ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2018
v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1. – Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Juraj Hrišo
a privítal novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku ustanovujúceho zastupiteľstva Ing. Danielu Šprochovú
a za overovateľov zápisnice pána Bohuslava Svoradu a Martina Karasa.
K bodu 3. – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení
Pán Ing. Peter Boda ako predseda miestnej volebnej komisie oboznámil prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Za starostu obce bol dňa 10.11.2018 zvolený
občanmi Ing. Juraj Hrišo s počtom platných hlasov 284. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli
zvolení MUDr. Eva Cígerová s počtom hlasov 250, Ján Badžgoň s počtom hlasov 216, Martin Karas
s počtom hlasov 209, Bohuslav Svorada s počtom hlasov 184, JUDr. Pavol Pavlík s počtom hlasov
177, Jozef Kováčik s počtom hlasov 163 a Matej Chromek s počtom hlasov 161.
Pán Ing. Peter Boda odovzdal novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva osvedčenie o zvolení a poprial im veľa úspechov v nadchádzajúcom
volebnom období a veľa správnych rozhodnutí.
K bodu 4. – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Predseda volebnej komisie Ing. Peter Boda vyzval zvoleného starostu obce, aby zložil sľub
predpísaným spôsobom a potvrdil ho podpisom pod text sľubu. Zvolený starosta sa ujal vedenia
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 5. – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zvolený starosta obce prečítal sľub poslanca predpísaným spôsobom. Následne nato
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva sa podpísali pod text sľubu.
K bodu 6. – Vystúpenie novozvoleného starostu
Po vykonaní sľubu poslancov starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné a predniesol príhovor, v ktorom poďakoval všetkým občanom za účasť vo voľbách
a za opätovné zvolenie do funkcie starostu, zablahoželal novozvoleným poslancom k zvoleniu
a poprial veľa úspechov.

K bodu 7. – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal hlasovať
za jeho schválenie.
K bodu 8. – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zástupcu starostu
V ďalšom bode starosta obce predložil návrh v zmysle § 12 ods. 2 až ods. 6 zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení, aby pán Bohuslav Svorada bol oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Nikto nemal námietky, tak dal starosta hlasovať. Starosta obce
oznámil občanom, že zástupca starostu pre volebné obdobie 2018-2022 bude pán Martin Karas.
K bodu 9. – Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií
a voľba ich členov
Starosta obce predložil návrh na zriadenie obecnej rady a na zriadenie šiestich komisií, a to
stavebnej, finančnej, životného prostredia, sociálno-zdravotnej, poriadkovej a komisie pre kultúru,
šport a školstvo.
Ďalej starosta navrhol zloženie obecnej rady, za predsedu navrhol Martina Karasa, za členov
Jána Badžgoňa, MUDr. Evu Cígerovú, Mateja Chromeka, Jozefa Kováčika, JUDr. Pavla Pavlíka
a Buhuslava Svoradu.
Do komisií predložil návrh na jej predsedov nasledovne:
stavebná komisia – Ján Badžgoň,
finančná komisia – JUDr. Pavol Pavlík,
komisia životného prostredia – Matej Chromek,
sociálno-zdravotná komisia – MUDr. Eva Cígerová,
poriadková komisia – Jozef Kováčik,
komisia pre kultúru, šport a školstvo – Bohuslav Svorada.
Po predložení návrhu neboli žiadne námietky, tak dal hlasovať za ich schválenie.
K bodu 10. – Prerokovanie preplatenia starej dovolenky starostu obce
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie preplatenia starej dovolenky starostu obce.
Dnešným dňom skončil starostovi obce mandát a zložením sľubu mu vzniká nový mandát a z tohto
dôvodu je potrebné prerokovať a rozhodnúť o preplatená nevyčerpanej dovolenky so zostatkom 15
dní. Je na poslancoch obecného zastupiteľstva, či sa stará dovolenka starostovi preplatí alebo
nepreplatí. Pán poslanec Bohuslav Svorada dal návrh, aby sa preplatilo 7 dní. Nikto z prítomných
nemal pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 11. – Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
Posledným bodom programu bolo prerokovanie platu starostu obce. Starosta vyzval zástupcu
starostu obce pána Martina Karasa o predloženie návrhu. Pán Martin Karas predniesol, že starostovi
obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
priemernej mzdy podľa platovej skupiny v závislosti od počtu obyvateľov obce a teda nad 1001
obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o navýšení tohto minimálneho platu až do výšky 70%.
Minimálny plat starostu podľa údajov vyhlásených štatistickým úradom pre rok 2017 predstavuje
sumu 954,00 Eur x 1,98 násobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu 1 889,00 Eur po zaokrúhlení.
Starosta k návrhu pridal, že percento navýšenia k minimálnemu platu by nedával a to z dôvodu, že plat
starostu sa bude zo zákona od 1.12.2018 zvyšovať a po novom roku sa bude opäť plat starostu

