Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.04.2019
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 5 zo 7 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov zápisnice
pánov poslancov Jozefa Kováčika a Bohuslava Svoradu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, nikto z prítomných nemal doplňujúci bod
k prednesenému programu rokovania a 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 14.03.2019
vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – Správa priložená k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Správe z kontroly plnenia uznesní z predchádzajúceho zastupiteľstva a
uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Schválenie dotácie pre CVČ Včielka Púchov
Starosta informoval, že obec, tak ako každý rok, tak aj tento, dostala peňažné prostriedky pre centrá
voľného času, každý rok sa mení výška, pre rok 2019 je výška 103,16 EUR na 1 dieťa na 1 rok.
Centrum voľného času Včielka v Púchove navštevuje 18 detí z obce Streženice. Výška dotácie pre
CVČ Včielka Púchov na rok 2019 vychádza v celkovej sume 1 856,88 EUR. V žiadosti od CVČ
Včielka o dotáciu bolo uvedených 20 detí, ale 2 deti už nie sú občanmi obce Streženice.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie dotácie pre CVČ Včielka
Púchov v celkovej sume 1 856,88 EUR, poslanci návrh schválili bez pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.
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5.) Schválenie zmluvy – JRK Slovensko s.r.o. - Elwis
Starosta opätovne informoval o programe Elwis, ktorý slúži na elektronickú evidenciu a sledovanie
odpadového hospodárstva v obci, triedenie odpadov, evidenciu odpadov na Zbernom dvore.
Zástupcovia firmy JRK Slovensko s.r.o., ktorá zastrešuje program Elwis, vypracovala pre obec cenovú
ponuku na sumu 1 413,00 EUR, ktorá zahŕňa náklady na zakúpenie nálepiek na odpadové nádoby,
nálepky na kovy, plasty a čítačku kódov. Platnosť zmluvy by bola zatiaľ na tri roky, po uplynutí troch
rokov sa zhodnotí efektívnosť a účelnosť využívania služby elektronickej evidencie odpadov. Obec
Košeca nabehla na tento systém približne pred mesiacom. Občanom, ktorí budú najviac triediť, sa
možno v budúcnosti môže poplatok za komunálny odpad znížiť, poslanci sa nebránia diskutovať
o takomto znížení poplatku za komunálny odpad.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Zmluvy s firmou JRK
Slovensko s.r.o. - Elwis v celkovej sume 1 413,60 EUR, poslanci návrh schválili bez pripomienok
hlasmi všetkých prítomných.
6.) Územný plán obce – Zmeny a doplnky č.1
Starosta informoval, územný plán bol k nahliadnutiu, 90 % žiadostiam bolo vyhovené a boli
zapracované do zmien a doplnkov územného plánu. Zmeny a doplnky boli prerekované na verejnom
prerokovaní územného plánu. Územný plán obsahuje textovú i grafickú časť.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Zmien a doplnkov č.1
k územnému plánu obce, poslanci návrh schválili bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
7.) Návrh na udelenie čestného občianstva obce Streženice
Starosta informoval, že podmienkou udelenia čestného občianstva obce Streženice je schválenie
všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní čestného občianstva, ktoré už bolo schválené
na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Udelenie čestného občianstva obce Streženice
sa plánuje na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2019, konkrétne pánovi
Milanovi Sládkovi a pánovi Pavlovi Machovi. Pán Milan Sládek je svetoznámy mím, choreogra,
režisér a pedagóg. Pán Pavol Macho je výtvarný umelec, spisovateľ a je laureátom krisťáľového krídla
v roku 2016 v kategórii Výtvarné umenie. Obaja menovaní sú rodáci z obce Streženice, ktorí sa svojím
osobitným a tvorivým prístupom vo svojom odbore vypracovali medzi svetovo uznávaných
profesionálov, pričom sa hrdo hlásia k svojej rodnej obci. Starosta dal ďalej slovo poslancovi
Svoradovi. Pán poslanec Svorada predniesol návrh na podnet občanov, že okrem spomínaných
rodákov z obce Streženice, aj iní ľudia by si zaslúžili udelenie čestného občianstva, navrhol doplniť 2 3 ľudí, ktorí by bolo udelené čestné občianstvo „In memoriam“, konkrétne pán Svorada navrhol pánov
Jozefa Loduhu a Jozefa Laka.
Pán poslanec Karas navrhol tento návrh prerokovať na obecnej rade.
Pani poslankyňa Cígerová doplnila, aby sa nemiešalo udelenie čestného občianstva umelcom
s udelením čestného občianstva „In memoriam“. Pridal sa aj pán poslanec Kováčik, aby sa schválili
umelci a ďalší občania neskôr dodatočne pre október, prípadne doplniť aj ďalších občanov.
Starosta predniesol návrh na udelenie čestného občianstva obce Streženice umelcom pánovi Sládkovi
a pánovi Machovi, ďalej dvom občanom z obce Streženice pánovi Jozefovi Loduhovi a pánovi
Jozefovi Lakovi „In memoriam“, ktorým bude čestné občianstvo obce udelené v októbri pri príležitosti
úcty k starším, a navrhol poslancom, aby doplnili prípadne ďalších občanov.
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8.) Rôzne
Starosta informoval, že dňa 30.04.2019 o 17:00 hod. sa bude konať Stavanie mája, poprosil poslancov,
aby sa zúčastnili. Ďalej informoval, že rekonštrukcia zastávky sa už začala, pán Pišoja by mal začať
stavať zastávku, ďalej informoval o rekonštrukcii verejného osvetlenia na ulici Štepnická – doplní sa
8 lámp a prenechal slovo kontrolórke.
Kontrolórka informovala na základe uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva o nákladoch na
súdne spory za roky 2016, 2017 a 2018. V roku 2016 boli fakturované právne služby za súdny spor
s pani Moškovou v celkovej sume 1 974,00 EUR. V roku 2017 neboli fakturované právne služby za
súdne spory. V roku 2018 boli súdne pojednávania, ale vyfakturované boli až v roku 2019 a za súdny
spor z januára 2019 faktúra ešte len príde. Starosta ešte doplnil, že v poslednej faktúre sú zahrnuté aj
platby za právne služby pri riešení susedských sporov Ficekovci, Jurisovci. Pán poslanec Kováčik
poznamenal, že oni sa sporia a platí to obec? Starosta informoval, že pri susedských sporoch, občania
napísali podnet na obec s využitím § 5 a tento paragraf musí riešiť obec, je zákonná postupnosť
krokov, obec musí vydať rozhodnutie, môžu sa potom odvolať, ide to na kraj, ktorý to vráti späť a až
potom sa môže ísť na súd. Kontrolórka doplnila, že obec zastupuje stavebný úrad, preto to rieši. Pán
poslanec Kováčik sa opýtal, ako to v súčasnosti vyzerá s pani Jurisovou? Starosta odpovedal, že zatiaľ
je kľud, obecný úrad vydal rozhodnutie, to isté platí aj u Ficekovcoch. Pani poslankyňa Cígerová sa
opýtala, či sú tie súdne spory kvôli tomu, že by pochybila obec? Starosta odpovedal nie. Občianka
Kolářová sa opýtala, ako je to so súdnym sporom s pani Moškovou a kto to bude celé platiť? Starosta
odpovedal, že nebude odpovedať ani sa k tomu ďalej vyjadrovať, táto téma bola dostatočné
rozdebatovaná na predchádzajúcom zastupiteľstve v marci 2019 a otvoril diskusiu.

