Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.03.2019
o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Domu kultúry v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu k zápisnici
Program: priložený k zápisnici

1.) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo, privítal
prítomných poslancov, občanov obce a kontrolórku obce. Konštatoval, že je prítomných 6 zo 7
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán poslanec Badžgoň je ospravedlnený
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov
zápisnice pani poslankyňu MUDr. Evu Cígerovú a pána poslanca Mateja Chromeka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, ktorý doplnil o ďalší bod rokovania na
podnet kontrolórky obce – „Správa z kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2018“.
Prítomní poslanci schválili program rokovania bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2018
vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – Správa priložená k zápisnici.
Správu z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Správa z kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2018
Tento bod bol doplnený do programu rokovania obecného zastupiteľstva na podnet hlavnej
kontrolórky obce. Hlavná kontrolórka predniesla správu z vykonanej kontrolnej činnosti za I. a II.
polrok 2018 na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 uznesením obecného
zastupiteľstva č. 17/50 a schválenéo plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 uznesením
č. 14/2018. Hlavná kontrolórka obce vykonala v roku 2018 kontroly zamerané na kontrolu účtovných
dokladov podľa formálnej i obsahovej stránky, či bola vykonaná základná finančná kontrola v zmysle
zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – uvedenými kontrolami neboli zistené žiadne porušenia
zákona, drobné nedostatky boli odstránené v priebehu výkonu kontroly.
Ďalej bola vykonaná kontrola zameraná na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce a ich
zúčtovanie – či boli dodržané podmienky poskytovania dotácií, či vystavené zmluvy boli zverejnené –
kontrolou neboli zistené porušenia.
Ďalšia kontrola súvisela s inventarizáciou pokladničnej hotovosti k 31.12.2018 – zostatok
pokladničnej hotovosti k 31.12.2018 predstavoval sumu € 852,01, účtovný stav súhlasil s fyzickým
stavom pokladne. Stanovený limit pokladničnej hotovosti nebol prekročený.
Ďalšia kontrola bola zameraná na vybavovanie sťažností v podmienkach obecnej samosprávy
– podania občanov boli podľa zákona o sťažnostiach a petíciach posúdené ako podnety, v ktorých sa
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nejedná o obecný majetok, ale o susedské vzťahy, kontrolórka odporúča ich riešenie v občianskosúdnom konaní.
Poslanci nemali pripomienky k Správe z kontrolnej činnosti za I. a II.polrok 2018, uvedenú
správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
5.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) č. 1/2019 o udeľovaní čestného
občianstva obce Streženice
Starosta informoval, že by obec chcela udeliť čestné občianstvo dvom významným
osobnostiam – rodákom z obce Streženice – pánovi Milanovi Sládkovi pri príležitosti jeho životného
jubilea a pánovi Pavlovi Machovi. Pán Milan Sládek je svetoznámy mím, choreograf, režisér
a pedagóg. Pán Pavol Macho je laureátom krišťáľového krídla v roku 2016 v kategórii výtvarné
umenie. Udelenie čestného občianstva bude prebiehať na mimoriadnom slávnostnom obecnom
zastupiteľstve dňa 11.06.2019 v sále domu kultúry s pripraveným slávnostným programom.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za návrh VZN č. 1/2019
o udeľovaní čestného občianstva obce Streženice, poslanci schválili návrh VZN bez pripomienok
hlasmi všetkých prítomných.
6.) Audit obce – Audítorská spoločnosť Credit Audit s.r.o.
Starosta informoval o povinnosti obce dať si overiť účtovnú závierku audítorom a z toho
