Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.06.2020
o 18:00 hod. v sále 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.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov zápisnice
pánov poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Martina Karasa.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, na návrh kontrolórky obce doplnil do programu
bod č.4 – Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019 a bod č.5 - Návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Streženice.
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 16.03.2020
predniesla hlavná kontrolórka obce, správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali námietky k Správe z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019
Správu z kontrolnej činnosti za rok 2019 predkladá hlavná kontrolórka obce. V správe konštatuje, že
kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2019 vykonávaná v rozsahu podľa zákona
o obecnom zriadení a spočívala v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Správa informuje o kontrolnej činnosti za 1. polrok
2019, v ktorom bola kontrolná činnosť zameraná na kontrolu zákonnosti a aktuálnosti platných
vnútorných noriem, ďalej o kontrole plnenia uznesení za 1. polrok 2019, o kontrole účtovných
dokladov, hlavnej knihy, ročných účtovných výkazov za účelom overenia ročnej účtovnej závierky
za rok 2018, o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019, ktorá bola zameraná na kontrolu plnenia
uznesení, na kontrolu pokladničných výdavkových, príjmových a bankových operácií za vybrané
mesiace, na kontrolu petícií a sťažností za rok 2019 a na finančnú kontrolu pokladničnej hotovosti
v pokladni obce. V správe hlavná kontrolórka obce uvádza, že do mimo kontrolnej činnosti bolo
zaradené spracovanie a predloženie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok
2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022, návrh plánu kontrolnej činnosti, vzdelávanie, účasť
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na školeniach a seminároch. Správu z kontrolnej činnosti za rok 2019 berie obecné zastupiteľstvo
na vedomie. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice.
Nikto z prítomných poslancov nemal námietky k predloženej Správe z kontrolnej činnosti za rok 2019
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
5.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, vychádzajúci z ustanovení zákona obecnom
zriadení, predniesla hlavná kontrolórka. Činnosť hlavného kontrolóra obce bude v II. polroku 2020
zameraná na kontrolu povinného zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok, na finančnú kontrolu
príjmov, výdajov za vybrané mesiace zamerané na účelnosť a použitie finančných prostriedkov,
na inventarizáciu pokladničnej hotovosti, na kontrolu vybavovania petícií a sťažností v podmienkach
obecnej samosprávy, na kontrolu plnenia uznesení za rok 2020 a na kontroly vykonané na základe
podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce. Postup hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2020
sa bude riadiť ustanoveniami zákona obecnom zriadení. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce tvorí prílohu k zápisnici.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Streženice, poslanci plán schválili
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
6.) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019 predniesla hlavná kontrolórka obce. V Stanovisku
konštatuje, že Záverečný účet obce za rok 2019 je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). Kontrolórka v stanovisku ďalej
konštatuje, že návrh záverečného účtu musí byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve do šiestich
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka – táto zákonná podmienka je splnená. Obec je ďalej povinná
dať si overiť účtovnú závierku nezávislým audítorom – obec aj túto povinnosť splnila. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva – povinnosť splnená. Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení rozpočtu. Obec
hospodárila podľa schváleného rozpočtu na rok 2019, v priebehu roka bola vykonaná 1 zmena
v rozpočte. Najväčší podiel vlastných príjmov rozpočtu obce tvoria podielové dane, ostatné príjmy
pozostávajú z príjmov daní z nehnuteľností, z prenájmov, z poplatkov za vývoz TKO, zo správnych
poplatkov a iné. Kontrolórka obce v stanovisku odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť
prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad“. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2019 tvorí
prílohu k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice
za rok 2019 a uvedené stanovisko berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2019
Starosta predniesol Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019. V správe
nezávislého audítora sa konštatuje, že bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce Streženice, ktorá
obsahuje súvahu k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Nezávislý
audítor v správe konštatuje, že priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Streženice k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 2019 podľa zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov.
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Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách
v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je aj posúdenie informácií uvedených vo výročnej správe, či
tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou. V správe
nezávislý audítor konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú
v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve. Taktiež konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových
pravidlách. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2018 tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Správe nezávislého audítora a uvedenú správu berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
Poslanci nemali pripomienky k Záverečnému účtu za rok 2019 a prerokovanie Záverečného účtu
za rok 2019 uzatvorili výrokom: obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2019 bez výhrad hlasmi všetkých prítomných.
Poslanci nemali pripomienky k Výročnej správe za rok 2019, poslanci schválili Výročnú správu
za rok 2019 hlasmi všetkých prítomných.
7.) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci Streženice
Starosta informoval, že z dôvodu výstavby 2 nových ulíc sa zoznam existujúcich ulíc v obci Streženice
dopĺňa bod 12 a 13:
12) Nad Slatinou
13) Za Rybárska II.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie dodatku č. 1 k VZN
č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci Streženice, poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
8.) Územný plán obce Streženice rozšírenie na základe žiadosti p. Barkovej
Starosta informoval, že sa jedná o parcelu s výmerou cez 8 000 m2 v lokalite Nad Slatinou, táto parcela
by sa pričlenila k existujúcej výstavbe. Tento zámer bol prerokovaný na obecnej rade aj
na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Výstavba v tejto lokalite bola predschválená ešte v roku
1996. Spoločnosť Profi Service Truck, s. r. o. odkúpila pozemky na výstavbu, zrealizovalo sa aj
výjazdové rokovanie, aby poslanci mali predstavu, ako to bude vyzerať. Náklady s rozšírením
územného plánu, čo sa týka projektovej dokumentácie, vyjadrenia na ministerstvá a iné, si financuje
spoločnosť Profi Service Truck s. r. o..
Po spoločnej dohode poslancov sa bod č. 8 – Územný plán obce Streženice rozšírenie na základe
žiadosti p. Barkovej a bod č. 9 – Memorandum o spolupráci odkladá na doriešenie na ďalšie rokovanie
obecného zastupiteľstva.
10.) Rôzne
V bode rôzne starosta informoval o aktivitách, ktoré sa v obci podarilo zrealizovať v prvom polroku:
- dokončilo sa interiérové vybavenie hasičskej zbrojnice,
- zrealizovala sa oprava strechy na budove školy,
- zrealizovala sa rekonštrukcia vykurovacieho systému v budove školy z tuhého paliva
na vykurovanie plynom,
- starosta pochválil Zväz žien za zrealizovanú výsadbu v okolí zastávky a za skrášlenie okolia
zastávky,
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24.06.2020 sa budú v sále DK uzatvárať zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom o pripojení
na optiku,
obec dostane z fondov EÚ 15tis. na „verejný internet“ - internet v obci vo verejných
priestranstvách,
cintorín: p. Gažová sa ponúkla, že bude robiť tzv. správcu cintorína v zmysle, že bude
dohliadať na to, kedy treba cintorín pokosiť,
starosta informoval, že tento rok sa nebudú organizovať tradičné hodové slávnosti,
starosta informoval, že na základe podnetu od rodiny Svoradovej a ostatných obyvateľov
na ulici Školská sa bude realizovať dopravné značenie pred škôlkou, pri obchode, na Hlavnej
ulici, na ulici Školská popred dom kultúry bude žltá čiara a zákaz státia až po krčmu, a osadí
sa zvislé označenie parkovania – je to prerokované s dopravným inšpektorátom, cesta musí
byť prejazdná obojsmerne a bude aj šikmé státie medzi domom kultúry a kostolom. Starosta
informoval, že keď si budú organizátori akcií preberať DK, budú podpisovať vyhlásenie
o parkovaní a o zákaze ohňostrojov
prerokoval sa prenájom nehnuteľného majetku – časť pozemku parcela registra „E“ č. 1879/2,
ostatná plocha o výmere 75 m2 (celková výmera pozemku je 31 970 m2) v katastrálnom území
obce Streženice pre nájomcu pre Mesto Púchov. Nikto z prítomných poslancov nemal
pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

