Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2019
o 18:30 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 JUDr. Pavla Pavlíka a Jána Badžgoňa.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, na návrh kontrolórky obce doplnil do programu
bod č.4 – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Streženice.
Nikto z prítomných nemal ďalší 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 24.04.2019
vykonal starosta obce z podkladov od pani kontrolórky – Správa priložená k zápisnici.
Poslanci nemali námietky k Správe z kontroly plnenia uznesní z predchádzajúceho zastupiteľstva
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 predniesla hlavná kontrolórka, činnosť hlavného kontrolóra
obce bude v II. polroku 2019 zameraná na kontrolu plnenia uznesení za rok 2019, kontrolu
pokladničných výdavkových, príjmových a bankových operácií za vybrané mesiace, kontrolu petícií
a sťažností za rok 2019, finančnú kontrolu inventarizácie pokladničnej hotovosti a na kontroly
vykonanné na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce. Plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019 sa môže kedykoľvek doplniť. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce tvorí prílohu k zápisnici.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Streženice, poslanci plán schválili
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
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5.) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018 predniesla hlavná kontrolórka obce. V Stanovisku
konštatuje, že Záverečný účet obce za rok 2018 je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). Kontrolórka v stanovisku ďalej
konštatuje, že návrh záverečného účtu musí byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka – táto zákonná podmienka je splnená. Obec je ďalej povinná
dať si overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom – obec aj túto povinnosť splnila. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva – povinnosť splnená. Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení rozpočtu. Obec
hospodárila podľa schváleného rozpočtu na rok 2018, v priebehu roka bola vykonaná 1 zmena
v rozpočte. Príjmy sú vykázané v celkovej sume 571 684,99 EUR, výdavky sú vykázané v celkovej
sume 568 937,74 EUR. Najväčší podiel vlastných príjmov rozpočtu obce tvoria podielové dane,
ostatné príjmy pozostávajú z príjmov daní z nehnuteľností, z prenájmov, z poplatkov za vývoz TKO,
zo správnych poplatkov a iné. Prebytok rozpočtového hospodárenia v objeme 2 747, 25 EUR
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu za rok 2018.
Kontrolórka obce v stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie
Záverečného účtu obce za rok 2018 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2018 tvorí prílohu
k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice
za rok 2018 a uvedené stanovisko berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2018
Starosta predniesol Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018, prejednaná
bola na obecnej rade. V správe nezávislého audítora sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Streženice k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia
za rok 2018 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov. Súčasťou auditu je aj overenie
dodržiavania povinností obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu, v ktorom zákon
o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je aj posúdenie informácií uvedených vo výročnej správe, či
tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou. V správe
nezávislý audítor konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú
v úslade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve. Taktiež konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2018 tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Správe nezávislého audítora a uvedenú správu berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
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Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 a schválenie Výročnej správy obce za rok 2018
Starosta predniesol návrh uznesenia:
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 747,25 EUR.“
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a uznesenie schválili hlasmi všetkých
prítomných.
6.) Diskusia
1. Starosta informoval, že od pondelka 24.06.2019 bude v obci prebiehať evidencia
a označovanie popolníc komunálneho odpadu z dôvodu, že obec prechádza na nový systém
evidencie odpadu (systém Elwis) a zároveň sa budú roznášať informačné letáky do každej
domácnosti o triedení odpadu aj s informáciou o otváracích hodinách na Zbernom dvore.
Od 01.07.2019 sa budú sledovať popolnice cez čiarové kódy. Poslanci sa zhodli, že
domácnostiam, ktoré budú najviac separovať odpad, bude možné v budúcnosti poskytnúť
úľavu na poplatku za TKO.
2. Starosta informoval o novej zastávke – do konca týždňa by mala byť postavená.
3. Starosta vyslovil veľkú vďaku poslancom, kultúrnej komisii i zložkám obce za pomoc,
prípravu a dôstojný priebeh akcie „Čestný občan obce Streženice“, pri ktorej sa udelil titul
čestný občan pánovi Milanovi Sládkovi a pánovi Pavlovi Machovi. Pridala sa aj pani
poslankyňa Cígerová, ktorá pochválila poslancov a poďakovala im za súčinnosť, bola to
jedinčná akcia, ktorá dopadla nad očakávania, ocenení hostia boli dojatí a radi by nám to
oplatili – p.Sládek formou špeciálnej prezentácie a p.Macho 2-3 týždňovou výstavou svojich
diel.
Starosta otvoril diskusiu.
Pán Daniška sa opýtal, akým spôsobom sa bude sledovať odpad? Starosta odpovedal, že firma
vyvážajúca odpad má zariadenie, ktorým bude snímať naplnenosť popolnice na percentá. Pán Daniška
ešte navrhol, že by bolo dobré pripomenúť aj v miestnom rozhlase, že je otvorený zberný dvor.
