Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2021
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. Konštatoval, že je prítomných 4 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 Matej Chromek.
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 24.02.2021
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.) Prerokovanie VZN č. 1/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce Streženice
Starosta informoval, že na základe podnetu Okresnej prokuratúry Považská Bystrica je potrebné
schváliť VZN, ktoré naša obec nemala vypracované a teda ani schválené. Jedná sa o Všeobecné
záväzné nariadenie o chode, vodení a držaní psov na území obce Streženice. Toto VZN bolo
prerokované na obecnej rade a neboli k nemu žiadne výhrady.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie VZN č.1/2021
o chove, vodené a držaní psov na území obce Streženice a poslanci schválili toto VZN hlasmi
všetkých prítomných poslancov.
5.) Schválenie audítorskej spoločnosti Credit Audit na vykonanie auditu v obci
Starosta informoval, že je potrebné každý rok schváliť auditorskú spoločnosť, ktorá vykoná audit pre
našu obec. Ako po minulé roky a po dobrých skúsenostiach by sme oslovili opäť spoločnosť Credit
audit z Bratislavy. Opäť táto vec bola prerokovaná aj na obecnej rade bez pripomienok.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie spoločnosti
Credit audit a poslanci schválili túto spoločnosť hlasmi všetkých prítomných poslancov.
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6.) Rôzne
Starosta obce predniesol návrh spolufinancovania investorov stavieb ako rodinných domov, alebo aj
rekreačných domov, rekreačných chát, ktorí budú v budúcnosti žiadať o vydanie územného, alebo
stavebného povolenia na ul. Hlavná, ul. Nad Slatinou a ul. Štepnická, aby sa podielali na
spolufinancovaní prostredníctvom zmluvy na rekonštrukcií miestnej komunikácie na ul. Hlavná a na
ul. Štepnická, a taktiež investor, ktorý bude mať záujem sa pripojiť na verejný vodovod sa taktiež bude
podielať na spolufinancovaní rekonštrukcie vodovodu a dotláčacej stanice, ktorú bude zastrešovať
obec, taktiež zmluvou o spolufinancovaní. Bez tohto spolufinancovania nebude investorom, vydané
územné ani stavebné povolenie pre jednotlivé stavby. Poslanci a starosta obce sa na rokovaní obecnej
rady dohodli, že pre spolufinancovanie komunikácie na ul. Hlavná bude každý nový investor
prispievať sumou 1500€ na 1 bytovú jednotku a sumou 1500€ na pripojenie 1 bytovej jednotky na
verejný vodovod. Investori na ul. Štepnická spoločnosť HKK s.r.o. a taktiež investor na ul. Nad
Slatinou stými to podmienkami súhlasili.
Z prítomných poslancov nemal nikto ďalšie pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie
predneseného návrhu o spolufinancovaní čo poslanci schválili hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Starosta predniesol návrh o úpravu Municipál úveru – Univerzál, ktorý má obec vedený v Prima
Banka Slovensko z dôvodu, že je možné týmto spôsobom znížiť úrokovú sadzbu z 2,6% na 1%, čo by
obci ušetrilo zhruba 1900€ ročne a upravil by sa rok splácania až do 5/2031.Tento návrh bol
prerokovaný aj na obecnej rade.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie predneseného
návrhu o úpravu univerzálneho úveru vedeného v Prima Banka Slovensko a hlasmi všetkých
prítomných poslancov návrh schválili.

8.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich účasť.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
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Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 23.04.2021
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 04/2021
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarína Hrišová a overovateľov
zápisnice Martin Karas a Matej Chromek.

uznesenie č. 05/2021
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2021

B:

schvaľuje

uznesenie č. 06/2021
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 07/2021
všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o chove, vodení a držaní psov na území obce Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 08/2021
spoločnosť Credit Audit s.r.o. o vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky obce za rok 2020
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 09/2021
spolufinancovanie nových investorov, ktorí budú žiadať územné, alebo stavebné povolenie na
novostavbu rodinného domu, rekreačného domu, rekreačnej chaty na ul. Štepnická, ul. Hlavná, ul.
Pod Rudou a ul. Nad Slatinou na rekonštrukcií miestnej komunikácie na ul. Hlavná v sume 1500€
na 1 bytovú jednotku prostredníctvom zmluvy o spolufinancovaní a sumou 1500€ sa investor
bude podieľať na spolufinancovaní ak bude žiadať o pripojenie na verejný vodovod, na ktoróm
obec vybuduje novú dotláčaciu stanicu a to na ul. Hlavná, ul. Štepnická, Pod Rudou a ul. Nad
Slatinou taktiež zmluvou o spolufinancovaní.
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 10/2021
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 170 000€ poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v
Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
čím sa zníži úroková sadzba na 1%.
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 29.04.2021

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

