Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2021
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 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 23.04.2021
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 II. polrok 2021 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 2021
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 2021 a na kontroly vykonané na základe
podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce. Postup hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2021
sa bude riadiť ustanoveniami zákona obecnom zriadení. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2021 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 2021 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce Streženice, poslanci plán schválili
bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
5.) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020 predniesla hlavná kontrolórka obce. V Stanovisku
konštatuje, že Záverečný účet obce za rok 2020 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
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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 2020, 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 2020 výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje
bez výhrad“. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2020 tvorí
prílohu k zápisnici.
Poslanci nemali pripomienky k Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice
za rok 2020 a uvedené stanovisko berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2020
Starosta predniesol Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020. V správe
nezávislého audítora sa konštatuje, že bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce Streženice, ktorá
obsahuje súvahu k 31.12.2020, 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 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 2020 podľa zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Audit bol vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov.
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 2020 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 31.12.2020 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z.z. k 31.12.2020 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 2020 a prerokovanie Záverečného účtu
za rok 2020 uzatvorili výrokom: obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad hlasmi všetkých prítomných.
Poslanci nemali pripomienky k Výročnej správe za rok 2020, poslanci schválili Výročnú správu
za rok 2020 hlasmi všetkých prítomných.
6.) Dodatok č. 9 k VZN obce Streženice č. 1/2008
Obec Streženice na základe vydaných nových finančných pásiem a zvýšenia nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2021 vydáva Dodatok č. 9 k VZN č. 1/2008.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a uznesenie schválili hlasmi všetkých
prítomných.
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7.) Poplatky za hrobové miesta a dom smútku
Na základe potreby upravenia ceny hrobových miest a používania domu smútku poslanci obecného
zastupiteľstva pripravili na obecnej rade nové poplatky, ktoré budú platné od 01.09.2021. Obec má v
záujme o vybudovanie kolumbária na miestnom cintoríne, taktiež náklady na údržbu cintorína sa
zvyšujú a to najdôležitejšie je, že k nám prichádzajú aj občania mesta Púchov a majú záujem o kúpu
hrobového miesta, pretože cena hrobových miest je neporovnateľne nižšia ako v blízkom meste.
Samozrejme hrobové miesta ponúkame len občanom našej obce.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a uznesenie schválili hlasmi všetkých
prítomných.
8.) Rôzne
Starosta obce predniesol návrh na odpredaj pozemkov obce a doplnil, že na obecný úrad prišli žiadosti
o odkúpenie pozemkov obce Streženice.
Prvú žiadosť podal p. Boda a má záujem o kúpu pozemku parcela KNE 882 o výmere 8300m2.
Z dôvodu, že obec nechce prísť o takto významný pozemok a obec ho v budúcnosti môže využiť na
rôzne účely, poslanci všetkými prítomnými hlasmi zamietli túto žiadosť o odpredaj pozemku obce.
Druhú žiadosť podali manž. Benianovci o odkúpenie časti pozemku parcela 1882/1 pri ich pozemku,
kde stojí drevenica so súpisným číslom 134/70 kde sa jedná o výmeru zhruba 15m2 a 9m2.
Z dôvodu vysokých nákladov na prevod majetku z obce do súkromného vlastníctva a taktiež časť
pozemku slúži ako miestna komunikácia a do budúcna by mohlo prísť k rozšíreniu tejto komunikácie,
poslanci všetkými prítomnými hlasmi zamietli túto žiadosť o odpredaj pozemku obce.
V bode rôznom poslanci obecného zastupiteľstva riešili aj zánik Materskej školy, Základnej školy,
Školskej jedálne a Školského klubu deti bez právnej subjektivity. Z finančného a organizačného
dôvodu sa poslanci rozhodli, že najlepším krokom bude založenie Základnej školy s materskou školou
s právnou subjektivitou. Starostovi obce dali za úlohu založiť Základnú školu s materskou školou v čo
najkratšom čase, aby mohli začať školský rok 2022/2023 už ako samostatný právny subjekt.
Poslanci nemali pripomienky k prednesenému návrhu uznesenia a uznesenie schválili hlasmi všetkých
prítomných.
9.) Diskusia
Starosta informoval, že v obci prebehlo asfaltovanie miestnych komunikácii podľa plánu a podľa
dohodnutého harmonogramu. Doplnil, že všetky úseky kde sa asfaltovalo si odkontroloval a aj
vydiskutoval s občanmi a všetky pripomienky občanov boli splnené, alebo sa dokončia v mesiaci
október. Informoval, že ulica Hlavná od p. Kubiša po uličku, kde býva poslanec p. Svorada nebola
urobená v takom rozsahu ako bolo plánované. Bola urobená len časť ľavého jazdného pruhu a pravá
strana sa nerobila vôbec. Je to z dôvodu, že pravou stranou sa do konca septembra plánujú ešte kopať
a ťahať káble pre elektrickú trafostanicu, ktorá bude pri bytovkách na ul. Nad Slatinou. Termín na
dokončenie asfaltovania máme niekedy do polovičky mesiaca október. To znamená, že sa bude
asfaltovať aj pravá strana vozovky a potom sa potiahne ešte jedna vrstva asfaltu po celej šírke
vozovky. Úsek komunikácie od p. Kubiša smerom ku škole sa bude budovať v priebehu budúceho
roka. V tomto úseku sa vybuduje nový most a časť novej komunikácie. Tento úsek bude musieť prejsť
stavebným konaním a až potom následnou realizáciou.
Starosta informoval, že projekt Európskej únie WIFI 4 EU sa dokončil a po následnej kontrole aj
preplatil z prostriedkov Európskej únie.
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Starosta informoval, že aj počas pandémie obec a poslanci obecného zastupiteľstva nezabudli na
občanov našej obce, na mamičky a ani na detičky. Obecný úrad pri príležitosti Dňa matiek nakúpil
kvety a poslanci obecného zastupiteľstva ich počas jedného víkendu rozniesli každej mamičke a
babičke. Následne obecný úrad nakúpil aj darčeky tým najmenším. Pri príležitosti Privítania detí do
života, ktoré sa už kvôli pandémií a opatreniam zo strany štátu nemohli uskutočniť, obecný úrad
obvolal rodičov detičiek, ktorí si prišli vyzdvihnúť darčeky pre svojich najmenších. Takouto formou
bolo obdarovaných približne 29 deti, ktoré sa narodili v roku 2019 a 2020. Keďže sa ani tento rok
neuskutočnilo Deň detí, tak obecný úrad pripravil pre deti v Materskej a Základnej škole balíčky so
sladkosťami a pani učiteľky im urobili program a súťaže na multifunkčnom ihrisku.
Starosta informoval, že v mesiaci máj nás zasiahli povodne, ale našťastie v menšom rozsahu. Počas
toho sa očistili odvodňovacie rigoly od obce smerom do Keblia a v úseku pod Štepnicami pri
rodinnom dome p. Zábojníka a Karasa. Bol potrebný zásah aj našich hasičov, ktorí prešli celú obec
a pomáhali vrátiť vybreženú vodu do rigolov, alebo do potokov.
Poslankyňa p. Cígerová sa spýtala starostu, kedy sa budú opravovať schody okolo obecného úradu a
domu kultúry a či nám z rozpočtu obce ostanú finančné prostriedky na výmenu interiérových dverí
v sále domu kultúry a obecného úradu. Starosta informoval, že oprava a položenie nového obkladu na
schody je v štádiu riešenia a do mesiaca by chcel, aby schodište bolo zrekonštruované. Dvere
z rozpočtu obce budeme môcť kúpiť na jeseň, alebo pred Vianocami tohto roku.
Poslanec p. Badžgoň reagoval na situáciu v obci a to konkrétne na rýchle jazdenie vodičov v obci,
alebo aj v časti obce Keblie. Požiadal starostu, aby zistil, či by bolo možné osadiť dopravné značenie
Obytná zóna do celej obce. V prípade potreby osadiť aj spomaľovacie retardéri na ul. Hlavná, ul.
Záhradná a Keblie.
Starosta informoval, že obecný úrad nakúpil 3 zrkadlá, ktoré sa umiestnia pri rodinnom dome p. Hriša
– vjazd na ulicu Záhradná smerom z hlavnej cesty II/507. Ďalšie zrkadlo pôjde na ul. Cintorínska s ul.
Krížna – výjazd od Cintorína a posledné zrkadlo pôjde na výjazd z obce na cestu II/507 – výjazd od
Parčíku smer Púchov.
10.) Záver
Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva poďakovaním sa poslancom za ich účasť.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

