ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 03. 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 5 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. Moniku Janisovú a pána Stanislava Rosinu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Starosta doplnil jeden bod programu,
ktorý sa týkal poskytovania finančných prostriedkov Centrám voľného času.
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 12. 12.
2012 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Ďalším bodom obecného zastupiteľstva bolo predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok
2012 hlavným kontrolórom obce pánom Jozefom Baškom. Správa priložená k zápisnici. K správe
neboli žiadne otázky, preto starosta pokračoval ďalším bodom.
K bodu 5.
Hlavný kontrolór pán Jozef Baška predstavil plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013. Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra viacerých obcí v obci Streženice na 1. polrok 2013 bol
vyvesený na úradnej tabuli a je priložený k zápisnici. Poslanci následne hlasovali za schválenie
plánu.
K bodu 6.
Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN obce Streženice č. 1/2013 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Streženice. Nakoľko bol
novelizovaný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (zákon č. 343/2012), obce do 31.3.2013 museli
svoje VZN upraviť a schváliť podľa potrieb tohto zákona. Jednalo sa hlavne o doplnenie časti
odpadu o zložku Biologický rozložiteľný komunálny odpad v skratke BRKO. Jedná sa o odpad zo
záhrad, ale aj o odpad z kuchýň, školských jedálni a reštauračných zariadení. Poslanci nemali
k predloženému VZN žiadne otázky a tak dal starosta hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 7.
Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN obce Streženice č. 2/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Streženice. Starosta obce vysvetlil, že povinnosťou obce bolo vypracovať nové VZN,
ktorým sa určia podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce čo vyplýva z § 6 ods. 12 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe usmernenia a prognóz zo strany štátu
o výške dotácie na MŠ, ŠKD a ŠJ obec vyčísli výšku dotácie vo svojom VZN, ktorá sa nachádza
v prílohe daného VZN na jedného žiaka na rok 2013. Poslanci nemali k predloženému VZN žiadne
otázky a tak dal starosta hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 8.
Tento bod programu doplnil na začiatku obecného zasadnutia starosta obce a jeho obsahom
bolo schváliť uznesením poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Streženice v centrách voľného času. Starosta oboznámil
poslancov so skutočnosťou , že obce získali s účinnosťou od 1. januára 2013 novú kompetenciu, a
to určiť všeobecne záväzným nariadením pre neštátnych zriaďovateľov a základné umelecké školy,
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti podrobnosti financovania týchto zariadení na území obce. Táto kompetencia vyplýva
pre obce z § 6 ods. 12 písm. c) prvého bodu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V
rámci tejto kompetencie môže obec určiť napr. aj územie, na ktorom budú financovať náklady na
záujmové vzdelávanie, napr. na území obce, okresu, kraja a podobne. Podľa zákona č. 325/2012 Z.
z. bude každá obec financovať náklady na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce v centrách voľného času na území Slovenskej republiky. To znamená, že aj keď obec nemá
vlastné centrum voľného času, môže financovať záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
svojom území v centrách voľného času na území svojej obce a aj inej obce.
Starosta doplnil, že zatiaľ boli na obecný úrad doručené dve žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov a to z Mesta Púchov a zo súkromného zariadenia Sports & Training
Centre, s.r.o., Púchov s celkovou požiadavkou financovania na 20 detí. Starosta navrhol, že pre rok
2013 budeme poskytovať finančné prostriedky len pre zariadenia pôsobiace v okrese Púchov.
Navrhol výšku príspevku na jedno dieťa na rok 40,00 Eur bez ohľadu, koľko centier voľného času
dieťa navštevuje. Hlavný kontrolór p. Baška navrhol, aby sa od centier voľného času, ktoré
požadujú príspevok na dieťa, ktoré navštevuje centrum, vyžiadalo ako doklad o tom, že dieťa
centrum navštevuje kópiu Rozhodnutia o prijatí.
Následne dal starosta hlasovať.
K bodu 9.
