Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.09.2020
o 18:00 hod. v Zasadacej miestnosti na I. poschodí v DK Streženice
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 zo zasadnutia ospravedlnil. Konštatoval, že
sú prítomní 6 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán poslanec Svorada je
ospravedlnený z dôvodu pracovného vyťaženia.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Katarínu Hrišovú a za overovateľov zápisnice
pána poslanca Pavol Pavlík a pána poslanca Mateja Chromeka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia a doplnil bod rokovania číslo 5. a to
Schválenie bezúročnej návratnej výpomoci od Ministerstva financií.
Prítomní poslanci schválili program rokovania bez ďalších pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 22.07.2020
prečítal starosta obce, ktorú pripravila pani kontrolórka – Správa priložená k zápisnici.
Správu z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Správne poplatky obce
Obecné zastupiteľstvo navrhlo doplniť správne poplatky a iné poplatky a to konkrétne za
nepovolené púšťania ohňostroja, ktorý nebol odsúhlasený obecným úradom a taktiež bol pustený po
22hod. počas prenájmu kultúrneho domu v sume 300€.
5.) Schválenie bezúročnej návratnej výpomoci
Starosta obce predniesol návrh o návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam od
Ministerstva financií z dôvodu výpadku podielových daní pre našu obec vo výške 19 564€, čo by nám
Ministerstvo financií poskytlo v tomto roku a povinnosť túto sumu splácať by bola až od roku 2024 do
roku 2027. Starosta a poslanci sa na návratnej bezúročnej finančnej výpomoci zhodli a starosta dal
o tomto návrhu hlasovať.
6.) Založenie spoločnosti Streženický podnik s.r.o.
Starosta odprezentoval návrh, ktorý bol prerokovaný na Obecnej rade, na pracovnom stretnutí
Finančnej komisie a založení Streženického podniku s.r.o. za účel zabezpečenia výkonu potrieb pre
obec, občanov, využívanie ľudských zdrojov, výkonu obchodnej a inej hospodárskej činnosti, ktorej
zakladateľom bude obec v obchodnom podiele vo výške 100%. Konateľom bude starosta obce bez
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nároku na mzdu a ako kontrolný orgán budú vo valnom zhromaždení poslanci obecného
zastupiteľstva.
Poslanci k danému návrhu a podkladom nemali pripomienky a starosta dal za návrh hlasovať.
7.) Rôzne
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo a občanov o odpadovom hospodárstve. Separácia odpadu
v našej obci v percentách sa stále zvyšuje kde sme k 30.6.2020 prekročili 30% v separácii odpadu, čo
znamená pre občanov, že sa v roku 2021 ak to takto pôjde do konca roka nemusia zvyšovať poplatky
za komunálny odpad a bude obecné zastupiteľstvo odmeňovať domácnosti z najlepšou separáciou
odpadu. Tieto domácnosti budú mať nižší poplatok za odpad ako iné domácnosti, a taktiež vyhodnotí
aj najhoršie domácnosti, ktoré si za odpad priplatia oveľa viac ako je štandardná suma.
Taktiež starosta informoval, že od 1.1.2021 je obec povinná riešiť vývoz kuchynského odpadu
z domácnosti, naša obec túto situáciu bude riešiť zakúpením kompostérov do každej domácnosti, ktorá
ho ešte nedostala, len bytovkám sa bude vyvážať tento kuchynský odpad. Starosta dodal, keby sa
nezakúpili kompostéry do domácnosti, musel by sa zvýšiť poplatok na každého občana o 10€ viac na
rok, t.j. štvorčlenná domácnosť by platil o 40€ / 1rok viac.
Starosta informoval o rekonštrukcii 1.etapy cesty na ulici Hlavná, kde prebehla ústna dohoda a taktiež
bude aj písomná zmluva s rodinami Körmendyová, Adamičková, Mojtová a Kubišová a taktiež aj
s Urbárskou obcou, pozemkovým spoločenstvom Streženice. Rozšírila sa cesta, kde sa odobralo
z pozemkov, ktoré patria obci, rodinám a Urbariátu. Taktiež sa bude pokračovať aj v odobratí panelov,
presunutie elektrického stĺpa.
2.etapa by mala pokračovať cez potok novým mostíkom a okolo rodiny Provazníková a Miškechová.
Pani Cigerová sa spýtala, do kedy bude zrealizovaná 1etapa, starosta odpovedal, že by mala byť do
2mesiacov.
Starosta oboznámil, že bola požiadavka od občanov pri rodine Machovcov, aby bola odklonená cesta
na pravú stranu potoka, a aby sa chodilo dole pravou stranou a zakúpila značka prikázaný smer jazdy.
Pani Körmendyová sa spýtala, či by bolo možné zabezpečiť osadenie zrkadla na ulici Púchovská pri
autobusovej zastávke ku prechodu pre chodcov. Starosta odpovedal, že to zabezpečí.
Pán Pijak sa pýtal, kedy budú asfaltovať cestu na ich ulici. Starosta odpovedal, že do stredy by mali
urobiť prípojky, že to bolo sľúbené od firmy Suptel. Tiež dodal, že smer do Púchova nebudú kopať
cez cestu. Momentálne je pripojených 51 domácnosti a do konca septembra by malo byť ďalších 170.
Pani Cigerová informovala o koncerte v nedeľu 13.9.2020 v sále DK, kde sa odprezentujú aj naši
mladí občania pri hre na klavíri.
Pani Körmendyová sa chcela informovať, v akom stave sú napojení naši občania na kanalizáciu.
Starosta odpovedal, že posledné 2rodiny na ulici Hlavná sa momentálne napájajú.
Pán Pijak sa chcel informovať, ako bude fungovať obecná s.r.o.. Starosta odpovedal, že to je novinka
od roku 2018 a je to výhodné pre dediny, lebo bude oslobodená od platenia DPH. Ďalšia otázka bola,
že kto bude konateľ a kontrolný orgán. Starosta odpovedal, že konateľ je starosta a kontrolný orgán sú
poslanci obecného zastupiteľstva vo forme Valného zhromaždenia.
8.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval za diskusné príspevky a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva o 18:30 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 04.09.2020

Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 20/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Kataríny Hrišovej a overovateľov
zápisnice pána poslanca Pavla Pavlíka a Mateja Chromeka
uznesenie č. 21/2020
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.7.2020

B:

schvaľuje

uznesenie č. 22/2020
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Badžgoň, Karas, Pavlík, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 23/2020
správne poplatky a iné poplatky obce Streženice
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Badžgoň, Karas, Pavlík, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 24/2020
podanie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc pre obec na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 19 564,00 Eur.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Chromek, Badžgoň, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 25/2020
1. s c h v a ľ u j e
a)
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Streženický
podnik, s. r. o., so sídlom Školská 152/1, 020 01 Streženice vo verejnom záujme za
účelom zabezpečenia výkonu potrieb prevažne obyvateľov obce Streženice, rozvoja
obce Streženice a využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov,
výkonu poľnohospodárskej, obchodnej a inej hospodárskej činnosti za účelom
podnikania, podpory regionálneho rozvoja, ktorej zakladateľom bude obec Streženice
s obchodným podielom vo výške 100 %.
b)
Majetkovú účasť - peňažný vklad obce Streženice vo výške 5000,00 € do základného
imania spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Streženický podnik,
s. r. o., so sídlom Školská 152/1, 020 01 Streženice
c)
Splatenie celého peňažného vkladu obce Streženice do základného imania spoločnosti
s ručením obmedzeným s obchodným menom: Streženický podnik, s. r. o., so sídlom
Školská 152/1, 020 01 Streženice, pred podaním návrhu na zápis tejto spoločnosti do
obchodného registra.
d)
Vydanie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s
obchodným menom: Streženický podnik, s. r. o., so sídlom Školská 152/1, 020 01
Streženice jediným zakladateľom – obcou Streženice
e)
Prvého konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom:
Streženický podnik, s. r. o., so sídlom Školská 152/1, 020 01 Streženice: Ing. Juraj
Hrišo., dátum narodenia: 08.10.1983, r. č.:
, bydlisko: Družstevná 211/10,
020 01 Streženice.
f)
Súhlas so zriadením sídla spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom:
Streženický podnik, s. r. o., v nehnuteľnosti – v stavbe so súpisným číslom 152/1,
postavenej na pozemku KN-C parcela č. 227/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere
777 m², nachádzajúcej sa v katastrálnom území Streženice, obec Streženice, okres
Púchov, zapísanej katastrálnym odborom Okresného úradu Púchov na liste vlastníctva
(LV) č. 767 na obec Streženice ako vlastníka v celosti – v podiele 1/1, a nájomnú
zmluvu a sumu nájmu za prenájom sídla bude vo výške 5€/mesiac a to od založenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
2. p o v e r u j e
starostu obce Streženice
podpísaním Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s
obchodným menom: Streženický podnik, s. r. o., so sídlom Školská 152/1, 020 01
Streženice jediným zakladateľom – obcou Streženice a vykonaním všetkých
potrebných úkonov, vrátane právnych, súvisiacich so založením a vznikom tejto
obchodnej spoločnosti, okrem, ak ich vykonanie prináleží zo zákona konateľovi
spoločnosti.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Chromek, Badžgoň, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 05.09.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

