ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 10. 2013 v Streženiciach.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo. Privítal
poslancov a občanov obce. Podľa podpísanej prezenčnej listiny v úvode zasadnutia konštatoval,
že sú prítomní 6 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Katarínu Ivanovú a za overovateľov zápisnice
Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Vojteka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Doplnil bod programu obecného
zastupiteľstva Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Streženice k 30.06.2013.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu obecného zastupiteľstva a tak dal hlasovať za
jeho schválenie.
K bodu 3.
Tretím bodom programu bola Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 2013, ktorú prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška –
priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol starosta obsah Monitorovacej správy programového
rozpočtu obce Streženice k 30. 06. 2013. Doplnil, že monitorovacia správa sa schvaľuje. K obsahu
monitorovacej správy neboli pripomienky, tak dal hlasovať.
K bodu 5.
Pokračovalo sa v ďalšom bode – Návrh rozpočtu pre roky 2014 – 2016, pričom rok 2014 sa
schvaľuje a roky 2015, 2016 sa berie na vedomie. Starosta predniesol návrh rozpočtu po
jednotlivých položkách od príjmov po výdaje za jednotlivé položky. Predsedníčka obecnej rady
predniesla svoje pripomienky k rozpočtu, ktoré boli pripomienkované dňa 28.10.2013 na obecnej
rade. Konkrétne sa jednalo o položky rozpočtu výdaje 637 004 01 – Všeobecné služby, 637 004 02
– Špeciálne služby, 625 003 – Úrazové poistenie (odvody) – dohoda, čo sa pod jednotlivými
položkami nachádza. Starosta informoval, že pod položkou všeobecné služby sa nachádzajú služby
(odchyt psov, údržba web domény, služby súvisiace s jej prevádzkou, vianočné osvetlenie a pod.),
do položky špeciálne služby sú zahrnuté služby audítora a úrazové poistenie (odvody) – dohoda –
sú zahrnuté odvody z dohody za výkon stavebných rozhodnutí. Ďalej starosta predniesol žiadosť
Únie žien Streženice o dotáciu na rok 2014 v hodnote 500,-- Eur, čo bolo aj v rozpočte upravené.
Ďalej boli upravené položky špeciálne služby na hodnotu 650,-- Eur a ponížené boli položky
výpočtová technika, všeobecný materiál a reprezentačné.

Príjmy kopírujú rok 2013 a vo výdajoch sa počíta so splátkou úveru v sume 18 000,-- Eur,
na opravu miestnej komunikácie v časti Keblie v sume 17 000,-- Eur, oprava rozhlasu – zakúpenie
novej stanice v sume 1 000,-- Eur, taktiež v sume 1 500,-- Eur na výmenu verejného osvetlenia na
jednotlivých uliciach, údržba budovy požiarnej zbrojnice v sume 2 000,-- Eur.
Ďalej nemali poslanci k prednesenému návrhu rozpočtu pripomienky, tak dal starosta
hlasovať.
K bodu 6.
Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie zámeru prenájom, predaj pozemkov vo
vlastníctve obce.
Na obecnej rade dňa 03.09.2013 bol prehodnotený zámer k prenájmu pozemku pod
informačnú tabuľu – MAS naše Považie. Obecná rada tento zámer vyhodnotila kladne. Poslancom
bola predložená nájomná zmluva.
Ďalším zámerom bol prenájom bývalej budovy MNV Futbalovému klubu Streženice na
dobu 10 rokov bezodplatne. Obecná rada tento zámer vyhodnotila kladne. Poslancom bola
predložená nájomná zmluva. Ku ktorej mal pán Vojtek pripomienky, hlavne v období prenájmu,
kde navrhoval dobu prenájmu 5 rokov, z dôvodu, že sa jedná o dlhodobý prenájom. Ďalej
pripomienkoval v zmluve povinnosti prenajímateľa a to konkrétne nevyhnutné opravy na náklady
obce. Na základe tohto podnetu sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo pristúpiť k úprave doby
prenájmu na 5 rokov s tým, že na najbližšej obecnej rade bude prepracovaná nájomná zmluva, ktorá
sa následne môže podpísať.
Na základe rozhodnutia obecnej rady zo dňa 03.09.2013 boli záujemcovia o obecné
pozemky požiadaní o vyjadrenie k ponúkanej odpredajovej cene, ktorá sa rovnala hodnote podľa
znaleckého posudku. Na obecnej rade dňa 28.10.2013 boli opäť tieto zámery prehodnotené, kde
bolo zistené, že záujemcovia nesúhlasia s cenou odpredaja podľa znaleckého posudku a navrhli
nižšiu cenu do 3,-- Eur/m2. Obecná rada odporučila tieto návrhy neschváliť.
Poslanci nemali k uvedeným skutočnostiam ďalšie pripomienky, tak dal starosta postupne
hlasovať za jednotlivé návrhy prenájmu a predaja.