Pani Strapková navrhla, že by bolo dobré zrealizovať školenie, aby sa občania naučili čo najviac
separovať, sytém Elwis je práve na to, aby sme sa to naučili, keď budú občania viac separovať, môžu
byť dobudúcna vývozy TKO realizované nie v 2-týždňových intervaloch, ale napr. v mesačných
intervaloch, treba učiť ľudí, čo sa dá ešte viac separovať.
Pán Daniška sa ďalej opýtal, či pípnutie bude na č.domu? Starosta odpovedal áno, číslo domu. Letáky,
ktoré sa budú roznášať majú pomôcť občanom, ako separovať, poprosil občanov, aby letáky
nevyhadzovali, je to informácia pre nich, ktorá im má pomôcť aj do budúna.
Pán poslanec Kováčik pripomenul, že plastové fľase treba spľasnúť.
Starosta informoval, že tetrapakové obaly patria do plastov, kovy treba dávať do modrých vriec
a plasty do priesvitných. Pani Strapková sa opýtala, či by pomohli farebne rozlíšené vrecia, napr.
na kovy červené? Starosta odpovedal, že je problém s červenými vreciami, na kovy sa budú dávať
modré vrecia. Modré vrecia sa zberajú s plastami v priesvitných vreciach. Čím bude väčšie percento
separácie, tým budú menšie platby za odpad. Ďalej starosta poprosil občanov, aby do vriec s plastami
nehádzali sklo (nebezpečie porezania sa).
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Pani Pivková spolu s ďalšími mamičkami sa opýtala ohľadom materskej školy, kto ide učiť deti
od septembra, čo sa v škôlke deje, keď v priebehu roka sa vystriedali tri výborné pedagogičky.
Starosta odpovedal, že problematika materskej školy sa riešila na predchádzajúcich zastupiteľstvách,
poslanci komunikujú s materskou školou, od septembra budú v materskej škole 4 učiteľky detí MŠ –
p. Suchánková, p. Hupková, p. Klobučníková a p. Vojteková.
Pani Pivková sa ďalej pýtala, prečo odišla výborná pedagogička (p. Košecká-Kavecká), keď deti ju
zbožňujú. Starosta odpovedal, že p. Košecká-Kavecká bola dlhodobejšie doma s dieťaťom, ktoré má
zdravotné problémy a oznámila nám, že dva mesiace nemôže nastúpiť do práce. P. Košecká-Kavecká
nechcela zbytočne naťahovať čas a rozhodla sa sama odísť zo zdravotných dôvodov dieťaťa. Starosta
to akceptoval a z dôvodu zabezpečenia chodu MŠ sme museli prijať novú zamestnankyňu
p. Klobučníkovú.
Pani poslankyňa Cígerová sa vyjadrila, že ako poslankyňa nie je uzrozumená s tým, že materská škola
je vyriešená. Je tam personálny problém, s čím sa stotožnil aj pán poslanec Kováčik. Pani KošeckáKavecká je super, je pravda, že má problémy s dcérkou. Pani Cígerová sa opýtala rodičov, či zvažujú,
že dajú svoje deti do inej materskej školy? Rodičia odpovedali, že nie, chcú zostať v MŠ Streženice.
Pani Zvonková povedala, že za čias pani Baštugovej, keď viedla školu, si vedela urobiť poriadok či
s rodičmi, či s učiteľkami.
Starosta k tomu ďalej povedal, že problém je v tom, že na trhu práce absentujú riaditeľky MŠ
s atestáciou, jediná, ktorá podmienku spĺňa, je p. Suchánková, od septembra túto podmienku bude
spĺňať aj p. Klobučníková.
Pani Zvonková ešte pridala, že rodičia v nedávnej minulosti apelovali na starostu a poslancov, prečo
odišla p. Staňová. A bolo zle, že chcela odísť. Je to na učiteľoch, že chcú odísť.
Pani poslankyňa Cígerová povedala, že deti v MŠ sa viažu na učiteľky MŠ. Pani Janisová povedala, že
áno, dieťa sa fixuje na učiteľku MŠ, môže byť milá, ale čo keď nenaučí detí sytému, režimu.
Pani poslankyňa Cígerová navrhla, aby sa prehodila spálňa malých detí bližšie k WC, aby nerušili
pri spánku väčšie deti a prisľúbila, že bude chodiť do MŠ na nenahlásené kontroly, aby nedochádzalo
k ďalším problémom zo strany rodičov detí či už z väčšej alebo menšej triedy.
Pán poslanec Kováčik a starosta obce sa zhodli, že najlepšie riešenie by bolo nájsť riaditeľku MŠ
s kvalifikáciou, ktorá by bola menovaná rodičmi i poslancami OZ a získala by dôveru na 5 rokov
a aby sa nemuseli menovacie dekréty prideľovať na pol roka.
Pán Daniška sa opýtal na čistenie potoka pri pálenici. Starosta odpovedal, že je vyčistený, chýba
vyčistiť ešte úsek od zastávky po p. Vojtekovú.
Pani poslankyňa Cígerová navrhla, či by sa dala zorganizovať brigáda na čistenie potoka na ulici
Hlavná, pretože sa rozmnožujú komáre prenášajúce nebezpečné ochorenia. Starosta odpovedal, že
potok patrí povodiu Váhu, ktoré by sa prioritne malo starať o potok. Obec môže vyčistiť potok na
vlastné náklady, ale jedno vyčistenie koryta stojí 1 500,00 EUR. Pani Janisová navrhla požiadať
povodie Váhu o preplatenie finančných prostriedkov. Starosta obce prisľúbil schodné riešenie
na vyriešenie situácie.
Pani poslankyňa Cígerová sa opýtala, či sa dá prefinancovať úroková sadzba z úverov na nižšie
sadzby. Odpovedala pani Janisová, bývalá poslankyňa OZ, že úrokové sadzby z úverov sa
prehodnocovali na prelome rokov 2017 a 2018 a nižšie sa už nedalo ísť, sú nastavené na 3,05 %
a 1,40 %, pred uzatvorením zmlúv o úvere si poslanci prešli všetky podmienky a všetky dostupné
možnosti, naviac trend v súčasnosti je, že úrokové sadzby pôjdu smerom nahor. Starosta tiež dodal, že
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pri kontokorentnom úvere sa úroková sadzba znížiť nedá (3,05%), je to úver poskytovaný Prima
bankou, a.s., je to úver, ktorý je k dispozícii okamžite. Iná banka takýto úrok nedá, komerčné už vôbec
nie. Zníženie úrokovej sadzby je možné vo väčších mestách, ktoré majú vyšší úver s vyššou sumou.
Pani hlavná kontrolórka doplnila, že Prima banka, a.s. je banka, ktorá sa špecializuje na poskytovanie
úverov samosprávam, teda obciam, žiadna iná komerčná banka neposkytne výhodnejšie úrokové
sadzby na úvery, dokonca komerčné banky vyžadujú ručenie, a to hlavne majetkom, čo Prima banka
nepotrebuje.
Pani poslankyňa Cígerová ešte vyzvala poslancov, aby sa dôstojne pripravila ďalšia akcia, a to
Streženické hody.

