ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.06.2017 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 6
poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.

K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice Bc.
Alenu Zvonkovú a p. Mateja Chromeka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať za schválenie
programu.

K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.04.2017 prečítal
hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.

K bodu 4.
Starosta obce informoval, že dňa 14.06.2017 bola otvorená obálka kandidáta na hlavného kontrolóra
obce Streženice, ktorá bola doručená na Obecný úrad. V termíne určenom na doručenie prihlášok na
výberové konanie, bola doručená iba jedna obálka kandidátky Ing. Anny Hoštákovej.
Starosta obce vyzval kandidátku, aby sa stručne predstavila obecnému zastupiteľstvu a následne dal
hlasovať v tajnej voľbe za hlavného kontrolóra obce Streženice. Výsledkom hlasovania sa novou
kontrolórkou obce Streženice stala Ing. Anna Hoštáková, ktorá bola zvolená jednohlasne. Starosta obce jej
v mene všetkých zablahoželal a Ing. Hoštáková poďakovala za prejavenú dôveru.

K bodu 5.
V nasledujúcom bode sa rokovalo o odmene pre kontrolóra obce p. Bašku. Pani Zvonková, ako
predsedníčka obecnej rady aj po prerokovaní s poslancami obce navrhla výšku odmeny cca 1000,- Eur netto
za 12 rokov práce hlavného kontrolóra obce.
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 6., 7., 8., 9., 10.
Všetky nasledujúce body boli prerokované na obecnej rade, preto boli na zasadnutí obecného
zastupiteľstva zlúčené do jedného bodu.
Hlavný kontrolór predniesol Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Streženice za rok 2016 v
zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zhodnotil dosiahnuté príjmy a výdavky obce, predniesol analýzu pohľadávok a záväzkov, čerpanie fondov a
poskytnutých dotácií k 31.12.2016. V závere konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2016 je zostavený v
súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce skončil
s prebytkom, výsledkom hospodárenia je zisk. Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu

prerokovanie záverečného účtu obce Streženice pre rok 2016 uzavrieť výrokom: súhlas s celoročným
hospodárením bez výhrad. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu zobrali poslanci na
vedomie.
Následne 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 31.12.2016, podľa ktorej účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky Obec Streženice k 31.12.2016 a výsledky jej hospodárenia
za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka je zostavená v súlade so Zákonom o
účtovníctve. Poslanci správu zobrali na vedomie
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 31.12.2016 neposkytuje verný a objektívny pohľad. Poslanci správu
zobrali na vedomie.
Pokračovalo sa schválením záverečného účtu za rok 2016, ku ktorému predniesol na začiatku
obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán Baška, hlavný kontrolór obce. Pán starosta predniesol
správu nezávislého audítora o overení súladu údajov Záverečného účtu obce s údajmi z účtovnej závierky v
zmysle ust. § 23 ods. 5) zákona č. 540/2007 Z.z.. Podľa stanoviska nezávislého audítora sú uvedené účtovné
informácie uvedené v záverečnom účte obce Streženice vo všetkých významných súvislostiach v súlade s
účtovnou závierkou. Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu, preto dal starosta hlasovať za
schválenie záverečného účtu bez výhrad.
Ďalej starosta predniesol výročnú správu za rok 2016. Poslanci nemali pripomienky k výročnej
správe, preto dal starosta hlasovať za schválenie výročnej správy bez výhrad.

