ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 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
Ing. Petra Vojteka a pána Stanislava Rosinu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali k nemu
pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 06.
2013 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol hlavný kontrolór Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Streženice na II. polrok 2013. K predloženému návrhu nemal nikto
námietky. Starosta dal hlasovať za schválenie návrhu.
K bodu 5.
Na základe podnetu riaditeľky ZŠ p. Mgr. Moškovej, bol vypracovaný dodatok č. 4 k VZN
o zvýšení príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri ZŠ Streženice. Príspevok by sa mal
zvýšiť z pôvodných 3,32 Eur na sumu 5,00 Eur. Taktiež na podnet vedúcej školskej jedálne p.
Trníkovej z dôvodu vytvárania strany na stravovaní na jedno dieťa stravujúce sa v MŠ sme dospeli
k záveru, že by bolo dobré sa presunúť do iného finančného pásma pre školské jedálne, čo sa týka
MŠ. Z pôvodného príspevku v sume 1,05 Eur na jednu stravnú jednotku na jeden deň by sa zvýšil
príspevok na sumu 1,19 Eur, čo predstavuje zvýšenie 0,14 Eur na jednu stravovaciu jednotku na
jeden deň. Poslanci nemali k danému návrhu žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať za
schválenie návrhu.
K bodu 6.
Starosta obce oboznámil prítomných o úprave rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1
k 30. 06. 2013. Návrh úpravy bol zaslaný poslancom na preštudovanie a nakoľko k nemu nemal
nikto žiadne pripomienky dal hlasovať za jeho schválenie.

K bodu 7.
V ďalšom bode starosta predniesol žiadosti na odpredaj a prenájom pozemkov vo vlastníctve
Obce Streženice. Úlohou obecného zastupiteľstva v tejto fáze bolo schváliť alebo zamietnuť zámer
prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.
Združenie MAS Naše Považie požiadalo o umiestnenie informačnej tabule v našej obci po
dobu 8 rokov. V rámci spolupráce na projekte s MAS Partnerstvo Terchovská dolina chcú osadiť
informačnú tabuľu s drevenou strieškou, ktorú si sami zabezpečia aj osadia na vopred dohodnuté
miesto, ktoré by malo byť predmetom bezodplatného prenájmu. Na informačnej tabuly sa bude
nachádzať turistická mapa regiónu a informácie o obci.
Pán poslanec Balát sa opýtal p. starostu, či je k dispozícii vizualizácia vitríny a pána
poslanca Svoradu zaujímalo, či nemajú záujem o osadenie dvoch vitrín. Na to starosta odpovedal,
že bližšie informácie budú k dispozícii až po odsúhlasení zámeru o prenájme, v ďalšom rokovaní
s MAS Naše Považie. Pani Virdzeková, v zastúpení občanov obce, sa opýtala p. starostu, prečo
chce viazať prenájom na 8 rokov. Starosta odpovedal, že toto bola prvotná požiadavka zo strany
MAS, všetko je predmetom budúceho jednania a budúceho schvaľovania – doba prenájmu,
výpovedná doba a pod. Pán poslanec Vojtek sa pýtal, či je možný bezodplatný prenájom. Na to pán
Baška, hlavný kontrolór obce doplnil, že bezodplatný prenájom je možný v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, čo je aj napríklad skutočnosť, že sme členmi miestnej akčnej skupiny MAS
Naše Považie, ktoré háji aj záujmy našej obce.
Neboli žiadne ďalšie dotazy, tak dal starosta hlasovať za schválenie zámeru na bezodplatný
prenájom nakoľko sme členmi miestnej akčnej skupiny na dobu 8 rokov.
Ďalšiu žiadosť predložil Futbalový klub o uzatvorenie bezodplatnej nájomnej zmluvy na
nebytové priestory na 1. poschodí a dva pivničné priestory v budove bývalého MNV za to, že
zrekonštruovala všetky priestory v tejto budove.
Pán poslanec Vojtek upozornil, aby sa do zmluvy zahrnul zákaz prenájmu tretej osobe.
K danej žiadosti nebola ďalšia poznámka. Starosta dal hlasovať
Ďalej má Futbalový klub Streženice záujem o uzatvorenie bezodplatnej nájomnej zmluvy na
pozemok (detské ihrisko) za účelom vybudovania umelej trávy a aj vybudovanie a pripravenie
novej plochy pre tenisový dvorec o rozmere cca 11 x 31 m. Pán poslanec Vojtek pripomienkoval,
že by bolo vhodné dať vypracovať zmluvu právnikom, nakoľko sa jedná o nie jednoduchú
záležitosť. Pán poslanec Rosina zasa pripomienkoval predloženie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie. Pani Virdzeková pripomienkovala podmienky používania ihriska občanmi
obce, na čo starosta reagoval, že ihrisko bude pre občanov obce poskytované bezodplatne, ale len
v organizovaných skupinách, nie ako jednotlivci. Pán Pavol Karas pripomienkoval, že v areáli je
konzola pre stavanie mája. Pán starosta mu na to odpovedal, že konzola pre máj a pre vianočný
stromček je plánovaná v novom parku na začiatku ulice Hlavnej.
K zámeru neboli ďalšie pripomienky, tak dal starosta hlasovať.
Starosta predniesol žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce Streženice, a to
žiadosti pána Klobučníka, Centového a obyvateľov 6-bytovky.
Pán Klobučník doručil žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Streženice, parc. č. 181/8
o výmere 229 m2, druh pozemku – záhrada.

