Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2019
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 a občanov. 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
poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Jozefa Kováčika.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Starosta doplnil jeden bod rokovania na podnet
kontrolórky obce, a to bod č. 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 vykonávanej
hlavnou kontrolórkou obce. 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 24.10.2019
predniesol starosta obce z podkladov, ktoré kontrolórka obce zaslala 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.
4.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila z rokovania obecného zastupiteľstva a mailom zaslala
podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce, ktorý podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Návrh
predniesol starosta obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona o obecnom
zriadení. Činnosť hlavného kontrolóra obce je v I. polroku 2020 zameraná na kontrolu uzatvárania
nájomných zmlúv s nájomcami hrobového miesta a výber poplatkov, na kontrolu plnenia uznesení,
na kontrolu účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov, za účelom overenia
ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a prípravy na vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce
za rok 2019 a na kontroly vykonané na základe podnetov a uznesení obecného zastupiteľstva. Návrh
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 tvorí prílohu k zápisnici.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a poslanci schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2020 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
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5.) Schválenie Dodatku č.2 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Starosta informoval, že z dôvodu plánovaného výpadku 25 tis. ročne na podielových daniach, ktoré
budú chýbať, zvyšuje sa minimálna mzda, budú sa zvyšovať platy pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom, kuchárkam, učiteľkám, opatrovateľke, sme museli pristúpiť k zvýšeniu sadzieb na
daniach z nehnuteľností (na daniach za pozemky, za stavby, za byty). Tým, že sme prekročili hranicu
1000 obyvateľov, prekročili sme aj kategóriu sadzby dane z pozemkov. Poplatok za TKO zostáva
nezmenený, nebude sa dvíhať, program Elwis nám veľmi pomohol v tom, že klesajú náklady za vývoz
TKO, pri poplatkoch za TKO naďalej zostávajú v platnosti úľavy pre držiteľov preukazov ZŤP
nad 50 %. Ďalej starosta informoval, že 10 najlepších domácností v separácii odpadu bude
odmenených, a to znížením poplatku za TKO na sumu EUR 15,--/osobu, tieto domácnosti budú
oboznámené písomne. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 tvorí prílohu k zápisnici.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Dodatku č. 2
k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a poslanci schválili
Dodatok č. 2 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.

