ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.03.2018 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 6 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 Šprochovú a za overovateľov
zápisnice poslankyňu Bc. Alenu Zvonkovú a 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 12.12.2017
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – priložené k zápisnici.

K bodu 4. – Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce navrhla doplnenie bodu – predloženie Správy z vykonaných kontrol
v roku 2017. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol polročne schvaľovaný obecným
zastupiteľstvom. Hlavná kontrolórka obce vykonala v II. polroku 2017 nasledovné kontroly, priložené
k zápisnici:
- Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov zo sociálneho fondu,
- Finančná kontrola pokladničných výdavkových, príjmových operácií za vybrané mesiace
zameraných na účelnosť a hospodárnosť výdavkov,
- Finančná kontrola – inventarizácia pokladničnej hotovosti,
- Kontrola vybavovania petícií a sťažností v podmienkach obecnej samosprávy.
Pán poslanec Ing. Peter Boda mal pripomienku, aby sa v budúcnosti neprekročil pokladničný
limit pokladne na konci roka, v prípade veľkého objemu pokladničnej hotovosti urýchlene odviesť
peňažné prostriedky na bankový účet. Ďalej požiadal, aby uvedené správy o kontrolnej činnosti boli
v budúcnosti predkladané aj na obecnej rade.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy k Správe o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2017.

K bodu 5. – Kúpa podielov v pozemkoch KN-C 1897, 1898, 1233, 547/2, 1468/2, 997/1, 1929
v k.ú. Streženice od p. Eleny Halasovej za 1 €
Starosta informoval, že pani Elena Halasová ponúkla obci na predaj pozemky v k.ú. Streženice
za symbolickú cenu 1 € z dôvodu nevyužívania týchto pozemkov. Jedná sa o lesné cesty, poľné cesty
a trávnaté porasty v katastrálnom území obce Streženice
Prítomní poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie kúpy podielov.
K bodu 6. – Prerokovanie dotácie pre CVČ v okrese Púchov
Na obecný úrad zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Streženice dve centrá
voľného času pôsobiace v okrese Púchov, a to Sports & Training Centre, s.r.o. Púchov, ktoré
navštevuje 6 detí, a Centrum voľného času Včielka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, ktoré
navštevuje 14 detí. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce bolo prerokované na obecnej rade konanej dňa
02.03.2018, obecná rada dáva návrh na schválenie.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k poskytnutiu dotácií v plnej výške pre CVČ pôsobiace
v okrese Púchov a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 7. – Rôzne – zámena miestností v dome kultúry
Starosta informoval o písomnej žiadosti Zväzu žien o výmenu miestností v dome kultúry,
ktorá bola doručená na obecný úrad. Starosta informoval, že zasadačku v dome kultúry potrebuje
a využíva ako reprezentatívnu miestnosť obecného úradu, v ktorej sa uskutočňujú pravidelné
zasadnutia Mikroregiónu Púchov, rokovania Poľovného združenia Dúbrava, pravidelné zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ale aj na iné príležitosti v pôsobnosti domu kultúry. Starosta ďalej
informoval, že je naozaj veľký problém s miestnosťami ešte aj z iného dôvodu. Na obecný úrad prišla
kontrola zo štátneho archívu, ktorá doporučuje, aby sa archív zo súčasného miesta presťahoval do inej
miestnosti, buď na prízemí, alebo na poschodí, takže musíme nájsť ďalšiu miestnosť na archív. Ďalej
prenechal slovo poslancom.
Pán poslanec Bohuslav Svorada dal návrh, že by sa radšej mohla zameniť miestnosť Zväzu
žien s miestnosťou knižnice.
Pani Strapková sa vyjadrila, že Zväz žien nemá problém sa v prípade potreby dohodnúť
na zapožičaní zasadačky či už pre obec, alebo pre inú zložku obce.
Pani poslankyňa Ing. Monika Janisová sa vyjadrila, že jedna miestnosť by mala patriť
výslovne len obci, každá zložka obce dostala a má svoju miestnosť, v prípade potreby, môže
zasadačku využiť aj iná zložka obce.
Pani poslankyňa Mgr. Marta Kubišová sa vyjadrila, že keď Zväz žien organizuje väčšiu akciu
raz do mesiaca, majú k dispozícii sálu domu kultúry spolu s kuchyňou. Pani poslankyňa Bc. Alena
Zvonková sa pripojila, že aj z hľadiska bezpečnosti /nebezpečné schodisko/, je pre starších ľudí lepšie
využívať sálu domu kultúry ako miestnosti na poschodí.
Pán poslanec Ján Badžgoň sa jednoznačne vyjadril, že zasadačka musí byť stále k dispozícii
potrebám obecného úradu a starostu.
Prítomní poslanci nemali ďalšie pripomienky k zámene miestností a starosta dal hlasovať
za schválenie. Pán poslanec Ing. Peter Boda požiadal aj o písomnú odpoveď.
Starosta ďalej informoval o písomnej žiadosti o zníženie rýchlosti a namontovanie
spomaľovačov doručenej na obecný úrad obyvateľmi ulice Záhradná. Z tohto dôvodu si dal starosta
vypracovať cenovú ponuku na namontovanie spomaľovačov /retardérov/, informoval, že by museli
byť namontované 3 spomaľovače a cena by sa vyšplhala na cca € 2 100 – 2 200,--. Starosta ďalej
informoval, že musí veľmi starostlivo zvažovať použitie peňažných prostriedkov, pretože v školskej
jedálni odišli dva veľké šporáky, školská jedáleň momentálne funguje v obmedzenom režime a nutne
si vyžaduje investíciu do vybavenia na nové šporáky v sume okolo € 5 000,--. Starosta sa vyjadril, že
bude nevyhnutné prepracovať a prerokovať úpravu rozpočtu.

