Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2021
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. Konštatoval, že je prítomných 5 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Katarínu Hrišovú a za overovateľov zápisnice poslancov
Ján Baždgoň a Jozef Kovačík.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 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 28.06.2021
predniesol starosta obce – Správa priložená k zápisnici.
Poslanci nemali námietky k Správe z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Schválenie štatútu školy a zriaďovateľskej listiny Základnej školy s materskou školou
Starosta predniesol návrh Štatútu školy a Zriaďovateľskej listiny Základnej školy s materskou školou,
ktorá by mala začať platiť od 1.9.2022. Tento krok je potrebný k založeniu Základnej školy
s materskou školou, Hlavná 83, Streženice so samostatnou právnou subjektivitou.
Nikto z prítomných nemal pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie Štatútu školy
a Zriaďovateľskej listiny školy čo poslanci schválili hlasmi všetkých prítomných.
5.) Prerokovanie Návrhu VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Streženice
Starosta obce predniesol návrh nového VZN č.2/2021, ktorými sa ručí VZN č. 2/2014 a ich dodatkov
od 1.1.2022. Všeobecné záväzné nariadenie upravuje od nového roka nový spôsob vyrubenia poplatku
za komunálny odpad a taktiež upravuje sadzbu dane z nehnuteľnosti pri bytoch. Tento návrh bol
prerokovaný aj vopred na Obecnej rade a teraz predložený na rokovaní Obecného zastupiteľstva.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN a tak ako bolo prerokované, bude zverejnené vo vývesnej
tabuly obce na dobu 15 dni a následne sa na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva schváli.
Tento bod sa berie na vedomie.
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6.) Úprava rozpočtu č. 1/2021
Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č.1/2021 a prerokoval zmeny s poslancami obecného
zastupiteľstva. Poslancov informoval, že najväčšie zmeny v príjmoch boli na podielových daniach od
štátu, príjem na dani z nehnuteľnosti, peniaze za Covid testovania, čo preplácal štát a dobropisoch za
elektrickú energiu a plyn, kde boli veľké preplatky čo predstavuje navýšenie rozpočtu v príjmoch
o skoro 42 000€ na sumu 637 366€.
Vo výdajoch sa navýšila suma na tovaroch a službách obce a to z dôvodu opravy schodov pred
obecným úradom, nového oplotenia pred domom kultúry, nový prístrešok na schody pred OÚ a taktiež
aj nový kamerový systém v obci, nová elektrická prípojka do domu kultúry a obecného úradu. Vo
výdajoch sa v časti odpadové hospodárstvo navýšil výdaj z dôvodu, že sa nakúpili kompostéry do
domácnosti na ul. Štepnická, Pod Rudou, Za Rybárska a Keblianska z dôvodu, že tieto ulice
kompostéry v roku 2016 nedostali. V časti dom kultúry sa rozpočet upravil úplne, nakoľko nemáme
zamestnankyňu na DK a nakúpili sa nové chladničky do domu kultúry. Nová položka v rozpočte je aj
Covid, kde sú náklady na Celoplošné testovania v tomto roku, ktoré končili v máji 2021. V časti
školstvo bolo ešte navýšenie na doplatok za nové kúrenie v budove školy, ktoré bolo potrebné v roku
2021 doplatiť. V ostatných položkách rozpočtu ako sú mzdy a odvody, ale aj tovary a služby v
školstve sa išlo podľa predchádzajúceho schválenia v decembri 2020. Výdaje teda predstavujú
rovnakú výšku sa príjmy a to sumu 637 366€.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a úpravu rozpočtu č.1/2021 schválili
hlasmi všetkých prítomných.
7.) Návrh rozpočtu na rok 2022
Starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2022. Tento bod rokovania sa bral na vedomie a poslanci
mohli úpravu rozpočtu pripomienkovať a medzi položkami finančné prostriedky presúvať. Nový
rozpočet na rok 2022 počíta s vyššími príjmami na podieloch daniach od štátu a ostatné položky
obrazom príjmov z roku 2021.
Na strane výdajov na mzdách, odvodov, tovarov a služieb s rovnakými výdajmi ako v roku 2021.
Zmeny len v položke Správa a údržba miestnych komunikácii, kde sa počíta s vybudovaním chodníka
a 2 mostíkov cez potok od autobusovej zastávky k pálenici, s odvodnením miestnych komunikácii na
ul. Záhradná a Keblienska a dokončením opravy cesty na ul. Hlavná. V časti Dom kultúry sa počíta
s kompletnou rekonštrukciou kuchyne. V časti verejné osvetlenie sa počíta s dokončením a spustením
VO v časti ul. Štepnická a Pod Rudou.
Návrh rozpočtu na rok 2022 počíta na strane príjmov a výdajov so sumou 668 950€.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k prednesenému návrhu rozpočtu a upravený a doplnený rozpočet
posunuli na zverejnenie do vývesnej skrine obce, kde bude zverejnený na dobu 15 dni a na ďalšom
rokovaní obecného zastupiteľstva sa rozpočet schváli. Tento bod sa berie na vedomie.

8.) Rôzne
9.) Diskusia
Starosta informoval, že v obci od 30.11.2021 bude spustené skúšobne váženie smeti do konca roka
2021, aby sa občania naučili na nový spôsob platby a od 1.1.2022 sa bude vážiť v plnej prevádzke, kde
počas roka sa budú vystavovať faktúry občanom za uloženie odpadu. Obecný úrad pripravuje aj
informačné letáky do každej domácnosti o novom spôsobe vývozu a uloženia odpadu. Zber plastov
a kovov bude v obci od roku 2022 prebiehať takým istým spôsobom ako doteraz, aj napriek tomu, že
od roku 2022 sa budú plasty a kovy vykupovať za 0,15€/za kus.
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Poslankyňa pani Cígerová požiadala starostu o pripravenie relácie do miestneho rozhlasu na tému
očkovanie a bezpečnosť zdravia pre našich obyvateľov. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie na ochorenie
Covid-19 by bolo dobré povzbudiť našich občanov, aby sa viac chránili a dali sa zaočkovať. Starosta
obce prisľúbil, že takúto reláciu s kolegyňami na úrade pripravia a vyhlásia.
Poslanec pán Karas informoval, že dňa 9.mája 2022 zabezpečil Floriánsku kvapku krvi v obci
Streženice, kde budú môcť nie len naši občania, ale aj občania z celého okresu darovať krv. Táto
udalosť bude v sále Domu kultúry. Presnejšie informácie poskytneme s blížiacim sa dátumom.
Poslanec pán Badžgoň poďakoval za zabezpečenie nového roštu odvodňovacieho rigolu v časti Keblie
pred p. Hulákom, nakoľko ten starý už bol zničený.
10.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich účasť.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo
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Overovatelia:
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............................................

Jozef Kováčik

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

Katarína Hrišová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 10.11.2021
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 26/2021
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarína Hrišová a overovateľov
zápisnice Ján Badžgoň a Jozef kováčik.

uznesenie č. 27/2021
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2021

uznesenie č. 28/2021
návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu na území obce Streženice

uznesenie č. 29/2021
návrh rozpočtu na rok 2022

B:

schvaľuje

uznesenie č. 30/2021
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cigerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 31/2021
Štatút školy a Zriaďovateľskú listinu Základnej školy s materskou školou, Hlavná 83, 020 01
Streženice platnú od 1.9.2022
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cigerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 32/2021
úpravu rozpočtu č. 1/2021
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Cigerová, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 19.11.2021

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

