ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2018 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 sú
prítomní 4 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 Šprochovú a za overovateľov
zápisnice poslankyne Mgr. Martu Kubišovú 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 08.03.2018
predniesol starosta obce Ing. Juraj Hrišo z materiálov, ktoré zaslala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna
Hoštáková – priložené k zápisnici.
K bodu 4. – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2018
Starosta obce doplnil uvedený bod a predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
roka 2018, ktorý zaslala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková. Prednesené body návrhu
kontrolnej činnosti je možné hocikedy doplniť podľa potreby.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie
Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

K bodu 5. – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Starosta predniesol stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
na základe podkladov od hlavnej kontrolórky obce. V stanovisku hlavná kontrolórka konštatuje, že
návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zohľadňuje tiež ustanovenia zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade
s ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení
rozpočtu, bilanciu pohľadávok a záväzkov a prehľad o stave a vývoji dlhu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2017 výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu na vedomie.

K bodom 6. a 7. – Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017
a Správa nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z.
k 31.12.2017
V správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky audítorky konštatujú, že
uskutočnili audit účtovnej závierky obce Streženice, ktorá obsahuje Súvahu k 31.12.2017, Výkaz
ziskov a strát a Poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Ďalej konštatujú, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce Streženice k 31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Na základe prác
vykonaných počas auditu účtovnej závierky audítorky konštatujú, že informácie uvedené vo výročnej
správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa
obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
V Správe z overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách konštatujú, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci zobrali správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky na vedomie.
K bodom 8. a 9. – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 a Schválenie výročnej správy
za rok 2017
Starosta informoval, že Návrh záverečného účtu obce Streženice za rok 2017 a Výročná
správa obce Streženice za rok 2017 boli vopred prerokované na obecnej rade konanej dňa 04.06.2018.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Záverečného účtu obce
za rok 2017 a celoročného hospodárenia bez výhrad a za schválenie Výročnej správy obce za rok
2017.
K bodu 10. – Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
v Streženiciach – volebné obdobie 2018 - 2022
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa musí určiť počet volebných obvodov
a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022. Návrh počtu poslancov
obecného zastupiteľstva v počte 7 a určenie počtu volebných obvodov v počte 1 bol prerokovaný
na obecnej rade konanej dňa 04.06.2018.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za určenie počtu volebných obvodov
a počtu poslancov obecného zastupiteľstva.
K bodu 11. – Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Streženice na volebné obdobie
2018 – 2022
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa musí určiť aj rozsah výkonu funkcie
starostu obce Streženice na volebné obdobie 2018 – 2022. Návrh na plný úväzok výkonu funkcie
starostu bol prerokovaný na obecnej rade konanej dňa 04.06.2018.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu obce Streženice na volebné obdobie 2018 – 2022.