Ďalším bodom programu bolo odkúpenie pozemku parc. č. 622/22 o výmere 22 m2. Tento
pozemok je vo vlastníctve p. Jozefa Crkoňa, je to pozemok, ktorý je určený pod dotláčaniu stanicu
v časti obce Streženice Keblie. Kúpna cena predstavuje 1,00 Eur. Starosta obce vysvetlil, že
uznesenie o schválení je potrebné pre Správu katastra Púchov, aby nám kúpu mohli zavkladovať.
Proti odkúpeniu neboli podané námietky. Starosta dal za odkúpenie hlasovať.
K bodu 10.
Ďalší bod sa rovnako týkal odkúpenia pozemku parc. č. 227/48 a parc. č. 227/54. Tento
pozemok patrí pani Ivete Aksamitovej a je to pozemok pod hasičskou zbrojnicou a vedľa hasičskej
zbrojnice. Kúpna cena je tiež 1,00 Eur. Starosta obce vysvetlil, že uznesenie o schválení je rovnako
ako v predošlom bode potrebné pre Správu katastra Púchov, aby nám kúpu mohli zavkladovať. Ani
proti tomuto návrhu neboli podané námietky. Starosta dal hlasovať.
K bodu 11.
Nasledoval ďalší bod programu – Prerokovanie platu starostu. Starosta predložil obecnému
zastupiteľstvu, že je potrebné každoročne obecným zastupiteľstvo prerokovať plat starostu.
Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku priemernej mzdy podľa platovej skupiny v závislosti od počtu obyvateľov obce. Obecné
zastupiteľstvo rozhoduje o navýšení tohto minimálneho platu. Členovia obecného zastupiteľstva
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navrhli zvýšenie tohto minimálneho platu o 8 %. V roku 2011 predstavovalo toto navýšenie
minimálneho platu 10 %, čím sa navýšenie pre rok 2012 znížilo o 2 %. Minimálny plat starostu
podľa údajov vyhlásených štatistickým úradom pre rok 2013 predstavuje sumu 805 Eur x 1,65
násobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu 1 329,00 Eur po zaokrúhlení nahor. Obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o navýšení tohto minimálneho platu o 8 %, čo predstavuje sumu navýšenia
o 107,00 eur. Starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 12.
V nasledovnom bode bolo odsúhlasenie cenovej ponuky od spoločnosti ENVIROTREND
s.r.o. Košice na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia
v intraviláne obce Streženice vrátane vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
z dotačných zdrojov EU a SR. Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce, sú prevažne zamerané
pre obce, ktoré si chcú vo vnútri obce zrekonštruovať tieto aktivity :
- mosty, lávky v obci (nie mimo územia obce)
- odvodnenie obecných komunikácií.
- priekopy, rigoly, jarky vedľa obecných komunikácií
- odvodnenie spevnených plôch, aby taktiež voda nestála.
- spevnenie brehy toku a ich regulácia v intraviláne obce.
- rekonštrukcie obecných komunikácií v obci
- rekonštrukcie chodníkov v obci.
S týchto aktivít si obec môže vybrať podľa konfigurácie obce.
Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie bola predložená v sume
2 600,00 Eur, s tým, že obec by vypracovanie projektovej dokumentácie splácala v mesačných
splátkach 300,00 Eur.
Starosta navrhol vypracovanie 5 projektov:
- mosty, lávky v obci
- priekopy, rigoly, jarky vedľa obecných komunikácií
- rekonštrukcie obecných komunikácií v obci
- odvodnenie spevnených plôch
- rekonštrukcie chodníkov v obci
Hlavný kontrolór upozornil na riziko pri realizácií naprojektovaných opráv, ktoré môže
vzniknúť v prípade zdokladovania vlastníctva opravovaných komunikácií. Nakoľko nie všetky sú
vo vlastníctve obce. Na to starosta reagoval, že má informáciu od iných starostov, ktorí riešia
podobné projekty, že Trenčiansky samosprávny kraj je naklonený k odpredaju takýchto častí
komunikácií. Členovia obecného zastupiteľstva sa opýtali starostu, kedy bude možné takýto projekt
realizovať. Starosta na to odpovedal, že projekt by mal byť vypracovaný do konca roka 2013
a realizácia by sa mala uskutočniť v roku 2014 a finančné prostriedky by mali byť zabezpečené zo
zdrojov EU a SR.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky, preto dal starosta hlasovať.