Rovnako ako p. Klobučník predložil svoju žiadosť o odkúpenie pozemku aj p. Centový.
Jedná sa o susediaci pozemok. Pozemok sa nachádza v k.ú. Streženice, parc. č. 181/24 vo výmere
27 m2, druh pozemku – zastavané plochy a pozemok k.ú. Streženice, parcela číslo 181/21 vo
výmere 191 m2 druh pozemku – záhrada. Podľa obecného zastupiteľstva je to prípad osobitného
zreteľa, pretože obaja užívajú pozemky dlhodobo, takže môže byť predaj určený priamo. Starosta
oboznámil prítomných, že dal vypracovať geometrické plány pre uvedené pozemky, nakoľko
správa katastra mala evidované staré skutočnosti. Starosta podotkol, že teraz sa schvaľuje zámer
a forma predaja, nakoľko členov obecného zastupiteľstva zaujímalo, za koľko sa bude predávať m2,
aká je reálna hodnota, trhová hodnota. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že pre predaj a určenie
ceny bude potrebné vypracovať znalecké posudky pre obidve žiadosti na odpredaj samostatne.
Starosta dal hlasovať za schválenie odpredaja pozemkov priamo s tým, že budú vypracované
znalecké posudky na jednotlivé pozemky.
Ďalšou žiadosťou o odpredaj pozemkov bola žiadosť majiteľov 6-bytovky. Jedná sa
o pozemky pod bytovkou a okolie bytovky. K.ú. Streženice, parc. č. 179/3 o výmere 266 m2, druh
pzemku – zastavané plochy (okolie bytovky) a pozemok k.ú. Streženice, parc. č. 179/2 o výmere
208 m2, druh pozemku – zastavané plochy (pod bytovkou). Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že
bude uplatňovať rovnaký postup ako v predošlých žiadostiach, aby bola zachovaná spravodlivosť.
Starosta dal hlasovať za schválenie odpredaja pozemkov priamym spôsobom s tým, že budú
vypracované znalecké posudky na jednotlivé pozemky, aby bola určená minimálna cena pre
odpredaj pozemkov.

Diskusia:
Starosta oznámil prítomným, že bol nahlásený vysoký úhyn rýb a rakov v potoku v časti
obce Keblie. Bola privolaná aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Jej zistením bolo uvedené,
že do potoka bola vypustená chemikália z čističky odpadových vôd, ale bohužiaľ nepodarilo sa
určiť konkrétneho vinníka. Do budúcna sa budú podobné situácie riešiť okamžitým zisťovaním zo
strany inšpekcie, aby sa predišlo negatívnym zisteniam, následne na to budú udeľované pokuty.
Ďalej starosta uviedol, že Trenčiansky samosprávny kraj bude realizovať rekonštrukciu na
ceste II. triedy č. 507, ktoré vedie cez našu obec. Uvedená rekonštrukcia bude realizovaná podľa
informácií v priebehu najbližších mesiaacov 2013. Pán poslanec Svorada sa opýtal p. starostu, čo
z drťou z rekonštrukcie, či nie je možné ju získať a použiť na vysprávky obecných komunikácií. Na
to starosta reagoval, že myslel aj na to, len je otázne, kto bude realizáciu cesty II. triedy realizovať
a či nebudú odfrézovanú drť recyklovať a používať na rekonštrukciu. Všetko bude na dohode
s realizátorom rekonštrukcie.
V ďalšom bode starosta informoval, že bola podpísaná zmluva s Envirofondom, na základe
ktorej bude obci poskytnutá dotácia na realizáciu dotláčacej stanice v časti obce Keblie. Realizácia
by mala byť uskutočnená v mesiaci august 2013, následne na to kolaudácia a občania budú môcť
potom podávať žiadosti o pripojenie k obecnému vodovodu.
Ďalej informoval, že bol vypracovaný a odovzdaný projekt pre hasičov týkajúci sa obnovy
vybavenia a technickej výzbroje pre hasičov v hodnote cca 7 978,00 Eur, pričom naša spoluúčasť je
5 %. Zatiaľ je projekt len podaný, nie je k dispozícii žiadne vyjadrenie.
Starosta poďakoval za ochotu a pomoc občanov pri čistení potoka.
Informoval o plánovanej návšteve pána Jaroslava Bašku, kandidáta na post predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jeho predvolebnej kampane TOUR de Baška, ktorá sa