6.) Schválenie rozpočtu na roky 2020 - 2022
Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý podlieha schváleniu na rokovaní obecného
zastupiteľstva a o návrhu rozpočtu na roky 2021 a 2022, ktoré zastupiteľstvo berie na vedomie.
Starosta informoval, že návrh rozpočtu na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej sume
príjmov i výdavkov EUR 588 000,--. V príjmovej časti rozpočtu ideme podľa predchádzajúcich rokov,
vo výdavkovej časti rozpočtu sa počíta s nárastom miezd z dôvodu zvyšovania zo zákona, ďalej
s asfaltovaním Záhradnej ulice, nákladmi na vývoz odpadu, ďalej na dobudovanie verejného
osvetlenia na uliciach Pod Rudou a Štepnická, v dome kultúry na obnovu dverí a schodísk, ďalej sa
vo výdavkovej časti rozpočtu počíta s dotáciami pre zložky obce (futbalový klub, Zväz žien, Štepnická
skala), splátky úveru a rekonštrukcia kotolne v budove ZŠ s MŠ formou čiastočnej refundácie
nákladov.
K návrhu rozpočtu obce predkladá obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce
v súlade so zákonom o obecnom zriadení. V Stanovisku hlavný kontrolór obce konštatuje, že návrh
rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce a bol zverejnený v obci
na úradnej tabuli obecného úradu a na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote 15 dní
pred jeho schválením. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a opatrenia ministerstva finanncií. Východiskovými podkladmi
pre tvorbu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 boli zohľadnenia platných zmluvných
vzťahov do rozpočtu obce, platných VZN, analýza hospodárenia v roku 2019, návrh zohľadňuje
súčasnú ekonomickú pozíciu obce ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 tvorí prílohu k zápisnici.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu
rozpočtu na roky 2020 – 2022. Poslanci schválili Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
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7.) Schválenie inventarizačnej komisie pre volebné obdobie 2018 - 2022
Starosta predniesol zloženie čiastkových inventarizačných komisií pre DK + OÚ, HZ, dom smútku,
ZŠ, MŠ, ŠJ a zloženie sumarizačnej inventarizačnej komisie, ďalej zloženie inventarizačnej komisie
pre dokladovú inventúru a zloženie inventarizačnej komisie pre pokladňu. Zloženie komisií tvorí
prílohu zápisnice.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie inventarizačnej
komisie pre volebné obdobie 2018 – 2022 a poslanci schválili inventarizačné komisie
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
8.) Rôzne
Starosta prenechal slovo p. poslankyni Cígerovej. Pani Cígerová oboznámila, že spolu so sociálnou
komisiou zrealizovala návštevu prestárlych občanov dňa 18.11.2019, skonštatovala, že mali pekne
čisto, upratané, navarené, sociálna komisia nezaznamenala potrebu opatrovateľskej služby pre týchto
občanov, keď nastane potreba opatrovateľskej služby v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu, bude sa
riešiť hneď.
Starosta ďalej prenechal slovo zástupcom firmy Axureal, ktorí boli prizvaní na rokovanie obecného
zastupiteľstva, aby oboznámili prítomných poslancov i občanov o projekte nad Slatinou. Pán Sliacky
informoval, že sa jedná o výstavbu bytových domov a rodinných domov. V rámci výstavby je v pláne
aj rozšírenie prístupovej cesty, ktorá je zúžená, s rozšírením prístupovej cesty súvisí aj následná zmena
organizácie dopravy, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám. Zámerom spoločnosti je výstavba 28
bytových jednotiek a v ďalšej etape 13 rodinných domov. Firma plánuje výstavbu zrealizovať
v časovom horizonte max. do 2 rokov, jedná sa o výstavbu bytoviek, rodinných domov, vybudovanie
cesty, parkovacích miest, oddychovej zóny.
Pán Kováčik reagoval, že ľudia, čo v danej lokalite bývajú, ako budú znášať zvýšenú premávku, keď
tadiaľ budú jazdiť domiešavače a stavebné autá, ďalej sa opýtal, či bude postačujúci prívod vody
a napojenie na kanalizáciu. Pán Sliacky odpovedal, že je dostačujúci.
Pani Cígerová sa opýtala, či sa neznečistia podzemné vody, keď budú parkovať autá pri kyselke? Pán
Sliacky odpovedal, že parkovacie miesta budú vyspádované.
Pán Šulík ďalej pokračoval, že plán je pritiahnuť do obce 91 nových domácností, čím sa v podstate
zvýši príjem do obecného rozpočtu, tento projekt zabezpečí rozšírenie obce. Z dôvodu, že plánujú
rozšíriť výstavbu aj na pozemkoch, ktoré zatiaľ nie sú v územnom pláne zahrnuté ako stavebné
pozemky (pozemky p.Barkovej), navrhujú otvoriť územný plán. Pán Kováčik sa opýtal, koľko budú
stáť zmeny územného plánu. Starosta odpovedal, že náklady na zmenu územného plánu bude znášať
firma Axureal, ďalej informoval, že najskôr by sa mal schváliť zámer, aby firma Axureal mohla dať
žiadosť. Pán Kováčik ďalej pripomienkoval, že tým, že sa zvýši počet obyvateľov do obce, treba
pamätať aj na to, že sa bude musieť rozšíriť aj cintorín.
Pán Šulík ďalej pokračoval, že pre nich je prioritou č.1 rozšírenie cesty, výstavba bytoviek
a rodinných domov a firma plánuje aj stavať sklady (ul.Za Rybárska) určené na preskladnenie, nie
na výrobu. Pán Kováčik povedal, že to bude ďalší významný príjem do obecného rozpočtu vo forme
daní z nehnuteľností a keď príde dobrý podnikateľ do obce, môže podporiť/sponzorovať zložky ako
napr. futbalistov, hasičov, ...
Pán Šulík ďalej pokračoval, že v záujme spoločnosti je čo najrýchlejšia realizácia projektu, p. Barková
im chce predať pozemok, ktorý je v súčasnosti mimo územného plánu, starosta reagoval, že by muselo
prísť k zmene územého plánu, ktorú si zaplatí investor. Pán Šulík sa vyjadril, že si nechceme robiť
problémy jeden druhému, keď bude otvorený územný plán, môže firma znášať náklady na územný
plán. Starosta pokračoval, že v 1. etape bude potrebné schváliť zmeny a doplnky územného plán č. 2
a preklopiť pozemky p. Barkovej na stavebné pozemky. Pán poslanec Karas sa opýtal, či majú štúdiu
čo sa týka vodovodu a kanalizácie. Opýtala sa aj pani Cígerová, či majú štúdiu, či sa nezhnehodnotí
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kyselka? – zástupcovia firmy Axureal odpovedali, že majú vyjadrenie od životného prostredia, že nie
je zásah do prameňa, majú aj podmienku zachovať lipy a pre budúcich kupujúcich bude zaujímavé to,
že sa jedná o bývanie pod lesom, v blízkosti prameňa, časť, ktorá má byť zachovaná zostane
zachovaná, momentálne plánujú lipy ponechať, v budúcnosti sa plánuje vybudovať ihrisko a v rámci
toho sa plánuje navrhnúť výrub starých stromov a vysadiť nové mladé stromy (náhradná výsadba).
Pán poslanec Pavlík navrhol, aby sa tieto veci ešte prejednali na najbližšej obecnej rade, najskôr asi
v januári, je potreba tieto veci rozdebatovať aj s ostatnými poslancami.
Pán Kováčik navrhol, aby zástupcovia firmy zaslali podklady, štúdie mailom, aby si ich mohli
poslanci spoločne prejsť na obecnej rade.
Starosta ešte informoval o variante rýchlostnej cesty R6 – obec dala stanovisko, že súhlasí s červenou
verziou, s ktorou súhlasí aj mesto Púchov.
9.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:50 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu
zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