vyplývajúcu povinnosť schváliť audítorskú spoločnosť. Audítorská spoločnosť Credit Audit s.r.o.
vykonáva v obci Streženice audit účtovnej závierky v rámci dlhodobej spolupráce.
Starosta dal hlasovať za schválenie audítorskej spoločnosti Credit Audit s.r.o. na overenie
účtovnej závierky za rok 2018, poslanci schválili Audítorskú spoločnosť Credit Audit s.r.o.
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
7.) Rôzne
V bode „Rôzne“ sa preberali nasledovné problematiky:
7.1 Odpadové hospodárstvo
Starosta informoval, že miestny poplatok za TKO bol na rok 2019 schválený uznesením
obecnéh zastupiteľstva č. 47/2018 zo dňa 13.12.2018 vo výške € 26,50/osoba/rok. Ako obec musíme
viac a viac separovať, každá domácnosť obdrží leták s informáciou ako a čo separovať. Ďalej
informoval, že od 03.04.2019 bude otvorený Zberný dvor pravidelne v stredu, v piatok a v sobotu,
zodpovedná osoba bude p. Gažová. V období od 03.04.2019 do 13.04.2019 bude v obci prebiehať
„jarné upratovanie“ (zber elektroodpadu, zber pneumatík, zber veľkoobjemového odpadu) – zberné
miesto bude Zberný dvor na ul.Družstevná. Na zberný dvor nepatrí tráva a konáre stromov – tento
odpad musia občania likvidovať formou kompostérov vo svojich záhradách.
Ďalej starosta oboznámil prítomných o projekte ELWIS – ide o evidenčný systém odpadov.
Od 01.07.2019 plánuje obec nabehnúť na tento projekt – jedná sa o moderný systém evidencie
odpadov prostredníctvom merania naplnenosti odpadových nádob priradených ku konkrétnym
domácnostiam, domácnosti budú mať čiarový kód na popolnicu a ďalšie čiarové kódy na plasty a kovy
a tak obdržia dvojaké vrecia – biele na plasty a modré na kovy (napr. konzervy a plechovky
od nápojov). Keď sa čiarové kódy minú, občan obdrží ďalšie čiarové kódy zadarmo na obecnom
úrade.
Občan sa opýtal, aký to bude mať význam. Starosta odpovedal, že separácia a triedenie
odpadov sa v budúcnosti premietne v cene poplatku za uloženie odpadov, mal by sa znížiť, to je
cieľom projektu, zvýšiť percento separácie odpadov a následne znižovať poplatok za uloženie
odpadov. Informoval, že za rok 2018 bola separácia odpadov v obci na úrovni 12 %. Ďalej informoval,
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že poslanci majú záujem v budúcnosti diskutovať o tom, či budú zvýhodnené domácnosti, ktoré
separujú viac.
7.2 Autobusová zastávka
Starosta prenechal slovo pani poslankyni MUDr. Cígerovej, aby oboznámila prítomných
s plánom revitalizácie autobusovej zastávky v obci Streženice. Pani poslankyňa informovala, že
chceme novú zastávku, keďže v rozpočte sa nepočítalo s finančnými prostriedkami na opravu
autobusovej zastávky, oslovila podnikateľov z obce, ktorí prisľúbili pomoc pri zrenovovaní zastávky.
Zastávka by mala byť vizitkou obce a jej zrenovovanie bude prebiehať svojpomocne. Pomoc
s kovovou konštrukciou prisľúbil pán Pišoja, pomoc s plechovou strechou prisľúbil pán Loduha, Zväz
žien prisľúbil pomoc pri čistení a upratovaní okolia zastávky, pri maľbe interiéru zastávky spoločne
s deťmi – o motív sa postará pani Joachymstálová. Ďalej bude na vnútornej stene zastávky umiestnená
pamätná listina s poďakovaním ľuďom, ktorí sa pričinia o opravu zastávky. Vítaný je každý, kto je
ochotný pomôcť. S prácami sa začne po zlepšení počasia.
8.) Diskusia
Pán poslanec Svorada sa informoval, či by sa dal urobiť pohľadný parčík aj na hornom konci
obce a informoval sa o povolení zrezať drevin, ktorá nebezpečne zasahuje do elektrických káblov a či
by sa dal pristaviť kontajner na malinčie, na konáre, aby sa odpratali, vyčistili, tiež je vítaná každá
pomoc.
Na to zareagoval pán Strapko s otázkou ako obec hospodári s ihriskom a kedy sa bude
prejednávať ukončenie pracovného pomeru s učiteľkou MŠ, prečo sa kúpilo ihrisko, pán poslanec
Svorada by mal prioritne riešiť veci, ktoré sa týkajú školstva a športu. – pán poslanec Svorada