Starosta informoval, že spoločnosť Slovak Telekom dokončil vybudovanie optickej siete v obci na ul.
Družstevná, Krížna, Hlavná, Záhradná, Školská, Pod Rudou a časti ul. Štepnická. Chýba už len
dobudovať ul. Púchovská a Za Rybárska. Po realizácii nie sú dokončené práce na miestnych
komunikáciách, chýba na niektorých úsekoch asfalt. Starosta doplnil, že sa bude snažiť, by tieto práce
ukončili v čo najkratšom čase.
Poslanec Svorada sa spýtal, či starosta nemá nejakú novú informáciu ohľadom plánovanej cesty R6.
Starosta odpovedal, že nič nové nepočul a ani na úrad žiadna nová písomnosť neprišla.
Poslanec Svorada sa spýtal, o koľko klesli podielové dane od štátu počas COVID-19, teda kvôli kríze.
Starosta odpovedal, že podľa najnovších prepočtov naša obec dostane o 30 000 € menej.
Pani Drábiková sa spýtala, či sa v poli, kde je priemyselná zóna, budú stavať haly. Starosta informoval
prítomných, že áno, je tam v blízkej dobe plánovaná výstavba hál pre sklady, distribúciu a malú
výrobnú prevádzku pre automobilový priemysel, všetko ale závisí od vysporiadania pozemkov.
Starosta informoval prítomných, že spolu so zástupcom starostu p. Karasom v priebehu utorka
absolvovali natáčanie do TV Markíza a TA3 k nečinnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku
a Správy ciest TSK k téme nečistenia koryta potokov Kebliansky a Štepnický a neustáleho
zaplavovania centra obce, starosta dúfa, že sa situácia vylepší a koryto potokov sa vyčistí a keď nie,
tak pri najbližšom vyhlásení 3. stupňa povodňovej aktivity dá vyčistiť toto koryto potoka na náklady
štátu.
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11.) 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 20:40 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