Diskusia:
Starosta obce informoval, že obec sa zapojila do projektu cez MAS naše Považie a to
konkrétne do projektu výstavby chodníkov po oboch stranách popri hlavnej ceste II/507 od
podjazdu smerom k autobusovým zastávkam.
Ďalej informoval, že už sa realizuje dotláčacia stanica vodovodu v Kebli a ukončenie
realizácie by malo byť v polovici mesiaca november 2013.
Starosta poďakoval pánovi Štefanovi Rosinovi a Igorovi Chovancovi, ktorí dali urobiť
rozbor minerálneho prameňa v Kebli a taktiež zakúpili a osadili informačnú tabuľu o osade v Keblii
pri Kríži.
Starosta obce poďakoval únii žien za upratovanie cintorína a domu smútku a taktiež za
upratovanie centra obce pre hodovými slávnosťami.

-

Starosta poďakoval sponzorom, ktorí boli naklonení hodovým slávnostiam a to konkrétne:
GIMAX Logistics, Radoslav Prokop
GOMS, Ladislav Ganát
RoLo, Stanislav Rosina
HafiBau, Segeš Juraj
Lignum MDV Plus, p. Šulík
Quiris, Michal Loduha
Energodomčeky, Vlastimil Iľov
Stav-mont, Ferdinand Kováč
Zemné a výkopové práce Jozef Gažo
Elektroinštalácie Ľubomír Medňanský
DJ Jaro a DJ Jožo – ozvučenie akcie

Starosta informoval, že v blízkej dobe bude vyhlásený zber elektroodpadu a gumoodpadu
a taktiež sa pokúsi zabezpečiť pristavenie veľkoobjemového kontajnera na veľkoobjemový odpad.
Starosta obce požiadal TSK a Políciu SR, odbor dopravy o osadenie dopravných značiek
s obmedzením tonáže na vjazd do časti obce Keblie do 25 ton, z dôvodu zvážania dreva v časti
Keblie.
Hlavný kontrolór obce pán Baška poznamenal, že nakoľko vlastníci 6-bytovej jednotky
nesúhlasili s odpredajovou cenou, môže obecné zastupiteľstvo uzavrieť nájomnú zmluvu v hodnote
10 % zo znaleckého posudku za 1 m2, nakoľko tento pozemok dlhodobo užívali aj užívajú. Tomuto
návrhu bolo obecné zastupiteľstvo naklonené.
Starosta obce informoval o poruche vodovodu v časti obce Keblie (spodná vetva), kde
vznikla škoda viac ako 1 000,-- Eur. Na to poslanec Vojtek reagoval, že by bolo vhodné aj túto
vetvu vodovodu odovzdať Považskej vodárenskej spoločnosti do užívania. Starosta na to reagoval,
že v blízkej budúcnosti má naplánované stretnutie na PVS ohľadom vodovodu v Kebli.
Pán Marián Karas poďakoval starostovi obce, že splnil svoj sľub a osadil lampu verejného
osvetlenia do uličky medzi bytovku a jeho rodinný dom na ulici Hlavná.
Pán Rudolf Cigánik sa spýtal na výstavbu rodinných domov, ktoré boli uverejnené v článku
v Púchovských novinách v časti pod Matikovcom. Starosta obce odpovedal, že je to individuálne
nakoľko spoločnosť ešte len hľadá nádejných záujemcov. Poslanec Rosina reagoval, že by sa mali
najskôr realizovať inžinierske siete a komunikácia a následne na to až výstavba rodinných domov.
Pán Cigánik ďalej upozornil na množstvo výtlkov na ulici Hlavná od pani Urbanovej až po Slatinu,
čím chcel upozorniť, že sa na túto časť lokality sa nemyslí. Starosta obce a pán poslanec Badžgoň
reagovali, že je nevyhnutné najskôr opraviť cestu v časti obce Keblie. Výtlky na ulici Hlavná
budeme riešiť individuálne v priebehu nasledujúceho obdobia.
Pán poslanec Rosina upozornil starostu obce na rozsvietenie svetiel v obci, nakoľko bola
zmena času.
Pán poslanec Svorada sa spýtal starostu či už svieti horná vetva osvetlenia v časti Keblie.
Starosta na to reagoval, že posledné podklady posielal v pondelok dňa 21. 10. 2013, následne na to
by už mal byť osadený elektromerač.
Pána poslanca Baláta zaujímala zadĺženosť obce, nakoľko o nej čítal v článku Púchovských
novín. Starosta reagoval, že táto zadĺženosť sa počíta každý rok, pretože každý rok je iná výška
rozpočtu obce v časti príjmy a táto zadĺženosť sa počíta s celkových príjmov obce a na to je
naviazaný úver, ktorý má obec v sume 156 012,-- Eur.