Diskusia.
Starosta predniesol obecnému zastupiteľstvu, že dňa 17. januára 2013 sa v základnej škole
konal zápis detí. Do prvého ročníka boli zapísané tri deti z piatich. Zároveň doplnil, že ukončením
štvrtého ročníka odíde osem detí.
Starosta obce odovzdal predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pánovi
Badžgoňovi svoje Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2012.
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Zápis do materskej školy sa uskutočnil 7. marca 2013. V nasledujúcom školskom roku by
malo byť 33 detí v škôlke, pričom sa ešte nestihlo zapísať ďalších približne 5 detí, t.j. celkový počet
by mal byť 38 detí, z toho 4 deti z Mesta Púchov.
Starosta ďalej oznámil, že obec získala pozemok, kde sa kedysi nachádzala stará škola
a v súčasnej dobe je na tomto pozemku plánovaná realizácia parku. Projektová dokumentácia
verejného priestranstva je už schválená a projekt je riešený cez MAS Naše Považie.
Ďalej oznámil, že p. Baštugová, riaditeľka MŠ sa zapojila opätovne do projektu prevencia
kriminality. Výsledok zatiaľ nie je známy, zatiaľ sa čaká na jeho schválenie.
Ďalej starosta informoval, že bola podaná žiadosť na financovanie projektu opravy hasičskej
zbrojnice s požadovanou sumou 11 000,00 Eur, tento projekt by mal byť financovaný zo zdrojov
MF SR, kde ministerstvo každoročne rozdeľuje balík finančných prostriedkov z výťažkov z lotérií.
Tieto peniaze, by boli použité na výmenu okien, elektroinštalácie a zavedenie nového plynového
kúrenia.
P. Cíger sa pýtal starostu ako pokračuje realizácia dotláčacej stanice. Starosta odpovedal, že
projekt by sa mal realizovať tento rok, žiadosť o poskytnutie prostriedkov bola podaná, zatiaľ sa
čaká na vyjadrenie a schválenie, ktoré bude v priebehu mesiacov apríl – máj.
Starosta ďalej informoval, že na budovách pod správou obce – Hasičská zbrojnica, ZŠ, MŠ,
dom smútku bola vykonaná komplexná kontrola bleskozvodov, elektroinštalácie a dokumentácie
k nej. Výsledok kontroly bol negatívny, pretože bleskozvody neboli v súlade so súčasnými
požiadavkami. Preto bolo nutné tieto prerobiť, opraviť, hlavne na budove školy a hasičskej
zbrojnice do 31.3.2013. Z tohto dôvodu sa musela odkopávať budova školy.
V tejto súvislosti sa pri odkopových prácach v areáli školy urobila aj príprava pre pripojenie
budovy na prípojku plynu, pretože ŠJ používa zatiaľ plynové bomby a každý týždeň je nutné tieto
meniť.
Odkop okolo budovy školy sa uskutočnil aj z dôvodu, že zatekalo do pivničných priestorov,
hlavne do kotolne školy a je potrebné vykonať izoláciu budovy.
Poslanca pána Stanislava Rosinu zaujímalo, čo sa dialo v priestoroch budovy bývalého
MNV. Starosta dodal, že Futbalový klub Streženice si tieto priestory upravil a vybetónoval pivničné
priestory a zjazd do pivničných priestorov a vymenili sa plastové okná, nakoľko tam plánujú
skladovať veci pre činnosť FK. Taktiež tam starosta obce plánuje skladovať lavičky a stoly, ktoré sú
za hasičskou zbrojnicou. Starosta ďalej dodal, že sa renovujú aj pivničné priestory pod budovou
školy, kde sa vymenili zárubne, vyrovnávali podlahy, steny a plastové okná, kde by mali vzniknúť
dve šatne a sprchové priestory, pre multifunkčné ihrisko. Taktiež starosta dodal, že FK prerobilo
a modernizovalo celé 1. poschodie na budove MNV, kde sa vymenila celá elektroinštalácia,
podlahy, stropy, okná radiátory, svietidlá, kúrenie, komplet nová kúpeľňa, kuchynka. V súčasnosti
futbalový klub do všetkých týchto prác a rekonštrukcií investoval do majetku obce zhruba 20 000,€.