Občania z ulice Záhradná sa opýtali, čo sa plánuje robiť s cestou na danej ulici, ktorá je
vo veľmi zlom stave. Starosta odpovedal, že si dal vypracovať cenovú ponuku na opravu cesty v časti
Záhradná ulica, cenová ponuka sa vyšplhala na sumu € 30 000,- -35 000,-- čo nie je vo finančných
možnostiach obecného rozpočtu zrealizovať. Starosta vyzval p. poslanca Bodu, aby sa vyjadril
k problému opravy cesty na ulici Záhradná. Poslanec Boda sa vyjadril, že už v minulosti boli
vyčlenené prostriedky na opravu spomínanej cesty, ale občania dotknutej ulice vtedy túto opravu
odmietli. Starosta navrhol riešenie – keď sa bude asfaltovať časť cesty v Keblí, zaasfaltovali by sa aj
diery na ceste na Záhradnej ulici. Občanom dotknutej ulice sa uvedené riešenie veľmi nepozdávalo.
Starosta prosil dotknutých občanov, aby boli tolerantní a objektívni a pochopili stav na ulici
Keblianska, kde miestna komunikácia je v oveľa horšom stave po vybudovaní vodovodu, plynovodu
a kanalizácii a cesta na ulici Záhradná musí ešte chvíľku počkať. Starosta doplnil, že ani poslanci ani
starosta sa nebráni oprave tejto časti komunikácia na ul. Záhradná a nie sme taká veľká obec
a nemáme také finančné prostriedky, aby sme mohli investovať do opráv všetkých komunikácii v obci.
Občania z ulice Záhradná mali ďalej pripomienky ohľadom tatroviek, ktoré približne
pred dvoma týždňami vozili cez ulicu Záhradnú do Keblia hlinu, čím znečistili cestu a pýtali sa
starostu, či sa s tým dá niečo robiť. Starosta odpovedal, že v prvom rade, keď niečo podobné vidia, je
potrebné volať starostovi, prípadne policajtom, aby sa zistilo, kto vyváža hlinu a znečisťuje cestu a aby
si dotyčný cestu očistil. V tomto prípade môže obec urobiť to, že objedná auto z Podniku technických
služieb mesta Púchov, aby cestu očistili – termín: podľa počasia, v prípade priaznivého počasia
v priebehu 2 týždňov.
Občania z ulice Záhradná ďalej vyjadrili obavy z rýchlej jazdy tatroviek a osobných áut, ktoré
svojou neprimeranou rýchlosťou ohrozujú deti a ostatných obyvateľov obce. Starosta informoval, že
tento problém sa týka viacerých obcí v okrese Púchov, napriek tomu, že je v obci stanovená
maximálna povolená rýchlosť. Dodal, že vieme zabezpečiť, aby sa zvýšil počet policajných hliadok.
Pán poslanec Ing. Peter Boda sa pripojil a povedal, že rýchla jazda je nezodpovednosť vodičov.
Občania sa ďalej pýtali, či by občania, čo stavajú v Keblí, nemohli platiť za znečisťovanie
cesty. Starosta odpovedal, že takýto poplatok sa nedá vymáhať. Ďalej chceli občania vedieť presný
termín, kedy sa cesta očistí. Starosta odpovedal, že podľa počasia, ak bude priaznivé počasie, môže sa
aj v priebehu nasledujúceho týždňa.
K bodu 8. – Diskusia
Starosta otvoril posledný bod zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to diskusiu informovaním
o plánoch v obci na rok 2018.
V roku 2018 sa plánuje v obci rekonštrukcia sietí Slovak Telekomu – zavedenie optických
káblov v zemi. Do domácností sa doručia letáky, domácnosti si rozhodnú, kde chcú mať prípojku
a vyplnené letáky vrátia späť na obecný úrad. Predbežný termín: august – september 2018
Starosta informoval, že kompostáreň v areáli Družstva bude v roku 2018 zatvorená, a to
z dôvodu rekonštrukcie zberného dvora spoločnosťou Technické služby mesta Púchov.
Ďalej starosta informoval, že v súčasnej dobe prebieha príprava výmerov na výber daní
z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad. Predmetné výmery sa budú doručovať
do domácností spôsobom v obci obvyklým od 16.marca.
Ďalej sa plánuje rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový rozhlas, starosta vypracoval
projekt, ktorý čaká na schválenie.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – v 1. kole sme boli neúspešní, kde bolo viac ako 1100
žiadosti. Bolo úspešných približne polovica. Od konca februára vyšlo 2.kolo, do ktorého sa opätovne
zapojíme.
Starosta ďalej oznámil občanom, že sa plánuje čistenie potoka. Termín: koniec marca,
začiatok apríla. Na Záhradnej a Púchovskej ulici bude čistenie potoka bágrom. Otázka od občanov: čo
sa plánuje robiť s nánosmi v potoku pod mostom? Starosta odpovedal, že úsek pod mostom patrí
Trenčianskemu samosprávnemu kraju a je plne v jeho kompetencii, čistenie tohto úseku si vyžaduje
špeciálnu techniku.
Občania sa ďalej pýtali, či by bolo možné opraviť/upraviť/posunúť označenie ulíc Záhradná
a Keblianska, pretože veľa ľudí sa mýli. Starosta odpovedal, že nie je problém posunúť označenia ulíc,
prípadne doplniť označenie ulice Záhradná o čísla domov, ktoré sa na danej ulici nachádzajú, dajú sa
vyrobiť tabuľky a následne sa osadia.