prerokovávať a z tohto dôvodu, by starosta obce navrhoval nechať len základný plat a venovať sa
platu až po novom roku.
Pán poslanec Bohuslav Svorada informoval občanov, že navýšenie platu starostu vyplýva
zo zákona z dôvodu presiahnutia počtu obyvateľov obce cez 1001 obyvateľov, čo sme dosiahli októbri
2018
Pani poslankyňa Eva Cígerová sa opýtala, koľko bol plat doteraz? Starosta odpovedal, že
1 456,00 Eur v hrubom.
Pán poslanec Bohuslav Svorada sa opýtal, čo v prípade, keď by sa znížil počet obyvateľov
obce. Starosta odpovedal, že plat v tom prípade klesne, ale až nasledujúcom kalendárnom roku.
Nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie
minimálneho platu starostu bez percentuálneho navýšenia.
K bodu 12. – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu. Na úvod ešte raz poďakoval občanom za opätovné zvolenie do
funkcie a bývalých poslancov obecného zastupiteľstva odovzdal kvetinové dary na znak dobrej
spolupráce za predchádzajúce obdobie a za roky náročnej a obetavej práce, pretože svoju prácu pre
obec a občanov obce vykonávali viac ako 24 rokov.
Pán poslanec Bohuslav Svorada tiež poďakoval občanom za hlasy a zagratuloval starostovi.
Zároveň poprosil občanov, aby chodili na zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň v takom počte ako
dnes, pretože na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa dozvedia najviac informácií o problémoch
obce, ma zasadnutiach obecného zastupiteľstva majú jedinečnú možnosť svoje otázky a pripomienky
adresovať priamo starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva.
Ďalej si zobrala slovo novozvolená pani poslankyňa Eva Cígerová, ktorá sa tak isto veľmi
pekne poďakovala za hlasy odovzdané vo voľbách.
Novozvolený poslanec Jozef Kováčik tiež poďakoval občanom za zvolenie za poslanca
a poďakoval sa aj bývalým poslancom za ich doterajšiu prácu.
Pán poslanec Ján Badžgoň sa taktiež poďakoval za hlasy a zároveň sa poďakoval bývalým
poslancom za všetky spoločne prijaté rozhodnutia.
Bývalá poslankyňa pani Monika Janisová sa poďakovala za spoločnú prácu, nie vždy bolo
rozhodovanie ľahké a popriala novému zloženiu obecného zastupiteľstva rozhodnosť pri prijímaní
rozhodnutí, aby obec napredovala.
Novozvolený poslanec pán Pavol Pavlík sa poďakoval občanom za zvolenie za poslanca.
Občanov poprosil, aby sa aktívne zúčastňovali na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, aby chodili
na zasadnutia, aby boli informovaní a aby potom nevznikali dezinformácie o dianí v obci, tzv.
„krčmové reči“. Pani poslankyňa Eva Cígerová k tomu zareagovala, že by sa mohlo uskutočniť aj
jedno výjazdové rokovanie obecného zastupiteľstva v krčme 
Starosta ďalej informoval občanov z dôvodu, aby boli pripravaní, že obec bude nútená
pristúpiť k nepopulárnemu kroku, a to k zvýšenniu poplatku za komunálny odpad, podľa predbežných
prepočtov to vychádza cca 30,-- Eur na osobu na rok. Uvedené zvyšovanie poplatku za komunálny
odpad vyplýva zo zmeny zákona, nie je to vec, ktorú by si vymyslela obec. Pán Karas sa opýtal, či
dôchodcovia nebudú mať úľavu. Starosta odpovedal, že keď sa urobí úľava pre dôchodcov,
automaticky sa to bude musieť zvýšiť v poplatkoch pre ostatné skupiny obyvateľstva. Ďalej sa pán
Karas pýtal, či by sa poplatok za odpad nedal stanoviť podľa hmotnosti odpadu. Starosta odpovedal,
že výška poplatku za odpad sa v našej obci nemenil 10 rokov, dokonca sa znižili aj tony vyvážaného
odpadu v dôsledku separovania. Vo zvýšenom poplatku za odpad nejde o množstvá, ale musí sa
zohľadniť zvýšený poplatok za uloženie odpadu, ktorý nám zvýšený bude fakturovať aj Megawaste,
spoločnosť, ktorá vyváža odpad. Toto zvyšovanie prijala vláda SR, aby zvýšila separáciu odpadu
v obci a donútila tým viac občanov separovať.
Pani poslankyňa Cígerová reagovala, keby občania viac chodili na prednášky o odpadoch,
mali by zaujímavé informácie, ako eliminovať odpad.