K bodu 11.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Streženice a Trenčianskym
samosprávnym krajom so sídlom v Trenčíne v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,
časť 5: úsek Ladce – Púchov. Účelom zmluvy je získanie právneho vzťahu k pozemku na zabezpečenie
realizácie, udržateľnosti a realizácie projektu.
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 12.
Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-O Streženice. V decembri 2016 bol schválený nový územný plán obce
Streženice. Do tohto územného plánu však neboli zahrnuté zóny ako cintorín, priemyselná zóna, IBV,
športoviská, hasičský areál a lokality pre rekreáciu, a z tohto dôvodu je možnosť začatia obstarávania zmien
a doplnkov č. 1 k ÚPN-O Streženice, v ktorom by mohlo byť opäť prepracované priestorové usporiadanie
územia. Financovanie je možné prostredníctvom dotácie.
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 13.
V minulosti Obecné zastupiteľstvo v Streženiciach vydalo vnútorný predpis zásad odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Streženiciach. V tomto predpise však nebola spomenutá
zapisovateľka, ktorá je takisto súčasťou zasadnutí obecného zastupiteľstva, a preto sa poslanci dohodli, že je
potrebné určiť spôsob odmeňovania aj pre zapisovateľku. Výška a spôsob odmeňovania bude už teda určená
aj vo vnútornom predpise obce.
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 14.
V bode rôzne starosta obce otvoril tému zberného dvora v obci. Tento zberný dvor by bol
vybudovaný za bytovkou č. 101. Na tomto zbernom dvore by sa zbierali iba komodity – sklo, pneumatiky,
plasty, veľkoobjemový odpad a papier. Na obecnom úrade prebehlo rokovanie, na ktorom občania vyjadrili
nesúhlas s umiestnením zberného dvora za bytovku. Pani poslankyňa Zvonková upozornila, že na družstve
už nie je priestor na vybudovanie zberného dvora a zároveň žiadny iný pozemok obec nevlastní. Starosta
obce doplnil, že stavebné konanie už prebieha; Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné
prostredie výhrady k umiestneniu zberného dvora nemá a preto bude naďalej prebiehať snaha o vybudovanie
tohto zberného dvora na pozemku obce.

Diskusia
Do diskusie sa zapojila pani Strapková, ktorá sa zaujímala o zasypanie jám na cestnej komunikácii
v obci, o škodu spôsobenú na oplotení cintorína a o čistenie potoka. Pán starosta reagoval, že jamy v obci sa
zasypávajú postupne, škoda na cintoríne bude odstránená a čistenie potoka patrí Povodiu Váhu, ktoré však
doteraz potok nevyčistilo. Pani Strapková ponúkla možnosť krátkeho školenia ohľadom separovania
a triedenia odpadu v obci prostredníctvom krátkej prednášky priateľov Zeme. Starosta reagoval, že táto
možnosť je vítaná, ale v priebehu roka už boli 2 prednášky, ale do budúcna je spolupráca vítaná.
Pán Kozák sa zaujímal o cyklotrasu a taktiež o čistenie protipovodňového kanála. Čistenie
protipovodňového kanála majú na starosti Železnice SR.
Ďalšie otázky do diskusie neboli a preto starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
26.06.2017

Overovatelia: Matej Chromek
................................
Bc. Alena Zvonková
...............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 26.06.2017
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 17/15
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov zápisnice
Bc. Alenu Zvonkovú a poslanca Mateja Chromeka.
uznesenie č. 17/16
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.04.2017
uznesenie č. 17/17
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
b) správy a výrok nezávislého audítora

B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 17/18
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/19
odmenu hlavnému kontrolórovi obce Streženice pánovi Jozefovi Baškovi vo výške 1353,60€ brutto za
obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2017
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/20
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
B. Výročnú správu obce za rok 2016
C. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 49 808,78 € nasledovne :
1. vylúčiť podľa § 16 ods. ods. 6/ Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky ŽSR a.s. vo výške 47 200,00 €.
D. Použitie takto usporiadaného prebytku rozpočtu vo výške 2 608,78 € nasledovne :
a/ povinných 10 % do rezervného fondu, t.j. 260,87 € na havárie a mimoriadne udalosti,
b/ zvyšných 90 %, t.j. 2 347,91 € na kapitálové výdavky (splátku úveru) podľa rozhodnutia obecného
zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/21
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Streženice a Trenčianskym
samosprávnym krajom.
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0

zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/22
začatie obstarávania zmien a doplnkov č.1 k ÚPN-O Streženice podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bude Obec Streženice požadovať
úplnú úhradu nákladov za obstaranie ÚPN-O Streženice od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych
krajov, obcí, fyzických a právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie ÚPN-O
Streženice
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/23
zásady odmeňovania poslancov a zapisovateľky obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 6 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 17/24
Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zák. č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve účtovnú závierku, správu audítora a výročnú správu za rok 2016 v termíne do 30.6.2017.
D: v o l í
uznesenie č. 17/25
za hlavného kontrolóra obce Ing. Annu Hoštákovú
hlasovanie:
za – 6
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 26.06.2017
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

