Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2019
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. Rokovanie obecného zastupiteľstva začal netradične z dôvodu, že
nás opustili dvaja občania – p. Mušáková – dlhoročná pracovníčka obecného úradu a p. Balát – bývalý
poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta požiadal prítomných, aby povstali a uctili si zosnulých
minútou ticha.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov zápisnice
poslankyňu MUDr. Evu Cígerovú a poslanca Mateja Chromeka.
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 07.08.2019
predniesla kontrolórka obce – 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.) Úprava rozpočtu č. 1
Starosta informoval o úprave rozpočtu, ktorá bola prerokovaná na obecnej rade.
V príjmových položkách rozpočtu sa zvýšili transfery v rámci verejnej správy zo ŠR - normatívne
finančné prostriedky na základnú školu na sumu 63 900,--, finančné prostriedky na krúžky na sumu
800,--, dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 30 000,-- a zmenili sa príjmy za územný plán na
sumu 7 808,--.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvýšili výdavky na mzdách a odvodoch – presunuli sa mzdy
p. Hozdekovej a p. Gažovej v časti obecný úrad. V časti ochrana prírody a krajiny sa z pôvodných
7 000,-- zvýšilo na 11 700,-- z dôvodu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, výstavba sa znížila na sumu
2400,--, v časti správa ciest sa výdavky navýšili na sumu 40 000,-- z pôvodných 35 000,-- z dôvodu
asfaltovania, v časti zásobovanie vodou sme museli navýšiť výdavky na sumu 8 500,-- z dôvodu
prihlasovania sa nových odberateľov, výdavky na verejné osvetlenie sa znížili na sumu 11 000,--,
v časti vysielanie (rozhlas) – bola prijatá dotácia 3 000,-- na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, obec sa
spolupodieľa sumou 6 000,--, v časti akcie obecného úradu sa výdavky upravili na sumu 11 000,-z dôvodu organizovania akcií ako Čestný občan a Streženické hody. V časti mzdy MŠ sa výdavky

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
znížili na sumu 45 200,-- a v časti mzdy a odovdy ZŠ sa výdavky zvýšili na sumu 44 500,--- z dôvodu
zvyšovania platov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019.
Starosta konštatoval, že schválený rozpočet na strane príjmov v sume € 545 324,-- sa navyšuje na
sumu € 585 014,-- a schválený rozpočet na strane výdavkov v sume € 545 324,-- sa navyšuje na sumu
€ 585 014,--.
Starosta konštatoval, že úprava rozpočtu bude v celkovej sume na strane výdavkov i na strane príjmov
navýšená o € 39 690,--.
Starosta ďalej konštatoval, že iné zmeny v čerpaní rozpočtu nenastali, obec hospodári v súlade
s rozpočtom obce. Celková suma rozpočtu na strane príjmov i na strane výdavkov je po úprave
rozpočtu v sume € 585 014,--.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Úpravy
rozpočtu č. 1 a poslanci schválili Úpravu rozpočtu č. 1 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
5.) Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 1
Starosta informoval, že územný plán už schválený bol na aprílovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ale je potrebné opätovne odsúhlasiť územný plán, aby na základe súhlasného
stanoviska poslancov obecného zastupiteľstva obec dostala dotáciu na územný plán a mohla ju čerpať.
Územný plán je bez zmeny.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie územného
plánu a poslanci schválili územný plán bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.

