Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2021
o 18:00 hod. v Zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice 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 6 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
Martin Karas a Pavol Pavlík.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Kontrolórka sa ospravedlnila z rokovania OZ
a doplnila jeden bod rokovania a to Návrh kontrolnej činnosti na I. pol rok 2022 a starosta doplnil tiež
jeden bod rokovania a to návrh na zámenu pozemkov.. Nikto z prítomných poslancov 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 10.11.2021
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.) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce poslala Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 vykonávanej
hlavnou kontrolórkou obce a starosta predniesol návrh, ktorý podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom. Návrh plánu kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona o obecnom zriadení.
Činnosť hlavného kontrolóra obce je v I. polroku 2022 zameraná na kontrolu faktúr v roku 2021, na
kontrolu plnenia uznesení za I. polrok 2022, na kontrolu účtovných dokladov, hlavnej knihy, ročných
účtovných výkazov za účelom overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a prípravy na
vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021 a na kontroly vykonávané na základe
podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí
prílohu k zápisnici. Návrh plánu kontrolnej činnosti sa môže kedykoľvek počas I. polroka 2022
doplniť podľa potreby.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Návrhu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 a poslanci schválili Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2022 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
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 ruší 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 na predchádzajúcom rokovaní OZ a teraz predložený na
rokovaní na jeho schválenie Obecným zastupiteľstvom.
Poslanci nemali pripomienky k návrhu VZN a tak poslanci schválili VZN č.2/2021 všetkými
prítomnými hlasmi.
6.) Návrh rozpočtu na rok 2022
Starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2022. 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€.
Kontrolórka poslala stanovisko k rozpočtu, ktoré prečítal starosta obce. Tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci zobrali stanovisko kontrolórky na vedomie.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky k prednesenému návrhu rozpočtu tak poslanci schválili rozpočet
na rok 2022 všetkými prítomnými hlasmi.
7.) Návrh na zámenu pozemkov

Starosta predniesol návrh na zámena pozemku KN-C 766/69 “orná pôda“ o výmere 1600m2
vedený na LV 767 v k. ú. Streženice v majetku obce Streženice za pozemok parcela KN-C
444/4 “ostatná plocha“ o výmere 190m2 v k. ú. Streženice a parcela KN-C 444/5 “ostatná
plocha“ o výmere 15m2 v k. ú. Streženice ako novovzniknutá parcela podľa geometrického
plánu 61/2016 vyhotovený dňa 03.05.2016 p. Ing. Štefan Jantoš, a to priamou zámenou ako
prípad hodný osobitného zreteľa a to osobitný zreteľ: p. Provazníková Petra, nar. 19.3.1981, trvalé
bytom Hlavná 124/69, 020 01 Streženice je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je vybudovaná

miestna komunikácia a obec tento pozemok vysporiadáva do svojho vlastníctva.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu zámeny pozemkova tak poslanci schválili
zámenu všetkými prítomnými hlasmi.

8.) Rôzne a 9.) Diskusia
Starosta informoval, že 2.12.2021 bola brigáda za účasti starostu, poslancov p. Karasa a p. Pavlíka
a zamestnanca obce p. Poljaka, kde sa pripravil v časti Keblie vianočný stromček a následne osadil
v Parčíku. Ešte predtým sa podopĺňali posypové nádoby, ktoré sú umiestnené na ul. Štepnická, Pod
Rudou a Keblianskej.
Starosta informoval, že 9.12.2021 prebehla oprava verejného osvetlenia a aj výmena lámp verejného
osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá. Staré lampy a to posledné 2 kusy ostali v časti Keblie, ktoré
sa vymenia na jar 2022.
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10.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich účasť.
Poprial všetkým prítomným poslancom aj zamestnancom obecného úradu príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2022.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Martin Karas

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

JUDr. Pavol Pavlík

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

Katarína Hrišová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 10.12.2021
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 33/2021
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarína Hrišová a overovateľov
zápisnice Martin Karas a Pavol Pavlík.

uznesenie č. 34/2021
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2021

uznesenie č. 35/2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023
uznesenie č. 36/2021
Finančný rozpočet obce na obdobie 2023 - 2024

B:

schvaľuje

uznesenie č. 37/2021
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 38/2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 39/2021
Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za
komunálne odpady a drobné stavebné odpadu na území obce Streženice

hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 40/2021
Finančný rozpočet obce na rok 2022
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 41/2021
zámena pozemok KN-C 766/69 “orná pôda“ o výmere 1600m2 vedený na LV 767 v k. ú.
Streženice v majetku obce Streženice za pozemok parcela KN-C 444/4 “ostatná plocha“
o výmere 190m2 v k. ú. Streženice a parcela KN-C 444/5 “ostatná plocha“ o výmere 15m2
v k. ú. Streženice ako novovzniknutá parcela podľa geometrického plánu 61/2016 vyhotovený
dňa 03.05.2016 p. Ing. Štefan Jantoš, a to priamou zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa
(osobitný zreteľ: p. Provazníková Petra, nar. 19.3.1981, trvalé bytom Hlavná 124/69, 020 01
Streženice je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je vybudovaná miestna komunikácia a obec
tento pozemok vysporiadáva do svojho vlastníctva)
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 20.12.2021

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