K bodu 12. – Diskusia
Starosta informoval o pláne na II. polrok 2018 – na začiatku júla sa plánuje asfaltovanie
cestnej komunikácie v časti obce Keblie. Do konca septembra sa plánuje dokončiť výstavbu zberného
dvora, vybudovať prístrešok a dokončiť oplotenie. Ďalej starosta informoval, že sa plánuje
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice.
Pán poslanec Boda sa opýtal na opravu zvonice. Starosta odpovedal, že sa plánuje skrášliť
prostredie okolo zvonice, vysadiť zeleň a následne ju vymaľovať.
Občan p. Pivko sa opýtal, či obec nezabudla na slávneho rodáka zo Streženíc – Milana
Sládeka, svetoznámeho míma pri príležitosti jeho životného jubilea. Starosta odpovedal, že v mene
obecného úradu mu bol zaslaný pozdrav a kniha o obci Streženice.
Ďalej sa p. Pivko opýtal, či by obec mohla pripomenúť občanom, že svetoznáma osobnosť –
Milan Sládek pochádza zo Streženíc, napr. zhotovením a umiestnením tabule venovanej p. Milanovi
Sládekovi v priestoroch obecného úradu. Starosta odpovedal, že spolu s poslancami môžu prehodnotiť
na najbližšej obecnej rade a prípadne aj pozvanie do rodnej obce.
Ďalej sa p. Pivko spýtal na čistenie potoka. Starosta odpovedal, že potok sa čistil zatiaľ
od časti obce Keblie po železničnú trať, druhá časť sa bude čistiť dodatočne keď Povodie Váhu pošle
mechanizmy.
Pán Pivko sa opýtal, či sa neplánuje oprava autobusovej zastávky, že v iných obciach majú
všelijaké pekné... Starosta odpovedal, že takéto zastávky sú síce pekné, ale nie účelné, sú väčšinou
zo sadrokartónu, OSB dosiek, z pár DT tvárnic a po čase sa musia vymieňať. Starosta ešte dodal, že by
na zástavke nič nemenil, len by sa mohli vymeniť a zreparovať lavičky na autobusovej zastávke.
Pani Cígerová pripomienkovala katastrofálny stav odvodňovacích rigolov v časti obce Keblie,
po dvoch búrkach bolo na ceste plno štrku. Starosta odpovedal, že sa plánuje prečistenie rigolov, aby
sa v čase búrok voda nevalila po ceste.
Ďalej pani Cígerová požiadala o písomné doručenie odpovedi na žiadosť zväzu žien o výmenu
miestností. Starosta odpovedal, že písomnú odpoveď dodá.
Občan sa spýtal, či sa tento rok plánujú Streženické hody? Starosta odpovedal, že vzhľadom
na skutočnosť, že v čase konania Streženických hodov sa koná aj jarmok v Púchove a drvivá väčšina
občanov chodí na jarmok do Púchova, je organizácia, financovanie a zabezpečenie Streženických
hodov neefektívne pre nezáujem občanov obce Streženice.
Pani Strapková povedala, že niektorí občania Streženíc by radi išli na Streženické hody
a možno by sa radi pridali aj ďalší občania a navrhla, že by sa mohla zrealizovať anketa, či majú
občania záujem o Streženické hody, prípadne o aké ďalšie kultúrne podujatia by mali záujem.
K návrhu dať anketu o hodoch sa pridala aj p. Cígerová. Starosta povedal, že sa ankete nebráni, a by sa
anketa mohla rozniesť do schránok a mohlo by sa vytvoriť zberné miesto na obecnom úrade, prípadne
aj v obchode u p. Fajnerovej.
Manželia Drábikovci z ulice Púchovská povedali, že nepočujú rozhlas, či by sa s tým nedalo
niečo robiť. Starosta informoval, že poruchu treba nahlásiť, prípadne si môžu občania bezplatne
aktivovať SMS službu na obecnom úrade, v rámci ktorej budú oznamy obecného úradu dostávať
formou sms správ.
K bodu 13. – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a poďakoval za hodnotné diskusné príspevky. Termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa plánuje na koniec augusta 2018, prípadne v septembri 2018.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
12.06.2018

Overovatelia: Mgr. Marta Kubišová
.....................................
Ing. Monika Janisová
......................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 12.06.2018
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 08/2018
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Mgr. Martu Kubišová a Ing. Moniku Janisovú.
uznesenie č. 09/2018
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
08.03.2018.
uznesenie č. 10/2018
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
uznesenie č. 11/2018
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017
uznesenie č. 12/2018
správu nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z.
k 31.12.2017

B:

schvaľuje

uznesenie č. 13/2018
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 14/2018
schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roka 2018
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 15/2018
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
B. Výročnú správu obce za rok 2017
C. Upravenie schodku rozpočtu obce vo výške 23 688,84 EUR nasledovne:
1. schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa upravuje o nevyčerpané
prostriedky z finančnej náhrady za výrub drevín v sume 44 890,00 EUR.
D. Použitie takto upraveného hospodárenia obce – prebytok 21 201,16 EUR nasledovne:
1. tvorba rezervného fondu za rok 2017 vo výške 21 201,16 EUR.
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/2018
jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2018 pre obec Streženice pre voľbu poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce a počet 7 poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022
pre obec Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/2018
úväzok funkcie starostu obce Streženice na funkčné obdobie 2018 - 2022 v plnom rozsahu 1,00
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0

C:

poveruje

uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a
Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovnú závierku, správu audítora a výročnú správu
za rok 2017 v termíne do 30.6.2018.

V Streženiciach, dňa 12.06.2018

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

