ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2018 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, 3 poslanci prišli neskôr.
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 10.09.2018
doručila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková mailom. Kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva predniesol starosta.
K bodu 4. – Schválenie zmluvy o právnych službách – Advokátska kancelária Štrbáň
Starosta informoval, že v poslednej dobe narastajú prípady rôznych sporov, najmä susedských,
pri riešení ktorých sa musíme obrátiť na odbornú právnu pomoc. Z toho dôvodu bol predložený návrh
zmluvy o právnych službách s Advokátskou kanceláriou Štrbáň, kde je zmluvne dohodnutá mesačná
paušálna platba, zmluva by bola účinná od 01.11.2018 a je možné ju kedykoľvek vypovedať.
Pani poslankyňa Zvonková sa opýtala, či obec až priveľmi nezastupuje iné orgány
v susedských sporoch, susedia by si svoje susedské spory mali radšej riešiť na súde v občianskoprávnom konaní. Starosta odpovedal, že postup je taký, že príde podnet na obecný úrad, a záleží na §
z akým sa občan obráti na obecný úrad. Niečo vie vyriešiť Poriadková komisia, ale niečo musíme
riešiť právnickým spôsobom. Ďalej sa postupuje na okresný úrad a potom na súd. Podané podnety sa
neustále predlžujú a musíme staré veci dohľadávať aj v archíve.
Pán poslanec Boda sa vyjadril, že paušál nám nenahrádza nič, tak či tak musíme platiť
právnika, navrhol, aby uvedenú zmluvu schválilo nové zloženie obecného zastupiteľstva, aby sme
nových poslancov zbytočne nezaviazali takýmto záväzkom.
Pani poslankyna Janisová ešte navrhla, aby sa spravila analýza z doteraz vyfakturovaných
právnych služieb, za koľko hodín sme platili a podľa toho, aby sa upravil návrh zmluvy.
Prítomní poslanci nemali ďalšie pripomienky ani návrhy k uvedenému bodu rokovania
a starosta dal hlasovať za odloženie bodu č. 4 – Schválenie zmluvy o právnych službách Advokátska
kancelária Štrbáň na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva.

K bodom 5. a 6. – Rôzne a Diskusia
Sarosta informoval o zrealizovanom vymaľovaní zvonice, práce vykonal p. Jaroslav Ficek.
Zväzom žien upravil okolie zvonice za čo im starosta poďakoval.
Ďalej starosta informoval o zbernom dvore, ktorý čiastočne funguje pre potreby obce.
Ďalej informoval o nepopulárnom riešení, ku ktorému budeme musieť pristúpiť na ďalšom
rokovaní obecného zastupiteľstva, opatrenie sa týka zvyšovania poplatku za komunálny odpad
z dôvodu, že sa zmenil zákon, podľa ktorého sa zvýšil poplatok za uloženie odpadu a každá obec toto
zvýšenie bude musieť zohľadniť v poplatkoch za komunálny odpad.
Ďalej starosta informoval, že tento rok sa ešte dorobí verejné osvetlenie na ulici Za Rybárska,
plánuje sa doplniť verejné osvetlenie aj na ulici Štepnická a Púchovská a to budú pravdepodobne
posledné investičné práce tohto roku.
Pán poslanec Svorada sa opýtal, kadiaľ pôjde rýchlostná cesta R6 smerom na Moravu, či
náhodou nepôjde cez časť Keblie a povedal, aby sme ako obec k tomu zaujali stanovisko. Vyjadril
obavu, aby uvedená cesta nešla obyvateľom obce ponad ich rodinné domy. Vyjadril potrebu
pripomienkovať cestu R6, že obec nesúhlasí, aby cesta viedla cez obec Streženice. Starosta odpovedal,
že výstavba R6 na Moravu je plne v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá vypracovala
štúdiu, v ktorej je uvedené, že križovatka (kruhový objazd) pri Lidli je nepostačujúca. Prioritou NDS
je vybudovanie mimoúrovňovej križovatky (most) ponad križovatku pri Lidli, aby sa odbremenila
doprava od Continentalu na Moravu. Variant tohto riešenia je navrhnutý tak, aby nezasahoval
katastrálne územie obce Streženice. Pán poslanec Svorada navrhol, aby sa na ďalšom rokovaní
obecného zastupiteľstva poskytli bližšie informácie o plánovanej rýchlostnej ceste R6. Starosta
doplnil, že pri poslednom rokovaní na NDS je priorita červená vyrianta, ktorá nezasahuje do obce
Streženice, ale je pripravená aj štúdia pre modrú variantu, ktorá ide cez k. ú. Streženice, ale nie je
pravdepodobná, že sa bude aj realizovať.
Pani poslankyňa Janisová sa opýtala, že ako je na tom česká strana. Starosta odpovedal, že
v súčasnosti je výstavba cesty R6 na českej strane v štádiu posudzovania vplyvov na životné
prostredie.
K bodu 7. – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva po voľbách a posledné rokovanie obecného zastupiteľstva je naplánované v decembri,
na ktorom sa bude schvaľovať rozpočet na rok 2019. Ďalej informoval, že obecné zastupiteľstvo
v súčasnom zložení končí svoju činnosť vtedy, až keď na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva zložia sľub novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Na záver starosta vyjadril
poďakovanie súčasným poslancom obecného zastupiteľstva za roky obetavej a veľmi dobre odvedenej
práce pre občanov a potreby našej obce.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
25.10.2018

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 25.10.2018

Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 23/2018
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú.
uznesenie č. 24/2018
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
10.09.2018.

B:

schvaľuje

uznesenie č. 25/2018
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 4 (Janisová, Badžgoň, Boda, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 26/2018
odloženie schválenia zmluvy o právnych službách – Advokátska kancelária Štrbáň na ďalšie
rokovanie obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 7 (Janisová, Kubišová, Zvonková, Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 27/2018
OZ schvaľuje podporu červenej varianty navrhovanej cesty R6, ktorá ide po existujúcej ceste
I/49 okolo spoločnosti Continental smer Beluša – Púchov s minimálnym zásahom do
katastrálneho územia Streženice. OZ nesúhlasí s modrou variantou navrhovanej cesty R6,
ktorá má ísť priamo cez katastrálne územie Streženice, a to z dôvodu hlučnosti, prašnosti,
prekládky vysokého a nízkeho napätia a zaťaženosti centra obce. Modrá varianta je finančne
náročnejšia a červená je už z polovice realizovaná aj využívaná. Mapa priložená k zápisnici
OZ.

hlasovanie:
za – 7 (Janisová, Kubišová, Zvonková, Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 25.10.2018

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

