ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.04.2017 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 5 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášania schopné.

K bodu 2.
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.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
09.03.2017 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.

K bodu 4.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Streženice – z dôvodu odchodu
do dôchodku hlavného kontrolóra obce Streženice pána Jozefa Bašku, vyhlasuje obec
Streženice výberové konanie na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce s termínom nástupu
01.07.2017. Výberové konanie obec zverejní na úradnej tabuli obce a zároveň vyhlási aj
v obecnom rozhlase. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na výkon funkcie hlavného
kontrolóra, musia prihlášky doručiť (poštou alebo osobne) na adresu Obecného úradu
v Streženiciach najneskôr do 09.06.2017 do 1430 hod. Všetky doručené prihlášky sa budú
otvárať na zasadnutí obecnej rady, ktorá bude zasadať dňa 14.06.2017 o 1700 hod. v zložení:
starosta obce - Ing. Juraj Hrišo, poslanci obecného zastupiteľstva - Bc. Alena Zvonková,
Ing. Peter Boda, Ing. Monika Janisová a zapisovateľ/ka. Voľba hlavného kontrolóra obce
prebehne tajným hlasovaním Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebná nadpolovičná
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva.

Obsadenie funkcie na výkon hlavného kontrolóra obce sa schváli na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bude zasadať dňa 26.06.2017.
Poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 5.
Predaj pozemku parcela KN-C č. 1715/2 v k. ú. Streženice. Zámer predaja pozemku,
parcela č. 1715/2 v k. ú. Streženice bol zverejnený na úradnej tabuli v obci od 05.04.2017
do 21.04.2017. Pozemok je vedený ako orná pôda v k. ú. Streženice o výmere 84m2 na LV
1486 v k. ú. Streženice, obec ho nadobudla v roku 2006 v rámci vysporiadania ROEP. Tento
pozemok je súčasťou záhrady p. Jána Kuceja a tvorí ucelený celok záhrady. Obec ako majiteľ
pozemku nemá prístup na pozemok. Rokovalo sa o určení ceny, za ktorú obec pozemok predá
p. Kucejovi. Cena za predaj pozemku bola dohodnutá v sume € 1,--/84m2. Všetky náklady
spojené s predajom pozemku bude hradiť p. Kucej.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

K bodu 6.
Diskusia.
Starosta informoval, že k zbernému dvoru prebieha konanie stavebného úradu
o vydaní stavebného povolenia.
Starosta ďalej informoval, že dňa 28.04.2017 o 1700 hod. sa bude konať kultúrnospoločenská akcia – Stavanie mája v obecnom parku.
Pani poslankyňa Mgr. Marta Kubišová sa informovala, koľko detí je zapísaných
do základnej školy. Starosta odpovedal, že do základnej školy bolo zapísaných 7 detí,
kapacita materskej školy je naplnená.
Pán poslanec Ing. Peter Boda sa zaujímal o stav vykurovacieho systému v budove
základnej školy. Starosta odpovedal, že ministerstvo školstva ešte nerozdelilo prostriedky
na havarijný stav.
Pani Strapková sa opýtala, prečo sa v týždni pred Veľkou nocou nevyvážali smeti.
Starosta odpovedal, že z dôvodu veľkonočných sviatkov (14.04.2017 – Veľký piatok) sa
smeti nevyvážali v obvyklom termíne v utorok, ale sa vyvážali o deň skôr, t. j. v pondelok
10.04.2017. O tejto zmene boli občania obce informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu
a prostredníctvom služby „SMS info“. Starosta ďalej informoval, že občania obce môžu
požiadať o zasielanie aktuálnych informácií a noviniek vyhlasovaných v obecnom rozhlase
prostredníctvom služby „SMS info“.
Pani Strapková sa ďalej informovala o otváracích hodinách v zbernom dvore. Starosta
odpovedal, že hodiny boli upravené od 1400 do 1600 hod.
Pani Strapková sa ďalej zaujímala, či sa do plastov môžu dávať aj malé konzervy
a tetrapakové obaly. Starosta odpovedal, že plasty vyváža spoločnosť Megawaste, na stránku
sa zverejní letáčik spoločnosti, v ktorom je uvedené, čo sa smie dávať do plastov.
Pani Strapková sa ešte opýtala na opravu cesty pri cintoríne, pani poslankyňa
Zvonková pripomenula aj diery na Záhradnej ulici. Starosta odpovedal, že opravu
spomínaných ciest aj opravu cesty v časti Keblie bude realizovať spoločnosť Eurovia SK, a. s.
v termíne určenom spoločnosťou. Starosta ďalej informoval aj o vysprávke kanalizačných
poklopov a vodovodných prípojok na jednotlivých uliciach v obci, keďže nie sú v jednej
rovine s vozovkou – požiadavka bola konzultovaná s Považskou vodárenskou spoločnosťou.

