Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2020
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. 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
Pavol Pavlík a Ján Badžgoň.
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 11.12.2020
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 dotácie pre CVČ Včielka Púchov na rok 2021
Starosta informoval, že evidujeme žiadosť CVČ Včielka Púchov o dotáciu pre toto centrum na počet
detí, ktoré ho navštevujú. Ďalej doplnil, že situácia okolo COVID-19 nedovoľuje mať otvorené centrá
voľného času, preto svoju činnosť nevykonávajú a deti ho nenavštevujú. Z tohto dôvodu túto žiadosť
neodporúča schváliť. Ak by sa situácia zlepšila v druhej polovici roka, túto žiadosť môžeme znova
prerokovať.
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za neschválenie Dotácie pre
CVČ Včielka Púchov na rok 2021 a poslanci neschválili túto žiadosť hlasmi všetkých prítomných
poslancov
5.) Rôzne
a
6.) Diskusia
Starosta spojil tieto body rokovania a ďalej poslancov informoval:
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-

Starosta informoval, že Ministerstvo vnútra SR podpísalo a darovalo obci po 5 rokoch
užívania Hasičské motorové vozidlo Iveco Daily CAS 15 a taktiež aj protipovodňový vozík.
Momentálne prebieha prepis na obec a vybavovanie značiek ŠPZ. Zmluvy o darovaní sú
zverejnené na stránke obce. Našim členom DHZO prajeme veľa kilometrov bez veľkého
zásahu.

-

Starosta informoval, že robí všetko preto, aby naša škola a škôlka boli v bežnej prevádzke
a z tohto dôvodu sa snaží pravidelne v nedeľu byť nápomocný rodičom a zamestnancom
a otvoriť odberové miesto na COVID-19, aby rodičia a zamestnanci, ale aj občania boli
pretestovaní, čo je aj podmienkou chodenia detí do škôlky a školy, a aj občanov do práce.

-

Starosta informoval, že na obecnej rade bol predstavený zámer výstavby v centre obce
s názvom Bytová výstavba Pod Hôrkou od spoločnosti Profi Service Truck. Starosta, ale aj
poslanci túto výstavbu pripomienkovali a k dohode nedošlo. Dohodlo sa len to, že tento zámer
sa zverejní na vývesku obce na pripomienkovanie a bude to následne prerokované na ďalšej
obecnej rade, alebo obecnom zastupiteľstve. Tento projekt je zatiaľ pozastavený.

-

Starosta informoval, že s poslancami OZ p. Cígerovou, p. Kováčikom a p. Svoradom
v mesiaci február navštívil zamestnancov Materskej školy z dôvodu prerokovania pracovných
udalostí na pracovisku. Môžeme skonštatovať, že toto stretnutie prebehlo úspešne.

-

Starosta informoval, že práce na oprave cesty, ktorá je v havarijnom stave, pokračujú aj počas
mesiaca január a február. Dokončujú sa chodníky uličky pána poslanca Svoradu smerom dole
do dediny a zatiaľ len po p. Kubiša. V teplom období mesiaca apríl, alebo máj by sa malo
začať asfaltovanie tohto úseku. Asfaltovať sa nebude len táto časť obce, ale aj úsek na ul.
Záhradná (od hlavnej cesty do Keblia), pri dolnej bytovke 101, ďalší úsek od p. Chanovej
zadom okolo domu p. Karasa smerom na zberný dvor a teda až na ul. Družstevnú a taktiež
úsek na ulici Družstevná od hlavnej cesty po p. Králika. Tieto úseky sú v najhoršom stave.
Niektoré úseky sa budú frézovať, niekde sa bude naťahovať hneď asfaltový koberec.

-

Starosta ako poslednú informáciu doplnil, že úž sa začal realizovať projekt Európskej úniue
WIFI 4 EÚ, ktorý pokrýva priestory pred Obecným úradom, pred a za školou, pred obchodom
Jednota a Ivanka, autobusovú zástavku a park, a taktiež futbalový štadión a hasičský areál.
Nezabudli sme ani na priestory v budovách ako je Dom kultúry, Hasičská zbrojnica,
Polyfunkčný objekt a teda budova bývalého MNV, budovu školy, škôlky a taktiež aj kostol.
Dokončenie projektu a teda celkové spustenie je naplánované do 19.03.2021. Občania budú
môcť využívať bezplatne túto Wifi sieť v Streženiciach pod názvom WIFI 4 EU.
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8.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich účasť.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Pavol Pavlík

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

Ján Badžgoň

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

Katarína Hrišová

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

Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 24.02.2021
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 01/2021
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarína Hrišová a overovateľov
zápisnice Pavol Pavlík a Ján Badžgoň.
uznesenie č. 02/2021
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2020

B:

neschvaľuje

uznesenie č. 03/2021
poskytovať dotáciu pre rok 2021 z rozpočtu Obce Streženice pre Centrum voľného času Včielka
Púchov
hlasovanie:
za – 0
proti – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Badžgoň)
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 08.03.2021

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