Pán Karas ďalej pokračoval, že vôbec nie je vidieť výsledok šetrenia, načo sme znížili tony
odpadu, keď aj tak sa musí zvýšiť poplatok za komunálny odpad, že kedysi mala jedna domácnosť
jednu popolnicu, prečo niektoré domácností majú aj dve popolnice. Reagoval pán poslanec Jozef
Kováčik, že dve popolnice majú napr. mladé rodiny s deťmi, produkujú odpad plienky, alebo popol
a jedna popolnica nestačí. Ďalej pán Kováčik povedal, že každý občan produkuje odpad, keď ho nemá,
pýtajme sa, kam ho dáva? Spáli ho a tým znečisťuje ovzdušie, alebo ho vyviezol za dedinu? Obec
zakúpila kompostéry, občania ich využívajú, pravidelne sa robí zber plastov po obci a štát spraví to,
že: ušetrili ste, tak nebudete platiť príklad 40,-- Eur, ale len 30,-- Eur.
Ďalej sa ešte pán Karas opýtal na asfaltovanie hlavnej cesty, čo mal starosta uvedené vo
volebnom programe. Starosta odpovedal, že ide o asfaltovanie ulice Hlavná od p. Urbanovej po rodinu
Ondričkovcov a o asfaltovanie ulice Štepnická požiadal starosta obce o dotáciu Lesy SR.
Pani Pivková sa spýtala na chodníky na ul. Púchovská smerom na Cintorín. Starosta
odpovedal, že sa čaká na výzvu z MAS Naše Považie, čo by mohla byť v roku 2019. Projektová
dokumentácia je pripravená.
Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a na záver poďakoval
prítomným za účasť a za hodnotné príspevky a oznámil termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva na 13.december 2018.
Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
22.11.2018

Overovatelia: Bohuslav Svorada
.....................................
Martin Karas
......................................

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 22.11.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
- informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce,
- poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľsva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veda, ods. 5 tretia
veda a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
- informáciu o poverení zastupovaním – zástupca starostu obce,
- návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady,
- návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov,
- návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce,
- návrh na určenie mesačného platu starostu.

Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 28/2018
informáciu starostu obce o určení za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia Ing. Danielu
Šprochovú a overovateľov zápisnice Bohuslava Svoradu a Martina Karasa
uznesenie č. 29/2018
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
uznesenie č. 30/2018
vystúpenie zvoleného starostu
uznesenie č. 31/2018
informáciu starostu obce o poverení zastupovaním – zástupca starosta obce Martin Karas

B:

k o n š t a t u j e, ž e

uznesenie č. 32/2018
novozvolený starosta obce Ing. Juraj Hrišo zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
uznesenie č. 33/2018
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Ján Badžgoň, MUDr. Eva Cígerová, Matej Chromek, Martin Karas, Jozef
Kováčik, JUDr. Pavol Pavlík, Bohuslav Svorada, ktorí zložili sľub v abecednom poradí

C:

schvaľuje

uznesenie č. 34/2018
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

D:

poveruje

uznesenie č. 35/2018
poslanca Bohuslava Svoradu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 1 (Svorada)

E:

zriaďuje

uznesenie č. 36/2018
obecnú radu
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 37/2018
komisie, a to: stavebnú, finančnú, životného prostredia, sociálno-zdavotnú, poriadkovú
a komisiu pre kultúru, šport a školstvo
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

F:

volí

uznesenie č. 38/2018
za členov obecnej rady: predseda Martin Karas, členovia Ján Badžgoň, MUDr. Eva Cígerová,
Matej Chromek, Jozef Kováčik, JUDr. Pavol Pavlík a Buhuslav Svorada

hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 39/2018
predsedov komisií:
stavebná komisia – Ján Badžgoň
finančná komisia – JUDr. Pavol Pavlík
komisia životného prostredia – Matej Chromek
sociálno-zdravotná komisia – MUDr. Eva Cígerová
poriadková komisia – Jozef Kováčik
komisia pre kultúru, šport a školstvo – Bohuslav Svorada
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

F:

určuje

uznesenie č. 40/2018
plat starostu obce ako súčin priemernej mzdy v NH SR a koeficientu 1,98 podľa veľkostnej
skupiny obce bez navýšenia
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 22.11.2018

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