7.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť
na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval i za diskusné príspevky, informoval o predbežnom
termíne ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 17.08.2019, kedy bude potrebné upraviť
VZN o stravovaní v súvislosti s dotáciami na stravu zadarmo. Pán poslanec Kováčik sa opýtal, či
kapacita jedálne je postačujúca. Starosta odpovedal, že je postačujúca, už teraz sa varí takmer
pre všetkých žiakov a zároveň aj pre cudzích stravníkov, v kuchyni to zvládajú.
Starosta ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 20:30 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu
zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

JUDr. Pavol Pavlík

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

Ján Badžgoň

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 22.06.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 17/2019
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pánov poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Jána Badžgoňa
uznesenie č. 18/2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
24.04.2019
uznesenie č. 19/2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2018
uznesenie č. 20/2019
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2018

B:

schvaľuje

uznesenie č. 21/2019
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 22/2019
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 23/2019
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
B. Výročnú správu obce za rok 2018.
C. Upravenie schodku rozpočtu obce vo výške 8 362,05 EUR nasledovne:
1. schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa upravuje
o zostatok finančných operácií v sume 11 109,30 EUR.
D. Použitie takto upraveného hospodárenia obce – prebytok 2 747,25 EUR nasledovne:
1. tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výške 2 747,25 EUR.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

C:

poveruje

uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a
Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovnú závierku, správu audítora a výročnú správu
za rok 2018 v termíne do 30.6.2019.

V Streženiciach, dňa 22.06.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

