Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2020
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 Jozefa Kováčika a Mateja Chromeka.
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 2021 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 19.11.2020
predniesla hlavná 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.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce, ktorý podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Návrh
plánu kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona o obecnom zriadení. Činnosť hlavného
kontrolóra obce je v I. polroku 2021 zameraná na kontrolu faktúr v roku 2020, na kontrolu plnenia
uznesení za I. polrok 2021, na kontrolu účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných účtovných
výkazov za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a prípravy na vypracovanie
Stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020 a na kontroly vykonávané na základe podnetov,
uznesení obecného zastupiteľstva. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 tvorí prílohu
k zápisnici. Návrh plánu kontrolnej činnosti sa môže kedykoľvek počas I. polroka 2021 doplniť podľa
potreby.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a poslanci schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2021 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
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5.) VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
a
6.) Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Starosta spojil bod č. 5.) a bod č. 6.) - starosta informoval o VZN č. 1/2020 o odpadoch, ktoré je
vypracované v súlade so zákonom, ktorý bude účinný od 01.01.2021, VZN pojednáva o vyriešení
odpadového hospodárstva na rok 2021 (hlavne, čo sa týka kuchynského odpadu) a je prispôsobené
na potreby obce a informoval aj o potrebe zvýšiť poplatok za TKO zo súčasných 26,50 EUR/osoba
na 27,50 EUR/osoba. 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. Oba návrhy – VZN č. 1/2020 aj Dodatok č. 3 boli prerokované na obecnej rade.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 1/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a poslanci
schválili VZN bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Dodatku č. 3
k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Streženice a poslanci schválili Dodatok č. 3 bez pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.
6.) Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý podlieha schváleniu na rokovaní obecného
zastupiteľstva a o návrhu rozpočtu na roky 2022 a 2023, ktoré zastupiteľstvo berie na vedomie.
Starosta informoval, že návrh rozpočtu na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej sume
príjmov i výdavkov EUR 624 471,--.
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 financií. Východiskovými podkladmi
pre tvorbu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 boli zohľadnenia platných zmluvných
vzťahov do rozpočtu obce, platných VZN, analýza hospodárenia v roku 2020, návrh zohľadňuje
súčasnú ekonomickú pozíciu obce ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 tvorí prílohu k zápisnici.
Hlavná kontrolórka obce v stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie a návrh rozpočtu obce na rok 2021
schváliť.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu
rozpočtu na rok 2021. Poslanci schválili Návrh rozpočtu obce na rok 2021 bez pripomienok hlasmi
všetkých prítomných. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2022 – 2023 berie obecné zastupiteľstvo
na vedomie.
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7.) Rôzne
7.1
Starosta informoval
o návrhu Rámcovej zmluvy o dodávkach prác a spolupráci medzi
poskytovateľom Profi Service Truck, s. r. o. a objednávateľom Streženický podnik, s. r. o., rámcovú
zmluvu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
7.2
Starosta informoval o prevode pozemkov pod miestnymi komunikáciami z Obce Streženice
na Streženický podnik, s.r.o., jedná sa o tieto pozemky:
KN-E parcela číslo:
1927/1 – cesta od Hrišovcov okolo potoka smer Keblie – 1091m2
1882 – cesta od hlavnej cesty popred školu až ku rodine p. Baláža – 6255m2
1881/2 – cesta od hlavnej cesty popred zvonicu po p. Miškecha – 3365m2
1903 – cesta na ul. Družstevná – 695m2
991/1 – cesta od p. Baláža po p. Adamičku (ul Štepnická) – 2406m2
1927/2 – cesta okolo železničnej trate smer Keblie (od pivníc po Zborana) – 1241m2
1892 – cesta v Keblí pri p. Ťapayovi – 88m2
1879/2 ,1879/1, 1880 a 1881/4 – hlavná cesta II/507 od železničného podjazdu až po skládku odpadu
na L.R. – toto asi nie, bolo by lepšie nech to ostane pod obcou.
KN-C parcela číslo: ul. Za Rybárska
369/54 – 919m2
369/37 – 215m2
369/28 – 442m2
369/44 – 123m2
369/43 – 178m2
369/70 – 142m2
369/74 – 91m2
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie prevodu
pozemkov pod miestnymi komunikáciami z Obce Streženice na Streženický podnik, s.r.o. a poslanci
schválili prevod pozemkov bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
7.3
Starosta vyzdvihol disciplinovanosť a spoluprácu občanom pri celoplošnom testovaní počas I. aj II.
kola testovania, občania boli zodpovední, prichádzali v hojnom počte a dodržiavajú nariadenia.
7.4
Starosta informoval o poruche na dotláčacej stanici v Keblí, únik vody tam nie je, problém je
so softvérom, ktorý spína čerpadlá. Softvér sa nanovo nastaví a stanica bude v poriadku. Z dôvodu
väčšieho počtu odberov bude do budúcna potrebné vymeniť čerpadlo, v horizonte 2 – 3 rokov.
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8.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich obetavú
prácu počas celého roka a poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov so želaním všetkého dobrého
do nového roka 2021. Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované až v roku 2021. Prijaté
uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Jozef Kováčik

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

Matej Chromek

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 11.12.2020
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 35/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Jozefa Kováčika a Mateja Chromeka
uznesenie č. 36/2020
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2020
uznesenie č. 37/2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023
uznesenie č. 38/2020
Finančný rozpočet obce na obdobie 2022 - 2023

B:

schvaľuje

uznesenie č. 39/2020
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 40/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice

uznesenie č. 41/2020
VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 42/2020
Dodatok č. 3 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 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 43/2020
Finančný rozpočet obce na rok 2021
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 44/2020
prevod majetku obce Streženice pod miestnymi komunikáciami a to parcely

KN-E parcela číslo:
1927/1 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 1 091 m2, na LV 1486
1882 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 6 255 m2, na LV 1486
1881/2 – vedená ako zastavaná plocha, o výmere 3 365 m2, na LV 1486
1903 – vedená ako ostatný plocha, o výmere 695 m2, na LV 1486
991/1 – vedená ako zastavaná plocha, o výmere 2 406 m2, na LV 767
1927/2 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 1 241 m2, na LV 1486
1892 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 88 m2, na LV 1486
KN-C parcela číslo:
369/54 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 919 m2, na LV 767
369/37 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 215 m2, na LV 767
369/28 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 442 m2, na LV 767
369/44 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 123 m2, na LV 767
369/43 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 178 m2, na LV 767
369/70 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 142 m2, na LV 767
369/74 – vedená ako ostatná plocha, o výmere 91 m2, na LV 767

a to osobitným zreteľom :
na Streženický podnik s.r.o., Školská 152/1, 020 01 Streženice, IČO: 53 329 228 ako 100% vlastník
obce

osobitný zreteľ: podnik sa bude spravovať, udržiavať, opravovať, rekonštruovať
a zhodnocovať majetok a tým šetriť finančné prostriedky obce.
hlasovanie:
za – 5 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 11.12.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