JUDr. Pavol Pavlík

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

Martin Karas

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

Ing. Daniela Šprochová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 16.06.2020
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 5/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pánov poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Martina Karasa
uznesenie č. 6/2020
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.03.2020
uznesenie č. 7/2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2019
uznesenie č. 8/2020
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z. z. k 31.12.2019

B:

schvaľuje

uznesenie č. 9/2020
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 10/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 11/2020
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.
B. Výročnú správu obce za rok 2019.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 12/2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 13/2020
prenájom nehnuteľného majetku – časť pozemku parcela registra „E“ č. 1879/2, ostatná
plocha o výmere 75 m2 ( celkový výmera pozemku je 31970 m2 ) v katastrálnom území
Streženice pre nájomcu Mesto Púchov, IČO : 00317748, za účelom vybudovania a spevnenia
prístupovej plochy z jestvujúcej príjazdovej cestnej komunikácie II/507 slúžiacej ako vjazd
a výjazd do areálu Kompostárne mesta Púchov nachádzajúcej sa v obci Streženice na
pozemkoch registra C parcelné číslo 1665/8, 1665/30, 1665/31, 1665/32,1665/43, 1665/44,
1665/45, 1665/46, 1665/60, 1665/62, 1665/87, 1665/88, 1665/89, 1665/105, 1665/106,
1665/107, 1665/108, 1665/109, 1665/181, 1665/182, 1665/183, na dobu nájmu 30 rokov za
cenu nájmu 1,00 Eur/rok. Predmet nájmu je špecifikovaný v nákrese, ktorý tvorí prílohu tohto
uznesenia.
hlasovanie:
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdržal sa – 0
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C:
poveruje
uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri účtovných závierok
podľa § 23 a § 23a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a podľa § 20 ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 účtovnú závierku, správu
audítora a výročnú správu za rok 2019 v termíne do konca tretieho kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V Streženiciach, dňa 16.06.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