9.) Diskusia
Diskusiu začal pán poslanec Bohuslav Svorada s informovaním o tom, že v novom školskom roku
mohlo nastúpiť do ZŠ 11 detí, zapísaných je nakoniec len 5 detí, z čoho vyplýva, že prídeme o časť
normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sa školám prideľujú podľa počtu
detí.
Pani poslankyňa Cígerová poznamela, že rodičia si môžu vybrať.
Pán poslanec Kováčik tiež povedal, že školy medzi sebou súťažia, v meste sa dve, tri deti „stratia“,
keď nastúpia na inú školu, ale na tej obci dve, tri deti hneď poznať, ale je to na rozhodnutí rodičov.
Pani poslankyňa Cígerová sa opýtala, či sa riešil podnet pani Barancovej, či príde inšpekcia do školy?
Pán poslanec Svorada odpovedal, že bolo zorganizované rodičovské združenie, kde pani Barancová
oboznámila rodičov s podnetom, aby rodičia vedeli, že ona to nepísala ani sa pod to nepodpísala a bola
s tým na polícii. Rodičia detí v MŠ nemali žiadne pripomienky na situáciu v MŠ, vyjadrili sa, že
so súčasným stavom v MŠ sú spokojní, schôdza bola kľudná. Pani poslankyňa Cígerová povedala, že
tým, že pracuje s deťmi, sa k nej dostali nejaké informácie, že sa MŠ stále rieši, že problémy tam stále
sú, poznamenala, aby pán poslanec Svorada neustále sledoval situáciu v MŠ. K téme MŠ sa vyjadrila
aj pani Skočdopole, že z jej pohľadu už nie je čo riešiť, považuje to za uzavretú vec, veci sa vysvetlili
a deti v MŠ fungujú. Starosta ešte doplnil, ak príde do školy kontrola alebo inšpekcia a ak bude z toho
zápis, zvolá sa rodičovské, aby sa rodičia oboznámili s výsledkom kontroly.
Pani poslankyňa Cígerová sa ďalej opýtala, či pani Loduhová niekoho kontaktovala ohľadom
materského centra, ktoré plánovala zriadiť? Starosta odpovedal, že pani Loduhová nikoho
nekontakovala ani neprišla.
Pán poslanec Chromek informoval, že zasadala komisia pre životné prostredie, kde sa prejednávalo
zvýšenie počtu odpadových nádob pred domom kultúry, ďalej sa riešila požiadavka, aby po každej
akcii sa hneď upratal exteriér pred domom kultúry, ďalej sa riešili nádoby pri cintoríne – starosta
informoval, že prebehla terénna úprava a budú na cintoríne umiestnené všetky nádoby. Ďalej komisia
riešila, že keď bude nová zastávka, aby sa našiel nejaký dobrovoľník, ktorý by pravidelne vynášal
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smeti zo zastávky do zbernej nádoby – starosta sa k tomu vyjadril, že je to v riešení, mal by sa vrátiť
pán Kollár, ktorý by to mal na starosti, pravdepodobne od mája 2019.
Pán poslanec Kováčik ešte pripomenul, aby sa upozornila firma vedľa obecného úradu, aby z firmy
neparkovali pred bránou.

