala kontrola domácností, či sú napojené na kanalizáciu,
kontrola prebiehala zatiaľ len na ulici Hlavná, 2 domy na ulici Hlavná zostali nenapojené. Kontrola
bola vykonaná z dôvodu, že občania vypúšťajú svoje žumpy do potoka.
Občan obce, pán Karas sa informoval, kedy bude prebiehať generálna oprava potoka? Starosta
odpovedal, že generálnu opravu potoka musí zrealizovať Povodie Váhu, už v roku 2016 bola
na Povodie Váhu zaslaná žiadosť spolu s fotodokumentáciou, aby opravu potoka v k. ú. Streženice
zaradili do havarijných plánov, starosta bude opäť urgovať Povodie Váhu, aby koryto potoka opravili.
Občianka obce, pani Strapková sa opýtala, či by bolo možné zasielať sms o termíne zasadnutia
obecného zastupiteľstva aspoň o 1 – 2 dni skôr, nie v deň zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta
odpovedal, že na stránke obce je rokovanie obecného zastupiteľstva zverejnené na obecnej tabuly a aj
na stránke obce viac ako 3 dni pred rokovaním. Obecné zastupiteľstvo sa v miestnom rozhlase hlási
v deň zasadnutia a taktiež sa v tento deň posielajú sms správy, ktoré posielam občanom ako smsm
hlásnik. Pani Strapková sa ešte opýtala na zber plastov. Starosta odpovedal, že plasty sa budú po
novom vyvážať vždy v sobotu.

Občan obce, pán Karas sa ďalej opýtal na čiastočnú úľavu za vývoz smetí. Starosta odpovedal,
že zmena môže nastať najskôr od 01.01.2018. Starosta ďalej informoval, že toto bude predmetom
jednania na obecnej rade, či sa obecné zastupiteľstvo zhodne na úľave pre seniorov. Starosta
informoval, že keď sa separuje odpad, znižuje sa tým počet ton odpadu a je to vidieť hlavne po tom
ako sme rozdali v obci kompostery a funguje aj zberný dvor – kompostareň na družstve.

Občan obce, pán Karas sa ešte opýtal, čo robiť v prípade, keď mu elektrikári pošliapali
záhradu a uskladnili na jeho pozemku odpad po rekonštrukcii elektrického napätia. Starosta
informoval, že každý stavebník je známi. Keď nastane takýto prípad, je potrebné odfotiť, aby sme malí
doklad o tom čo sa udialo a hneď volať starostovi.
Občan obce p. Strapko sa opýtal, či je futbalový klub obce Streženice nejakým spôsobom
napojený na rozpočet obce, resp. či má obec nejaký vplyv na činnosť futbalového klubu. Starosta
informoval, že obec nemá vplyv na činnosť futbalového klubu, pretože futbalový klub má svoju
právnu subjektivitu a nespadá pod rozhodnutia obce. Obec len poskytuje futbalovému klubu dotáciu
z rozpočtu obce.
K bodu 6. - Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť, informoval o ďalších plánovaných zasadnutiach
obecného zastupiteľstva v mesiacoch november a december, a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
13. 10. 2017

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
................................
Ing. Peter Boda
................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 04. 10. 2017
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 17/33
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Uhlárikovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu
uznesenie č. 17/34
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.08.2017
B:

schvaľuje

uznesenie č. 17/35
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 7 (Zvonková, Janisová, Svorada, Badžgoň, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/36
- pozemok č. 181/8 “záhrada“ o výmere 229m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
- pozemok č. 181/21 “záhrada“ o výmere 191m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
- pozemok č. 181/24 “zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 27m2 vedený na LV 1486 v k.
ú. Streženice
a to priamou zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
AXUREAL, s.r.o., Streženice 36, 020 01 Streženice IČO: 45393010
osobitný zreteľ: firma AXUREAL s.r.o. zamení svoj pozemok:
- pozemok parcela č. 1665/225 “zastavaná plocha“ o výmere 444m2 v k. ú. Streženice ako
novovzniknutá parcela podľa geometrického plánu 35/2017 vyhotovený dňa 27.09.2017 p.
Bc. Zuzana Miková, kde obec v budúcnosti vybuduje zberný dvor.
hlasovanie:
za – 7 (Zvonková, Janisová, Svorada, Badžgoň, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 13.10.2017
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