odpovedal, že ihrisko sa kúpilo ešte v roku 2017 a nie je to potrebné riešiť, pretože sa ihrisko užíva či
už pre futbalový klub, náš hasičský zbor, ZŠ, MŠ v rámci branného vyučovania alebo vychádzok detí.
Pán Svorada pokračoval, že situácia v škole je podľa neho v poriadku, komunikoval s učiteľkami ako
aj s riaditeľkami a podľa ich názoru je v škole kľud.
Pán Loduha sa opýtal, či poslanci aj občania vedia, čo kúpili, že sa jedná o záplavovú zónu,
na ktorej sa nemôže nič budovať, nie je to investícia. – odpovedal starosta: štadión tam je už 60 rokov,
sú tam vybudované šatne, kanalizácia, vodovod, šatne, dotiahnutá elektrika, užívať sa môže.
Reagovala aj pani Zvonková: opýtala sa, či je v katastri obce iná podobná plocha na športovisko? Je to
jediná plocha, ktorá slúži pre deti na futbal, na branné cvičenia a podobne a každý si je vedomý, že sa
tam nebudú stavať športoviská. Ako bývalá poslankyňa informovala, že pred kúpou ihriska
rozmýšľali, prepočítavali, rozhodovali a nakoniec sa rozhodli ho kúpiť.
Ďalej sa pridali občania – pani Barancová, že si mysleli, že sa situácia v MŠ ukľudnila,
p. Barancová informovala, že niekto zneužil jej osobné údaje (meno, priezvisko) a poslal v jej mene
podnet na štátnu školskú inšpekciu na preverenie vzdelanostných predpokladov učiteliek v MŠ. Niekto
chce, aby sa do MŠ dostala inšpekcia a zneužil pri tom meno pani Barancovej.
Pani Skočdopole požaduje zrealizovať rodičovské združenie, v minulosti viackrát žiadala
riaditeľku MŠ o združenie. Pridala sa k nej aj pani Barancová, ktorá chce výnimočné združenie, aby
starosta zvolal ako zriaďovateľ, aby sa mohla očistiť pred rodičmi, že nepísala žiadny podnet na
školskú inšpekciu, že jej meno bolo zneužité.
Pani Barancová sa opýtala, či sa to bude riešiť? – odpovedal pán poslanec Svorada: požiada
pani Kaveckú (ktorá prebrala podklady k Rade školy) zvolať združenie.
Ďalej sa ozvala pani Kolářová a opýtala sa, kto bude platiť za prehratý súdny spor
s riaditeľkou ZŠ s pani Moškovovu? – starosta odpovedal: proti rozhodnutiu súdu obec podala
odvolanie, rozhodnutie nie je právoplatné. Pani Kolářová oponovala, že už sa nemôže odvolať, len
dovolať a rozhodnutie nemá odkladný účinok. – starosta opäť odpovedal: je podané odvolanie
proti rozhodnutiu a jedná sa o veci interného charakteru, ďalej sa k nim nebude vyjadrovať.
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Vystúpil aj pán Boda s návrhom, keďže sa stále riešia súdne spory, aby poslanci zaviazali
hlavnú kontrolórku vykonaním kontroly, či boli finančné prostriedky vynaložené efektívne, účelne,
hospodárne.
Starosta dal hlasovať za návrh kontroly: účelnosť vynaloženia verejných prostriedkov
na súdne spory za posledné tri roky – 2016, 2017, 2018. Poslanci schválili návrh bez pripomienok
hlasmi všetkých prítomných.
Pani poslankyňa Cígerová pripomenula, že v Keblí nesvietia pouličné svetlá už mesiac. –
starosta odpovedal: je to v riešení.
Pani Strapková sa opýtala na optický internet. – starosta odpovedal, že sa dolaďuje, realizácia
by mala prebiehať na jeseň 2019. Ďalej sa opýtala, či by sa SMS-ky o oznámení rokovania obecného
zastupiteľstva mohli zasielať skôr, nie v deň rokovania zastupiteľstva. – starosta odpovedal: rokovanie
obecného zastupiteľstva sa dlhodobo vyhlasuje v rozhlase v deň rokovania zastupiteľstva, taktiež je
program zverejnený na úradnej tabuli v obci i na internetovej stránke obce v dostatočnom časovom
predstihu, SMS-ky sú doplnková služba pre občanov.
Pani poslankyňa Cígerová sa opýtala na pani Ivanovú, či je zamestnanec? – starosta
odpovedal: pani Ivanová vykonáva spracovanie miezd na základe dohody. Pani Ivanová je
na materskej dovolenke.
Pani Loduhová sa opýtala, ako ďalej s materským centrom pre mamičky, ako s miestnosťou,
je ochotná pripraviť si miestnosť a pozvať mamičky do zariadenej miestnosti. – starosta odpovedal, že