Starosta informoval občanov a poslancov, že jeden zámer ohľadom prenájmu ihriska pod
umelú trávu sa nebude zatiaľ prehodnocovať, pretože futbalový klub začal rokovať s pánom
Michalom Rosinom ohľadom futbalového ihriska na Bubrovinách, nakoľko žiada privysokú sumu
na odkúpenie a klub šetrí tieto finančné prostriedky na zakúpenie trávnaného ihriska.
K diskucii neboli už žiadne dotazy. Starosta poďakoval prítomným a ukončil obecné
zastupiteľstvo.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
31. 10. 2013

Overovatelia:

Bc. Alena Zvonková

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

Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 13/32
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 13/33
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 2013
uznesenie č. 13/34
Návrh programového rozpočtu na roky 2015 - 2016
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/35
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/36
Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce k 30. 06. 2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/37
Návrh programového rozpočtu na rok 2014
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/38
MAS Naše Považie - Prenájom pozemku parcela 1881/6 , zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Streženice pod informačnú tabuľu, ktorá bude mať rozmer 2 x 1,5 metra na dobu 7 rokov,
bezodplatne vzhľadom na neziskový účel využitia nájomcovi MAS Naše Považie, IČO: 42025257
so sídlom 020 01 Púchov, ulica Štefánikova č. sup. 821
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/39
FK Streženice - Prenájom nebytových priestorov budovy MNV na ulici Hlavná 74, k. ú. Streženice,
na 1 poschodí vo výmere 65 m2 a dvoch zadných pivničných priestorov pod touto budovou,
bezodplatne
z dôvodu zhodnotenia nehnuteľnosti, sídla klubu a uskladnenia materiálovo
technického vybavenia klubu, nájomcovi Futbalový klub Streženice, IČO: 30231175, Hlavná 4, 020
01 Streženice na dobu neurčitú, najmenej však na dobu 5 rokov.
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
C: n e s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/40
predaj pozemku parc. č. 181/8 na LV 767 „záhrady“ o výmere 229 m2 p. Klobučníkovi Petrovi, nar.
25.11.1970, bytom Hlavná 101/38, 020 01 Streženice a to minimálne za cenu stanovenú znaleckým
posudkom na daný pozemok v hodnote 8,97 Eur/m2.
hlasovanie: za – 0
proti – 6
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/41
predaj pozemku parc. č. 181/24 na LV 767 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 27 m2 a parc.
č. 181/21 na LV 767 „záhrada“ o výmere 191 m2 p. Centovému Petrovi, nar. 12.5.1966, bytom

Hlavná 311/71, 020 01 Streženice a to minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom na daný
pozemok 8,97 Eur/m2.
hlasovanie: za – 0
proti – 6
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/42
predaj pozemku parc. č. 179/3 na LV 767 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 266 m2 a parc.
č. 179/2 na LV 767 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 208 m2 vlastníkom Bytovky 6 b.j. na
ulici Hlavná číslo súp. 101/38, každému rovným dielom, nakoľko sa dané pozemky nachádzajú
priamo pod bytovkou a sú nedeliteľnou súčasťou tejto bytovky za cenu stanovenú zmaleckým
posudkom na daný pozemok 16,31 Eur/m2.
hlasovanie: za – 0
proti – 6
zdržal sa - 0
V Streženiciach dňa 31. 10. 2013

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