uskutoční dňa 25. 08. 2013 (nedeľa) v čase medzi 16,00 – 17,00 hod.
Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo, že bol vypracovaný posudok na záťaž komunikácie
do Keblia v hodnote 2 187,58 Eur, nakoľko sú cesty v dezolátnom stave najmä z dôvodu ťažby
dreva. Výsledkom posudku bolo konštatovanie, že záťaž na niektorých úsekoch komunikácie
nespĺňa ani do 7,5 t. Preto starosta podal žiadosť o spolufinancovanie rekonštrukcie miestnej
komunikácie na Lesy SR. Zatiaľ bez vyjadrenia.
Starosta oznámil, že Hody v Streženiciach sa budú konať 14. – 15. septembra 2013.
14. 09. 2013 – sobota bude športový deň, v nedeľu 15. 09. 2013 je naplánované kultúrne
popoludnie.
Poslanci obecného zastupiteľstva pripomienkovali zlú opravu škarpy potoka pri RD
Pastorek. Na to starosta reagoval, že vyzve investorov k náprave.
Pán Karas upozornil na stav škarpy v potoku, že kamene sú úplne odlepené, že to nie je
spôsobené len vplyvom vody, ale aj prejazdom ťažkých vozov, ktoré zvážajú drevo. Že by bolo
vhodné urobiť opravu. Na to starosta reagoval, že potok je v správe Povodia Váhu, kde bola zaslaná
žiadosť o opravu toku ešte v novembri 2012 s tým, až si Povodie Váhu naplánuje opravy pre rok
2013.
Na záver starosta informoval, že obec má nového odberateľa plastov. Pôvodným
odberateľom bola firma Megawaste, novým odberateľom je JTeko s.r.o. separované odpady. Nová
spoločnosť odvezie separované plasty zadarmo, pričom bude dodávať aj vrecia na zber.
Následne starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
05. 08. 2013

Overovatelia:

Stanislav Rosina

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

Ing. Peter Vojtek

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 31. 07. 2013
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 13/20
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pána Jána Badžgoňa a Ing. Petra Vojteka.
uznesenie č. 13/21
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 06. 2013
uznesenie č. 13/22
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Streženice na II. polrok 2013
uznesenie č. 13/23
návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
uznesenie č. 13/24
návrh na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
uznesenie č. 13/25
úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 30. 06. 2013
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/26
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/27
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Streženice na II. polrok 2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/28
dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí z 3,30 Eur na 5,00 Eur/mesiac
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/29
dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 na zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni z 1,05 Eur na 1,19 Eur na jedno dieťa, jedna stravná jednotka
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/30
úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 k 30. 06. 2013
hlasovanie: za – 6
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/31
zámer Obce Streženice na prenájom pozemku parc. č. 1881/6 na LV 767 „druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria“ o výmere 2 m2 a to spôsobom: priamy prenájom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre žiadateľa MAS Naše Považie
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/32
zámer Obce Streženice na prenájom nebytových priestorov s.č. 74 na pozemku parc. č. 227/31 na
LV 767 „druh pozemku: nebytové priestory“ v budove MNV o výmere 65 m2 a to spôsobom:
priamy prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Futbalový klub Streženice
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/33

zámer Obce Streženice na prenájom pozemku parc. č. 227/3 na LV 767 „druh pozemku: záhrady“
o výmere 946 m2 a parc. č. 227/2 na LV 767 „druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria“
o výmere 557 m2 a to spôsobom: priamy prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
žiadateľa Futbalový klub Streženice
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/34
zámer Obce Streženice na predaj pozemku parc. č. 181/8 na LV 767 „druh pozemku: záhrady“
o výmere 229 m2 a to spôsobom: priamy predaj (s vypracovaním znaleckého posudku na daný
pozemok a určenie minimálnej ceny za 1 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa p.
Klobučník
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/35
zámer Obce Streženice na predaj pozemku parc. č. 181/24 na LV 767 „druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria“ o výmere 27 m2 a parc. č. 181/21 na LV 767 „druh pozemku: záhrada“
o výmere 191 m2 a to spôsobom: priamy predaj (s vypracovaním znaleckého posudku na daný
pozemok a určenie minimálnej ceny za 1 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa p.
Centový
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/36
zámer Obce Streženice na predaj pozemku parc. č. 179/3 na LV 767 „druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria“ o výmere 266 m2 a parc. č. 179/2 na LV 767 „druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria“ o výmere 208 m2 a to spôsobom: priamy predaj (s vypracovaním znaleckého posudku
na daný pozemok a určenie minimálnej ceny za 1 m2) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
žiadateľa majitelia Obytného domu 6 b.j. na ulici Hlavná s.č. 101/38
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 05. 08. 2013

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