10.) 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 19:20 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Jozef Kováčik

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

Bohuslav Svorada

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 24.04.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 8/2019
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pánov poslancov Jozefa Kováčika a Bohuslava Svoradu
uznesenie č. 9/2019
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
14.03.2019
uznesenie č. 10/2019
- Návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Streženice bol spracovaný
a prerokovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“);
- Všetky pripomienky dotknutých orgánov k územnému plánu boli akceptované;
- Preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona Návrhu
Zmien a doplnkov č.1
Územného plánu obce Streženice vydal Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej
-

B:

politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Streženice je v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č.
532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

schvaľuje

uznesenie č. 11/2019
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 12/2019
poskytovať dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu Obce Streženice pre Centrum voľného času
Včielka Púchov. Výška príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje v plnej výške
bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku
na jedno dieťa na rok je doloženie kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 13/2019
schválenie zmluvy – JRK Slovensko s.r.o. - Elwis
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 14/2019
návrh na udelenie čestného občianstva obce Streženice pánovi Milanovi Sládkovi a pánovi
Pavlovi Machovi a udelenie čestného občianstva obce Streženice „In memoriam“ dvom
občanom obce Streženice – pánovi Jozefovi Loduhovi a pánovi Jozefovi Lakovi
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 15/2019
1. Zmeny a doplnky

č.1 ÚPN-O Streženice s vymedzenou záväznou časťou
a verejnoprospešnými stavbami vo verejnom záujme;
2. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O
Streženice;
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č.1 ÚPN-O Streženice.

za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ukladá

C:

uznesenie č. 16/2019
Ing. Jurajovi Hrišovi – starostovi obce Streženice
1.

podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona zverejniť Záväznú časť Zmien a doplnkov
č.1 ÚPN-O Streženice Všeobecným záväzným nariadením obce Streženice vyvesením na

úradnej tabuli na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým;
2. Podľa § 28 opatriť schválené Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Streženice schvaľovacou
doložkou a takúto uložiť na obci Streženice, stavebnom úrade, Okresnom úrade Trenčín,
odbore výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín do troch mesiacov od
jeho schválenia;
3. Vyhotoviť podľa § 28 ods. 5) stavebného zákona registračný list o obsahu Zmien a doplnkov
č.1 ÚPN-O Streženice a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Termín : do troch mesiacov

hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 24.04.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