6.) Rôzne
Starosta poďakoval poslancom i občanom, ktorí sa akokoľvek spolupodieľali na príprave a organizácii
Streženických hodov, účasť bola vysoká, je vidieť, že sa táto akcia oplatí robiť. Starosta poďakoval aj
za pomoc poslancov pri Posedení dôchodcov a poďakoval aj Zväzu žien za skášlenie okolia novej
zastávky.
Ďalej starosta informoval o programe Elwis, z ktorého je vidieť, že percento separácie odpadu je
na úrovni 20,7 percentuálneho bodu, separujú sa plasty, kovy, sklo, textil, guma, bioodpad – za vývoz
týchto zložiek neplatíme, platíme len za vývoz zmesového komunálneho odpadu a veľkoobjemového
odpadu. Drvivá väčšina občanov (90%) si zaslúži poďakovanie za separáciu odpadu. Ďalej starosta
informoval, že boli pridané nádoby na sklo – do Keblia a pri Modrej lagúne.
7.) Diskusia
Pani Strapková informovala o pripravovanej prednáške z firmy JRK, ktorá má na starosti program
Elwis, prednáška bude 29.10.2019 o 17:30 hod. v DK Streženice a opýtala sa, prečo sa zamietla
analýza odpadov.
- Starosta odpovedal, že analýza odpadov spočíva v tom, že napr. 30 popolníc sa vyvezie,
dobrovoľníci vyseparujú odpad, ktorý sa tiež musí niekam vyviezť a problém je v tom, že
firma, ktorá vyváža odpad (Ledrov), to časovo nestíha, pretože sa vyváža na skládku
do Dubnice. Analýza odpadov si vyžaduje finančné náklady naviac – kapacita, auto, ...
- Starosta ďalej povedal, že zavedením programu Elwis sme sa medzi okolitými dedinami stali
tzv. „pilotom“, postupne sa pridávajú aj ďalšie obce (napr. Zubák, Dolná Breznica, ...), ktoré
sa chodia k nám pýtať, ako program Elwis funguje a čo všetko obnáša.
Pani Strapková sa ešte opýtala aj na farebné vrecia.
- Starosta odpovedal, že od 01.01.2020 budú aj farebné vrecia na kovy a plasty, vrecia budú
červené a žlté.
Pani Loduhová sa opýtala, či sa bude čistiť cintorín pred sviatkom všetkých svätých a pamiatkou
zosnulých.
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Starosta odpovedal, že cez víkend sú naplánovaní brigádnici, ktorí pohrabú a vyvezú napadané
lístie zo stromov.
Pán Karas sa opýtal, či sú všetky popolnice evidované firmou?
- Starosta odpovedal, že áno, sú evidované, starosta osobne chodí snímať popolnice
pred smetiarmi, každá domácnosť sa sníma.
Pán Karas sa ďalej opýtal, že si nie je istý, kam vyhadzovať obaly od mlieka a blistery z liekov.
- Starosta odpovedal, že obaly z mlieka do plastov, blistery do komunálneho odpadu.
Pán Karas ešte ďalej pokračoval, že veľmi pekne ďakuje za krásne posedenie pri príležitosti úcty
k starším, len mu chýbalo fotenie jubilantov.
- Starosta odpovedal, že máme aj fotky.
Pani Pivková pripomienkovala, že občania na ulici Púchovská nepočujú rozhlas, hlavne v čase medzi
14:00 – 14:30 hod., keď chodia autobusy.
Pani Strapková sa opýtala na priestranstvo, kde sa robia hody, že za pomoci grantu či by sa mohla
zachovať zeleň a okrášliť?
- Starosta odpovedal, že pri väčších akciách ako sú svadby, stužkové sa toto priestranstvo
využíva aj ako parkovisko. Parkovanie pri väčších akciách je pretrvávajúci problém na ulici
Školská, keď je zvýšený pohyb ľudí, parkujú pred rodinnými domami. Ďalej starosta uviedol,
že priestranstvo je občanmi využívané aj ako betónové ihrisko.
Zareagovala aj pani Cígerová, že na takúto obec máme dosť ihrisiek – Bubroviny, multifunkčné
ihrisko a ešte aj betónové ihrisko.
Pani Strapková sa ešte opýtala, kto sa stará o park pri hlavnej ceste?
- Starosta odpovedal, že o park sa starajú okolité domy, ktoré sú k parku najbližšie.
Pani Cígerová sa ešte vyjadrila k novej zastávke, výsledok je uspokojivý, poďakovala sa za dovezenú
hlinu, na jar by sa so ženami zo Zväzu žien pustili do výsadby kvetín a namontovania skrinky
na oznamy. Pani Cígerová ďalej pokračovala, že na jednej strane cesty máme pekne upravenú
zastávku a jej okolie a na druhej strane cesty neupravené okolie, vysoké buriny, preplnené smetné
koše... Ďalej pani Cígerová poďakovala aj za ostrihanie kríkov pred obecným úradom, poprosila
poslancov, aby si tiež všímali. Ďalej pokračovala, že snom pána Baláta bolo, aby sa zveľadil a skrášlil
potok, ktorý preteká stredom obce, navrhla, či by sa od roku 2020 vedela poriešiť aspoň časť potoka –
opravilo by sa zábradlie, vysadili kvetiny, umiestnila lavička a či by sme to vedeli zahrnúť aj
do rozpočtu obce na rok 2020. Ďalej pani Cígerová informovala o pripravovaných podujatiach –
„Adventné nedele“ – popoludnie pri klavíri v obecnom pohostinstve. Pani Strapková doplnila, že prvá
adventná nedeľa bude doplnená ešte aj o dobrojarmok v dome kultúry, kde bude prebiehať výroba
prírodných adventných vencov a prírodnej vianočnej výzdoby spojenej s výmenou vecí. Pani Cígerová
povedala, že by bolo dobré dať krátke info na obecnú stránku i vyhlásiť v miestnom rozhlase.
-

8.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:00 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 24.10.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 28/2019
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice MUDr. Evu Cígerovú a Mateja Chromeka
uznesenie č. 29/2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.08.2019

konštatuje

B:

uznesenie č. 30/2019
-

-

-

C:

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 politiky,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod číslom č. OU-TN-OVBP1-2019/001690-012/JD zo
dňa 19.09.2019
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce 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. 31/2019
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 32/2019
Úprava rozpočtu č. 1
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 33/2019
1. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Streženice s vymedzenou záväznou časťou
a verejnoprospešnými stavbami vo verejnom záujme;
2. Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Streženice;
3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Streženice, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Streženice.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

ukladá

D:

uznesenie č. 34/2019
Ing. Jurajovi Hrišovi – starostovi obce Streženice
podľa § 27 ods. 4, písm. a) stavebného zákona zverejniť Záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce 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 Územného plánu obce 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 Územného plánu obce Streženice a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
1.

Termín : do troch mesiacov

hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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E:

ruší

uznesenie č. 10/2019, uznesenie č. 15/2019 a uznesenie č. 16/2019 zo dňa 24.04.2019
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 24.10.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