zasadacia miestnosť môže byť k dispozícii a veci si potom môžu odložiť do knižnice. Reagovala aj
pani poslankyňa Cígerová, že je možné využiť knižnicu 1-krát týždenne doobeda. Pani kontrolórka
pripomenula, že materské centrum musí fungovať ako oficiálne združenie.
Pán Boda sa ďalej opýtal na cestu popred Očkaja, že je problém s odvodnením. – starosta
odpovedal: cesta je v riešení.
Pán Strapko sa ďalej opýtal, že zastupiteľstvo sa stretlo až teraz v marci, čo obec rieši v oblasti
kultúry? – odpovedala pani poslankyňa Cígerová: rieši sa slávnostné stretnutie s pánom Sládkom
a s pánom Machom, stavanie mája, hody, prioritou v týchto dňoch je slávnostné zastupiteľstvo
s pánom Sládkom a s pánom Machom, potom sa budú riešiť Hody a ďalšie kultúrne akcie.
Ďalej pani Cígerová pokračovala k práci sociálnej komisie, rodina Pivková požiadala
o opatrovateľskú službu, nikto iný nežiadal.
Pán Boda sa opýtal za pána Strapka, ako hospodári FK Streženice, pridal sa aj pán Loduha,
aby sa pripravil zoznam sponzorov. – starosta odpovedal: zoznam sponzorov je vždy prílohou
k žiadosti o dotáciu spolu s vyčíslením hospodárenia FK.
Pán Boda pripomenul, že na stránke obce nie sú zverejnené faktúry za posledné tri mesiace. –
starosta odpovedal: začiatok roka je z pohľadu účtovníctva najnáročnejšie obdobie v roku, kedy sa
vykonáva ročná účtovná závierka a uzatvára sa celý účtovný rok. Po uzatvorení roka sa následne
nahrávajú faktúry novoročné a až následne potom sa môžu zverejňovať na stránke obce. Intenzívne sa
na tom pracuje a budú zverejnené v najbližších dňoch.
Pani Strapková povedala, že má podklady na stránku za Zväz žien a pani Skočdopole tiež
reagovala, že by chcelo zaktualizovať informácie ohľadom MŠ. – starosta a zástupca starostu pán
Karas odpovedali: podklady treba poslať na mail a my ich následne dáme zverejniť a poklady pre MŠ
vypýtame od riaditeľky MŠ a budú následne zverejnené.
Pani poslankyňa Cígerová sa ešte opýtala, či starosta pozerá výzvy na čerpanie eurofondov,
do ktorých by sa obec mohla zapojiť. – starosta odpovedal: všetky výzvy sa realizujú cez platobnú
agentúru (PPA), ktorá je už tri roky nečinná, žiadne výzvy pre obce nevychádzajú, žiadna obec
v priebehu posledných štyroch rokov z eurofondov nič nevybudovala.
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9.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom
za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval i za diskusné príspevky a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil o 21:15 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

MUDr. Eva Cígerová

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

Matej Chromek

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 14.03.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 1/2019
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pani poslankyňu MUDr. Evu Cígerová a pána poslanca Mateja
Chromeka
uznesenie č. 2/2019
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.12.2018
uznesenie č. 3/2019
správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za I. a II. polrok 2018

B:

schvaľuje

uznesenie č. 4/2019
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 5/2019
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o udeľovaní čestného občianstva obce
Streženice
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 6/2019
audit obce – Audítorskú spoločnosť Credit Audit s.r.o. na vykonanie auditu ročnej účtovnej
závierky za rok 2018
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 7/2019
návrh kontroly pre hlavnú kontrolórku obce – „Účelnosť vynaloženia verejných finančných
prostriedkov vynaložených na súdne spory za posledné tri roky 2016, 2017, 2018“
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 14.03.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