Občania sa informovali aj na zastávku, resp. na obnovenie zastávky na ulici Púchovská
pri Slovenskej správe ciest, kedy bude zastávka funkčná. Starosta odpovedal, že pracujeme na tom.
Občania sa opýtali, či by sa veci urýchlili, keby sa zavolali redaktori z komerčných televízií a by
spracovali reportáž. Starosta im vysvetlil, že schválenie a osadenie zastávky pre autobusy nie je
v kompetencii obce, ale o určení zastávky rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj, s čím súvisí aj
schválenie a úprava nového grafikonu, takisto v kompetencii samosprávneho kraja. Starosta
informoval, že žiadal o stanovisko, stanoviska sa zatiaľ nedočkal.
Občania sa ešte pýtali na osadenie zrkadiel, ktoré by znížili riziko prechádzania cez hlavnú
cestu z ulice Púchovská na ulicu Záhradná. Starosta informoval, že sú zakúpené 3 dopravné zrkadlá,
ktoré sa plánujú osadiť na ulici Cintorínska, Záhradná a 1 zostane ako náhradné.

K bodu 9. – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a poďakoval za hodnotné diskusné príspevky.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
08.03.2018

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 08.03.2018
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 01/2018
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Moniku Janisovú.
uznesenie č. 02/2018
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.12.2017.
uznesenie č. 03/2018
správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

B:

schvaľuje

uznesenie č. 04/2018
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda, Badžgoň)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 05/2018
kúpa podielov v pozemkoch KN-C 1897, 1898, 1233, 547/2, 1929 a KN-E 1468/2, 997/1,
v k. ú. Streženice od p. Eleny Halasovej za 1 €.
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda, Badžgoň)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 06/2018
poskytovať dotáciu pre rok 2018 z rozpočtu Obce Streženice pre Centrá voľného času
pôsobiace v okrese Púchov. Výška príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje v plnej výške
bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku
na jedno dieťa na rok je doloženie kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda, Badžgoň)
proti – 0
zdržal sa – 0

C: n e s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 07/2018
zámenu miestností v dome kultúry na 1. poschodí podľa žiadosti Zväzu žien
hlasovanie:
za – 1 (Boda)
proti – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Badžgoň)
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 08.03.2018

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

