Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.03.2020
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, občanov obce a kontrolórku obce sa zo zasadnutia ospravedlnila. Konštatoval,
že sú prítomný 4 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán poslanec Badžgoň,
Kováčik a Svorada sú ospravedlnený z dôvodu pracovného vyťaženia, ale aj práceneschopnosti.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Katarínu Hrišovú a za overovateľov zápisnice
pani poslanca Martina Karasa a pána poslanca Pavla Pavlíka
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Poslanci sa zhodli, že o bode č. 5 sa
nebude rokovať a presunie sa do ďalšieho zastupiteľstva.
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 19.12.2019
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.) Audit obce – Audítorská spoločnosť Credit Audit s.r.o.
Starosta informoval o povinnosti obce dať si overiť účtovnú závierku audítorom a z toho
vyplývajúcu povinnosť schváliť audítorskú spoločnosť. Audítorská spoločnosť Credit Audit s.r.o.
vykonáva v obci Streženice audit účtovnej závierky v rámci dlhodobej spolupráce.
Starosta dal hlasovať za schválenie audítorskej spoločnosti Credit Audit s.r.o. na overenie
účtovnej závierky za rok 2019, poslanci schválili Audítorskú spoločnosť Credit Audit s.r.o.
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
7.) Rôzne
V bode „Rôzne“ sa preberali nasledovné problematiky:
Starosta informoval prítomných poslancov, že na obecný úrad prišiel podnet od občanov z ulice
Školská ohľadom riešenia zlej dopravnej situácie počas akcií, ktoré sa uskutočňujú v dome kultúry,
jedná sa o parkovanie pred bránami, a vlastne na celej ulici, takým spôsobom, že zabraňujú plynulému
prejazdu či osobám, ktoré bývajú na ul. Školská, ale aj záchranným zložka, ako hasičom, policajtom,
alebo sanitkám. Podnet sa týkal aj povoľovaniu ohňostrojov počas akcií. Starosta informoval
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poslancov, že situácia sa už rieši. Bol prizvaný dopravný inžinier, ktorý zhodnotil situáciu. Na ul.
Školská sa budú maľovať čiary, kde po celej strane na ul. Školská od obecného úradu bude žltá čiara
a osadia sa dopravné značky Zákaz státia. Využije sa detské ihrisko na parkovanie. Čo sa týka
ohňostrojov, obecný úrad každého nájomcu DK upozorňuje, že ohňostroj musí byť ohlásený a pustiť
ho môžu max do 22h. Starosta doplnil, že toto porušenie, ak by sa stalo musí riešiť polícia.
Starosta informoval, že zo strany štátu bola vyhlásená mimoriadna situácia na území celého územia
Slovenskej republiky z dôvodu rozšírenia choroby COVID-19. V prípade potreby bude zasadať
krízový štáb obce Streženice v zložení poslancov OZ, zamestnancov OÚ, starostu obce a veliteľa DHZ
Streženice. Bolo potrebné zavrieť školy, škôlky, nemôžu sa poriadať žiadne spoločenské, kultúrne
a ani športové podujatia. Všetky potrebné informácie obecný úrad zverejňuje na stránke obce, hlási
v obecnom rozhlase a taktiež v obecnej vitríne. Ľudia sa majú v maximálnej miere zdržiavať doma
a občania, ktorí prišli zo zahraničia musia byť v 14 dňovej karanténe nariadenej štátom, lebo môžu byť
nosičmi tohto ochorenia. Obecný úrad ďalšie informácie a udalosti bude hlásiť v rozhlase. Poslanci
navrhli pri tejto príležitosti do každej domácnosti dodať ochranné rúška, pre zabezpečenie ochrany
pred týmto vírusom, a to hlavne pre dôchodcov, ktorý majú viac ako 65 rokov, pretože je to
najrizikovejšia veková skupina občanov.
Starosta informoval, že počas mesiaca február sa uskutočnila oprava kotolne a vykurovacieho
systému, školy a to z dôvodu havárie kotla a jeho ďalších častí. Tento stav bol nahlásený na Okresný
úrad v Trenčíne na odbor Školstva ako havária kotolne a vykurovacieho systému. Odbor školstva zo
sídlom v Trenčíne bol v tejto situácii promptný a preplatil väčšiu časť nákladov na opravu kúrenia.
Starosta informoval, že ešte pred začatím opatrení, ktoré spôsobil výrus COVID-19 boli do schránok
roznesené Dane a poplatky na rok 2020. Žiadali sme občanov, nakoľko je obecný úrad pre verejnosť
zatvorený, aby uprednostnili platbu cez účet (Internetbankingom). Žiadame občanov, ktorí túto platbu
elektronicky nedokážu realizovať, aby počkali a keď sa obecný úrad opäť sprístupní verejnosti, tak
potom môžu dane zaplatiť.
9.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom
za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval i za diskusné príspevky a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil o 19:15 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 16.03.2020
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 1/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Kataríny Hrišovej a overovateľov
zápisnice pána poslanca JUDr. Pavla Pavlíka a Martina Karasa
uznesenie č. 2/2020
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
09.12.2019

B:

schvaľuje

uznesenie č. 3/2020
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 4 (Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 4/2020
audit obce – Audítorskú spoločnosť Credit Audit s.r.o. na vykonanie auditu ročnej účtovnej
závierky za rok 2019
hlasovanie:
za – 4 (Cígerová, Chromek, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 25.03.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