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

Overovatelia:

Ján Baždgoň

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

Matej Chromek

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

Katarína Hrišová

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

Zapisovateľka:

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 28.06.2021
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 11/2021
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Katarína Hrišová a overovateľov
zápisnice Ján Badžgoň a Matej Chromek.

uznesenie č. 12/2021
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2021

uznesenie č. 13/2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Streženice za rok 2020
uznesenie č. 14/2021
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 a o preverení súladu
hospodárenia so zákonom č. 583/2004 Z. z. k 31.12.2020

B:

schvaľuje

uznesenie č. 15/2021
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 16/2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce
Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 17/2021
A. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
B. Výročnú správu obce za rok 2020.
C. potvrdzuje zostatok finančných operácií vo výške 37 896,46 EUR a vysporiadanie zostatku
finančných operácií nasledovne:
1. úhrada schodku rozpočtu vo výške -16 473,28 EUR
2. zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 21 423,18 EUR sa pridelí do rezervného
fondu.
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 18/2021
Dodatok č. 9 k VZN obce Streženice 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 19/2021
Poplatky za hrobové miesta a dom smútku v obci Streženice k 1.9.2021
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 20/2021
vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Základnú školu Streženice, Materskú školu
Streženice, Školský klub detí pri ZŠ Streženice a Školskú jedáleň pri Materskej škole Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
uznesenie č. 21/2021
zriadenie Základnej školy Streženice s Materskou školou, Školskou jedálňou a Školským klubom
detí s právnou subjektivitou
hlasovanie:
za – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

C:

ukladá

Uznesenie č. 22/2021
Starostovi obce vykonať všetky legislatívne, právne a ekonomické úkony tak, aby Základná škola
v Streženiciach mohla fungovať ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
od 01.09.2022.

D:

poveruje

Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovnú závierku, správu audítora a výročnú správu za rok 2020 v
termíne do 30.6.2021.

E:

n e s ch v a ľ u j e

uznesenie č. 24/2021
žiadosť o odpredaj pozemku KN-E 882 vo vlastníctve obce, o výmere 8300m2 na základe žiadosti
p. Petra Bodu.
hlasovanie:
za – 0
proti – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
zdržal sa – 0
uznesenie č. 25/2021
žiadosť o odpredaj časti pozemku KN-E 1882/1 vo vlastníctve obce, o výmere 24m2 na základe
žiadosti manž. Benianových.
hlasovanie:
za – 0
proti – 5 (Cigerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 05.07.2021

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