Starosta poďakoval p. Juríkovi, p. Badžgoňovi a p. Bartošovi, ktorí počas zimného obdobia
pomáhali pri zvoze smetí a odhŕňaní snehu v časti Keblie, Štepnice a horná bytovka.
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Pán poslanec Badžgoň pripomenul, aby sa nádoby na posypové kamenivo uschovali, pretože
už nie sú potrebné. Na to pán starosta doplnil, že z ciest a chodníkov sa bude zostatkové kamenivo
zametať a zbierať pre použitie v ďalšej zimnej sezóne. Nakoľko je počasie vrtkavé nebolo možné
v rozhlase vyhlásiť zametanie ciest. Ako náhle sa počasie ustáli a oteplí bude vyhlásené jarné
upratovanie. A zároveň doplnil, že po Veľkej noci by sa mal pristaviť opäť veľkoobjemový
kontajner pre jarné upratovanie v obci.
Pán Ján Pitlovaný poďakoval p. Gažovi za zimnú údržbu, nakoľko si všetci občania
pochvaľovali. Starosta obce dodal, že všetok posypový kameň bol pre obec zadarmo. Počas zimnej
údržby sa minulo približne dve Tatry kameniva.
Pán Pavol Karas poďakoval starostovi obce za článok v novinách, kde sa dozvedel veľa
informácií o dianí v obci. Článok bol veľmi pekný. Zviditeľnenie našej obce.
Starosta informoval prítomných s realizáciou elektrického vedenia, ktoré v súčasnosti
realizuje SSE-Distribúcia v časti obce Keblie. Oznámil, že s realizáciou sa začalo a prosí občanov,
aby boli zhovievaví, nakoľko v niektoré dni bude cesta uzatvorená. Táto realizácia bude trvať
približne 6-8 týždňov.
Pána Jána Pitlovaného zaujímalo, koľko je v rozpočte na materskú a základnú školu
finančných prostriedkov. Starosta odpovedal, že na materskú školu je v rozpočte vyčlenených
zhruba 53 000,00 € a na základnú školu je v rozpočte 49 000,00 €, ktoré nám po častiach prepláca
Ministerstvo školstva.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
15. 03. 2013

Overovatelia:

Ing. Monika Janisová ..............................
Stanislav Rosina

..............................
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 12. 03. 2013
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 13/01
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice pani Ing. Moniku Janisovú a pána Stanislava Rosinu.
uznesenie č. 13/02
kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2012
uznesenie č. 13/03
správu o kontrolnej činnosti za rok 2012
uznesenie č. 13/04
že na základe uznesenia č. 11/159 zo dňa 03.04.2012 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva so zvýšením o 10 %, čo po uplatnení priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená - zmenu minimálneho platu starostu
od 1.1.2013 v sume 1 329,00 Eur a 10 % navýšenie v sume 133,00 Eur, t.j. celkový plat k 1.1.2013
je 1 462,00 Eur.

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 13/05
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/06
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/07
VZN obce Streženice č. 1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Streženice
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/08
VZN obce Streženice č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, žiada školských zariadení so sídlom na území obce Streženice
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/09
pre rok 2013 bude Obec Streženice poskytovať finančné prostriedky len pre Centrá voľného času
pôsobiace v okrese Púchov. Výšku príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje vo výške 40,00
Eur bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia príspevku na
jedno dieťa na rok je doloženie kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/10
odkúpenie pozemku parc. č. 622/22 v hodnote 1,00 eur
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/11
odkúpenie pozemku parc. č. 227/48 a 227/54 v hodnote 1,00 eur
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/12
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navýšenie minimálneho platu o 8 %, čo predstavuje sumu navýšenia o 107,00 eur zo sumy
minimálneho platu 1 329,00 Eur . Celková suma platu je 1 436,00 Eur s účinnosťou od 01.04.2013
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 13/13
cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie na protipovodňové
opatrenia v intraviláne obce Streženice v hodnote 2 600,00 Eur s DPH, so splátkovým spôsobom
po 300,00 €/mesačne.
hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
V Streženiciach dňa 15. 03. 2013

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
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