ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 08. 2017 v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priloţený 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, ţe sú
prítomní 5 poslanci, 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 Bc. Alenu Zvonkovú a poslankyňu Ing. Moniku Janisovú.
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 26.06.2017
prečítala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – priloţené k zápisnici.
K bodu 4. – Schválenie kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce predloţila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce zameraný na kontrolu tvorby a pouţitia finančných
prostriedkov zo sociálneho fondu, na finančnú kontrolu pokladničných výdavkových, príjmových
a bankových operácií za vybrané mesiace, na finančnú kontrolu – inventarizácia pokladničnej
hotovosti, na kontrolu vybavovania petícií a sťaţností v podmienkach obecnej samosprávy,
na kontrolu plnenia uznesení za rok 2017 a na kontroly vykonané na základe podnetov a uznesení
obecného zastupiteľstva obce.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

K bodu 5. – Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2008 o školskom stravovaní
Vzhľadom na neustále zvyšovanie cien potravín doručila vedúca školskej jedálne návrh
úpravy finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín
nasledovne:
-

stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denne/:
stravníci od 6 – 11 rokov /ţiaci ZŠ obed/:
cudzí stravníci:

€ 1,37 (1,27 + réţia 0,10)
€ 1,19 (1,09 + réţia 0,10)
€ 2,50 (1,26 + réţia 1,24)

Zvýšenie finančného pásma na nákup potravín predstavuje zvýšenie nákladov na úhradu
stravného pre stravníkov nasledovne:
-

stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denne/:
stravníci od 6 – 11 rokov /ţiaci ZŠ obed/:
cudzí stravníci:

€ 28,77/mesiac
€ 24,99/mesiac
€ 52,50/mesiac

Pán poslanec Svorada sa informoval, či stravné pre cudzích stravníkov dotuje obec z obecného
rozpočtu. Starosta informoval, ţe stravné pre cudzích stravníkov obec nedotuje z obecného rozpočtu,
poskytovanie stravy pre cudzích stravníkov je zo strany obce dobrovoľné, vnímané ako sluţba
občanom obce.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 6. – Schválenie predloženia žiadosti o dotáciu k požiarnej zbrojnici
Starosta informoval o ţiadosti o dotáciu podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Streženice“ a spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %
z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných prostriedkov alebo z iných ako
verejných prostriedkov. K predloţeniu ţiadosti je potrebné prijať uznesenie obecného zastupiteľstva.
Starosta informoval, ţe celková investícia bude v sume € 32 727,30. Starosta informoval, ţe
maximálna výška dotácie predstavuje sumu € 30 000,-- a spolufinancovanie obce bude vo výške
€ 3 272,30. Starosta informoval, ţe z dotácie sa bude financovať výmena a latovanie strechy, výmena
okien, fasáda a vchodových dverí pre hasičské automobily.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 7. – Úprava rozpočtu č. 1
Starosta informoval, ţe došlo k navýšeniu niektorých poloţiek v príjmovej i vo výdavkovej
časti rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu došlo k zvýšeniu nasledovných poloţiek:
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja sluţieb /napr. za odvysielané relácie
v obecnom rozhlase, za opatrovateľskú sluţbu, poplatky za prenájom sály DK, sluţby v dome
smútku, sluţby za vodné, stočné a i.,
- refundácia mzdy – ÚPSVR /mzda – pracovný pomer podľa § 50j/,
- transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – základná škola,
- transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – ochrana pred poţiarmi.

-

-

Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k zvýšeniu nasledovných poloţiek:
tovary a sluţby /činnosť obecného úradu – napr. platby za energie, vodu, plyn, poštové
a telekomunikačné sluţby, nákup materiálu, sluţby zabezpečované dodávateľským spôsobom
a i., hlavne ide o navýšenie výdavkov za vodné v časti Keblie, kde sa zriadilo cca 40 nových
prípojok na vodovod,
výdavky na mzdy v časti Dom Kultúry, platy a ostatné osobné vyrovnania,
výdavky v časti Základná škola – odchodné - v dohodovacom konaní obec poţiada o vrátenie
vynaloţených finančných prostriedkov na odchodné.

Starosta konštatoval, ţe úprava rozpočtu bude v celkovej sume na strane výdavkov a na strane
príjmov navýšená o € 10 180,--.
Starosta ďalej konštatoval, ţe iné zmeny v čerpaní rozpočtu v období od 01.01.2017 do
30.06.2017 nenastali, obec hospodári v súlade s rozpočtom obce. Celková suma rozpočtu na strane
príjmov a na strane výdajov po úprave je € 495 910,--.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