Pán poslanec Ing. Peter Boda sa informoval o finančnom hospodárení obce. Starosta
odpovedal, že v súčasnosti prebieha výber miestnych daní, splácajú sa postupne staršie
faktúry (napr. za vývoz odpadu) a bola uhradená aj posledná splátka za opravu komunikácie
na Keblianskej ulici.

Starosta poďakoval prítomným za účasť, pripomenul termín najbližšieho obecného
zastupiteľstva - dňa 26.06.2017 a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Daniela Uhláriková
21.04.2017

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 21.04.2017
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 17/10
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Uhlarikovú
a overovateľov zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Moniku Janisovú.
uznesenie č. 17/11
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
09.03.2016
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 17/12
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/13
OZ na základe ustanovenia § 18a ods. 2 a 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce
a) prerokovalo z dôvodu skončenia funkčného obdobia voľbu hlavného kontrolóra obce,
b) určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 0,075 úväzku = 12 hodín mesačne
c) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Streženice na deň 26.06.2017
v zasadačke OcÚ Streženice, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho
zasadnutia OZ.
d) poveruje pracovníčku OcÚ, aby v termíne podľa § 18 a ods.. 2/ zák. č. 369/1990 v platnom
znení (40 dní pred dňom konania voľby) zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra na úradnej tabuli obce, vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase
a na internetovej stránke obce (prípadne regionálne noviny).
e) určuje požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky:
- Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- Iné predpoklady: 5 rokov praxe v kontrole alebo samospráve, komunikatívnosť,
organizačné a riadiace schopnosti, bezúhonnosť
Písomná prihláška musí obsahovať: Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktné údaje (telefón), Profesijný životopis

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- Úradne overenú fotokópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- Súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení za účelom voľby hlavného kontrolóra obce Streženice na
rokovaní OZ Streženice. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol,
komu súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky
jeho odvolania,
- Kópie dokladov preukazujúce odbornú prax , príp. čestné prehlásenie o odbornej praxi,
- Informáciu, či ku dňu podania prihlášky podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť
a je členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Termín doručenia prihlášok je do 09.06.2017 do 14,30 hod. na adresu: Obec Streženice,
Obecný úrad, ul. Školská 152, 020 01 Streženice, v zalepenej obálke s označením „ VOĽBA
HK – NEOTVÁRAŤ“ .
a) schvaľuje komisiu na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra v zložení: Peter Boda,
Monika Janisová, Alena Zvonková, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých
kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Otváranie obálok sa
uskutoční dňa 14.06.2017 o 17:00hod. na Obecnom úrade v Streženiciach.
O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia a ktorá sa bude
predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica
musí obsahovať údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených, menný
zoznam kandidátov, ktorý splnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb
prítomných pri otváraní obálok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
Kandidát, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný
do 5 dní odo dňa otvorenia obálok.
b) ustanovuje spôsob voľby hlavného kontrolóra Streženice tajným hlasovaním
Spôsob voľby hlavného kontrolóra.
1. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude pozvaný
na zasadnutie OZ Streženice dňa 26.06.2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra“ v časovom rozsahu max. 5 minút.
2. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočíta hlasy a vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje:





Počet prítomných poslancov
Počet poslancov, ktorým boli odovzdané hlasovacie lístky
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Výsledok voľby, resp. II. kolo voľby
Meno zvoleného kandidáta
1. Na tajné hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.

2. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska
a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený úradnou pečiatkou obce
Streženice.
3. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
4. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
c) určuje deň nástupu do práce zvoleného hlavného kontrolóra dňa 01.07.2017.
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/14
odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1715/2 druh pozemku orná pôda o výmere 84m2 v
katastrálnom území Streženice, na LV 1486, žiadateľovi Jánovi Kucejovi, bytom Cintorínska
185, 020 01 Streženice za kúpnu cenu 1,-€/84m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu 1,- €,
slovom : jedno eur
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 21.04.2017

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Daniela Uhláriková

