Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.08.2019
v Streženiciach

1.) Otvorenie zasadnutia a program
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo, privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že je prítomných 7 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Nikto z prítomných nemal ďalší doplňujúci bod k prednesenému programu rokovania a poslanci
schválili program rokovania bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
2.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2019
vykonal starosta obce z podkladov od pani kontrolórky, ktoré dporučila mailom – Správa priložená
k zápisnici.
Poslanci nemali námietky k Správe z kontroly plnenia uznesní z predchádzajúceho zastupiteľstva
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
3.) Dodatok č. 8 k VZN obce Streženice č. 1/2008
Obec Streženice na základe vydaných nových finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín od 01.09.2019 vydáva Dodatok č. 8/2008 k VZN č. 1/2008.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a uznesenie schválili hlasmi všetkých
prítomných.
4.) Rôzne
4.1 Starosta informoval, koľko finančných prostriedkov stála rekonštrukcia autobusovej zastávky
v Streženiciach.
4.2 Starosta informoval, aký je plán realizácie optiky v obci.
4.3 Ďalej starosta informoval o príprave Hodových slávností v obci Streženice v termíne
13. - 15.09.2019 v spolupráci s firmou Axureal.
4.4 Starosta informoval o čistení potoka na ulici Hlavná v spolupráci s p. Paganíkom v termíne
do 30.08.2019.
4.5 Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o novom organizačnom poriadku obce Streženice,
ktorý je platný od 01.08.2019.

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
5.) Záver
Po vyčerpaní bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. Prijaté uznesenia tvoria prílohu
zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Martin Karas

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

JUDr. Pavol Pavlík

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

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 07.08.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 25/2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.06.2019

B:

schvaľuje

uznesenie č. 26/2019
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 27/2019
Dodatok č. 8 k VZN č.1/2008 o výške príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 07.08.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

