ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.09.2018 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 Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú
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 12.06.2018
doručila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková mailom – priložené k zápisnici.
K bodu 4. – Úprava rozpočtu č. 1
Starosta informoval o čerpaní rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom. K úprave rozpočtu
bolo potrebné pristúpiť z dôvodu kúpy pozemku (ihrisko) za € 40 000,--. Starosta informoval, že došlo
k upraveniu vybraných položiek v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu.
V príjmovej časti rozpočtu došlo k zvýšeniu nasledovných položiek:
- v finančné príjmy – úver – kúpa pozemku /ihrisko/,
- príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- príjmy z prenájmu budov (dom kultúry),
- administratívne poplatky,
- refundácia mzdy – ÚPSVR /mzda – pracovný pomer podľa § 54/,
- príjmy za asfaltovanie komunikácie – úhrady vystavených faktúr za asfaltovanie od
súkromných osôb,
- transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – základná škola.
Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k zvýšeniu/upraveniu nasledovných položiek:
- v kapitálových výdavkoch – kúpa pozemku /ihrisko/,
- výdavky na mzdy v časti činnosť obecného úradu /mzda – pracovný pomer podľa § 54/,
- zníženie výdavkov na mzdy na opatrovateľku,
- zvýšenie výdavkov na mzdy na základnú školu,
- výdavky na asfaltovanie a zimnú údržbu ciest
Starosta konštatoval, že schválený rozpočet na strane príjmov v sume € 499 638,-- sa
upravuje/navyšuje na sumu € 529 750,-- a schválený rozpočet na strane výdavkov v sume € 499 638,-sa upravuje/navyšuje na sumu € 529 750,--. Starosta konštatoval, že úprava rozpočtu bude v celkovej
sume na strane výdavkov i na strane príjmov navýšená o € 30 112,--.

Starosta ďalej konštatoval, že iné zmeny v čerpaní rozpočtu v období od 01.01.2018
do 30.08.2018 nenastali, obec hospodári v súlade s rozpočtom obce. Celková suma rozpočtu na strane
príjmov a na strane výdajov po úprave je € 529 750,--.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie
Úpravy rozpočtu č. 1.

K bodom 5. a 6. – Rôzne a Diskusia
Starosta informoval pripravovanom víkendovom jesennom zbere. Do schránok boli po obci
roznášané letáky s informáciou o termínoch víkendových zberov. Zberný dvor bude otvorený
22.09.2018 v čase od 13:00 hod do 15:00 hod., kde budú umiestnené kontajnery určené na biologicky
rozložiteľný odpad (tráva, kvety, lístie, iný odpad zo záhrad), kontajner na gumový odpad
a veľkoobjemové kontajnery.
Starosta ďalej informoval o pripravenom programe na Streženické hody v termíne 15. – 16.
september 2018 v spolupráci so zložkami obce (FK Streženice, spevácka skupina Štepnická skala,
Zväz žien, DHZ Streženice, Poľovnícke združenie Dúbrava Streženice a OZ Maximus 4 Streženice).
P. Sunka sa opýtal, čo plánuje firma Lignum, keď skopala kopec za družtvom. Starosta
odpovedal, že plánujú vybudovať halu na servis kamiónov.
P. Strapko sa opýtal, prečo sa musela navyšovať schválená suma v rozpočte na cesty o ďalších
€ 30 000,--, či to nie je privysoká suma. Starosta odpovedal, že schválená suma v rozpočte je suma
na zimnú údržbu a opravy výtlkov, a asfaltovanie komunikácii a tieto rozpočtované výdavky by
nepokryli výdavky na vyasfaltovanie cesty.
P. Cígerová informovala o upratovaní Domu smútku a cintorína dňa 29.08.2018, ktoré
zorganizoval Zväz žien a pripomenula pretekanie striešky na Dome smútku. Ďalej informovala
o pripravovanej zaujímavej prednáške so záchranárkou Erikou Janíčkovou „Prvá pomoc – nielen
teoreticky, ale aj prakticky“ dňa 18.09.2018 o 17:30 hod. v Dome kultúry Streženice a zároveň
vyslovila požiadavku na poslancov, aby uvedenú akciu spropagovali na obci medzi občanmi.
P. Strapková informovala o pripravovanom občerstvení počas Streženických hodov dňa
16.09.2018 o 16:00 hod., ktoré zabezpečí Zväz žien a informovala sa, či by bolo možné zapožičať
zopár stolov, ktoré by sa v prípade priaznivého počasia rozložili vonku. P. Cígerová ďalej
informovala, že sú pripravené zaujímavý program pre občanov v spolupráci s DHZ Streženice ako
napr. hasičské ukážky, kynologické ukážky a iné.
P. Kotvas sa opýtal, prečo sa na Zbernom dvore nerobí oplotenie a vyslovil obavy, že sa
Zberný dvor nestihne vytvoriť do stanoveného termínu. Starosta odpovedal, úloha s vybudovaním
oplotenia Zberného dvora je termínovaná do 22.09.2018 a myslí si, že sa oplotenie podarí vybudovať
P. Strapková sa opýtala, či si môže zakúpiť novú popolnicu v prípade zhrdzavenia popolnice.
Starosta odpovedal, že popolnice sa kupujú na obecnom úrade, platí sa € 25,56 za jednu popolnicu.
P. Cígerová ešte pripomenula rekonštrukciu zastávky autobusu, že by sa mohla prerobiť
v spolupráci so streženickými firmami, ktoré by dodali napr. drevo, novú strechu a v spolupráci
s deťmi, ktoré by pekne zastávku vymaľovali. P. Boda navrhol, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 sa
môže rozpočtovať položka na revitalizáciu zastávky a vďaka streženickým firmám by takáto
revitalizácia nemusela byť priveľmi nákladná. Starosta súhlasil, že v decembri môžeme vyčleniť
prostriedky na opravu zastávky, rozpočet na rok 2019 však už bude pripravovať nové zloženie
obecného zastupiteľstva.
P. Cígerová sa opýtala, či Zväz žien môže opätovne požiadať o dotáciu z rozpočtu obce.
Starosta odpovedal, že zložky obce majú nárok na dotáciu v súlade s platným VZN, žiadosť je
potrebné predložiť na obecný úrad do 30.11.2018.

K bodu 7. – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, poďakoval za hodnotné diskusné príspevky a informoval o termíne ďalšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa predbežne plánuje na koniec októbra 2018.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová

Overovatelia: Ing. Monika Janisová

10.09.2018
.....................................
Bc. Alena Zvonková

......................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 10.09.2018
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 19/2018
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú.
uznesenie č. 20/2018
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
12.06.2018.

B:

schvaľuje

uznesenie č. 21/2018
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 22/2018
úprava rozpočtu č. 1
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Kubišová, Boda, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 10.09.2018

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