K bodu 8. – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu na témy: zberný dvor, ihrisko, zasadnutie komisie ţivotného
prostredia, Streţenické hody.
Starosta informoval, ţe komisia pre ţivotné prostredie zasadala 2-krát. Zaoberala sa
problémom vývozu ţúmp a pripojenia rodinných domov ku kanalizácii, problematická bola najmä
ulica Hlavná. Obec v snahe zistiť, ktoré domácnosti nie sú napojené na verejnú kanalizáciu, prípadne
nezabezpečujú vývoz ţúmp, rozposlala domácnostiam cca 140 ţiadostí s poţiadavkou
o zdokladovanie, či majú zaplatené za vodné a stočné alebo za vývoz ţúmp a to z hlavného dôvodu
znečisťovania miestneho potoka na ulici Hlavná.
Starosta ďalej informoval, ţe je naplánované čistenie potoka na mesiac september 2017, o čom
budú občania obce informovaní vyhlásením v obecnom rozhlase. Čistenie potoka v smere za pálenicou
aţ po ihrisko je naplánované v mesiacoch január a február 2018 v spolupráci s Povodím Váhu
Nimnica.
Pani poslankyňa Kubišová sa opýtala na zberný dvor v obci. Starosta informoval, ţe
fungovanie (činnosť) zberného dvora je pozastavená. Je pozastavená z dôvodu budúcej moţnej
zámeny pozemku pre vybudovanie zberného dvora. Zberný dvor bude slúţiť predovšetkým na dočasné
uloţenie odpadu a jeho následný vývoz. Malo by sa jednať hlavne o dočasné uskladnenie plastov,
elektro odpadu, gumo odpadu, ţeleza, veľkoobjemového odpadu a to všetko formou kontajnerov.
Keď si občania nebudú istí, aký odpad vyhadzovať do zberného dvora, je potrebné sa vţdy informovať
u pána starostu. Obec chce mať kontrolu nad zberným dvorom, kde budú kontajnery na odpad, ktorý
sa bude zbierať a určí sa zodpovedná osoba, ktorá bude viesť evidenciu odpadov, ktoré budú občania
nosiť do zberného dvora. Pani poslankyňa Zvonková sa zapojila do diskusie a pripomienkovala, ţe
treba upozorniť občanov, ţe napr. televízory nepatria do veľkoobjemového kontajnera, ale elektro
odpad patrí na iné miesto pre to vyhradené. Občan p. Kotvas sa ďalej pýtal, prečo obec nedostane
dotáciu na vybudovanie zberného dvora. Starosta informoval, ţe dotáciu nemusí obec dostať
a v konečnom dôsledku by mohlo dôjsť aj k navýšeniu nákladov na zriadenie zberného dvora
a za náklady, ktoré sú potrebné investovať do vybavenia eurofondov, tak obec si ten zberný dvor
po častiach vybuduje za oveľa menšie finančné prostriedky a eurofondy nám nemusia byť ani
schválené.
Pán poslanec Svorada sa pýtal na futbalové ihrisko v obci. Starosta informoval, ţe prebehlo
jednanie s p. Rosinom – vlastníkom futbalového ihriska, ktorý za ihrisko poţaduje sumu € 40 000,-/23 738 m2. Potok pri ihrisku by naďalej zostal vo vlastníctve p. Rosinu s vecným bremenom práva
prechodu na ihrisko. Starosta informoval, ţe v súčasnej dobe hľadá finančné moţnosti ako pozemok
odkúpiť.
Pani poslankyňa Kubišová sa opýtala, ako obec pokračuje s výberom daní. Starosta
informoval, ţe v mesiaci september bude obec vyberať poplatok za smeti na II. polrok 2017, ale
presné čísla k daniam z nehnuteľnosti a za poplatky za komunálny odpad momentálne nemá
k dispozícii.
Starosta ďalej informoval, ţe občianka p. Košťálová doručila na obecný úrad Ţiadosť spolu
s podpismi ostatných občanov o zníţenie rýchlosti a namontovanie spomaľovačov na Záhradnej ulici.
Prítomní poslanci sa zhodli, ţe túto informáciu berú na vedomie a budú sa ňou zaoberať
na pracovnom stretnutí obecnej rady a ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval o Streţenických hodoch v termíne 16. a 17.09.2017. Keďţe mesto
Púchov v tom istom čase organizuje Púchovský jarmok, predpokladá sa, ţe väčšinu občanov obce
Streţenice stiahne jarmok v Púchove. V obci sa teda v sobotu uskutočnia len futbalové zápasy
na Bubrovinách a večer zábava, v nedeľu sv. omša v miestnom kostole a po omši sú občania obce
pozvaní na guláš a posedenie pri hudbe v dome kultúry – na guláš pozýva poľovné zdruţenie - PZ
Dúbrava Streţenice. Kultúrne popoludnie, ktoré bolo po minulé roky, sa tento rok neuskutoční
pre nezáujem občanov a s myšlienkou sa zhodli aj prítomní poslanci obecného zastupiteľstva. Pani
poslankyňa Zvonková dodala, ţe väčšina občanov trávi popoludnie v kruhu svojich najbliţších
pri obede a s tým, ţe strávia spolu aj spoločné popoludnie.
K bodu 9. - Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala:

Ing. Daniela Uhláriková
28. 08. 2017

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
................................
Bc. Alena Zvonková
................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 28. 08. 2017
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 17/26
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Uhlárikovú
a overovateľov zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Moniku Janisovú.
uznesenie č. 17/27
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
26.06.2017

B:

schvaľuje

uznesenie č. 17/28
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Svorada, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 17/29
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
hlasovanie:
za – 5 (Svorada, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 17/30
dodatok č. 7 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 (Svorada, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 17/31
predloţenie ţiadosti o dotáciu k poţiarnej zbrojnici - podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt
„Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Streženice“ a spolufinancovanie vo výške
najmenej 5 % z celkových výdavkov podľa projektovej dokumentácie z vlastných
prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov
hlasovanie:
za – 5 (Svorada, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 17/32
úpravu rozpočtu č. 1
hlasovanie:
za – 5 (Svorada, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdrţal sa – 0
V Streţeniciach, dňa 28.08.2017

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Uhláriková