JUDr. Pavol Pavlík

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

Jozef Kováčik

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 09.12.2019
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 35/2019
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice JUDr. Pavla Pavlíka a Jozefa Kováčika
uznesenie č. 36/2019
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.10.2019
uznesenie č. 37/2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022
uznesenie č. 38/2019
Finančný rozpočet obce na obdobie 2021 - 2022

B:

schvaľuje

uznesenie č. 39/2019
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 40/2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 41/2019
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 42/2019
Finančný rozpočet obce na rok 2020
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cígerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 43/2019
Inventarizačná komisia pre volebné odbobie 2018 – 2022:
Inventarizačná komisia na fyzickú inventarizáciu hmotného majetku
sumarizačná
čiastkové –
- DK + OÚ
- HZ
- dom smútku
- ZŠ
- MŠ
- ŠJ

predseda
JUDr. Pavol Pavlík
MUDr. Eva Cígerová
Martin Karas
Matej Chromek
Jana Filová
Lýdia Vojteková
Eva Janecká

člen
Martin Karas

člen
Ing. Daniela Šprochová

Jozef Kováčik
Marián Jurík
Bohuslav Svorada
Bohuslav Svorada
MUDr. Eva Cígerová
Jozef Kováčik

Ing. Daniela Šprochová
Peter Karas
Ján Badžgoň
Anna Kotočová
Mgr. Martina Suchánková
Dagmar Trníková

inventarizačná komisia pre dokladovú inventúru:
predseda – JUDr. Pavol Pavlík, členovia – Martin Karas a Ing. Daniela Šprochová
inventarizačná komisia pre pokladňu:
predseda – JUDr. Pavol Pavlík, členovia – Martin Karas a Mgr. Andrea Gabrišová

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

V Streženiciach, dňa 09.12.2019

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

