ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2015 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. Podľa podpísanej prezenčnej listiny v úvode zasadnutia konštatoval, že
sú prítomní 7 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za
uznášania schopné.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil starosta obce Ing. Elenu Sitárovú a za
overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. 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 11.03.2015, ktorú prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef
Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Štvrtým bodom programu bola zmluva o spolupráci obce s mestom Púchov na
stavebné úkony od mája 2015. Doteraz pre obec pracovala pani Hozdeková na dohodu
o vykonaní práce. Od 01.05.2015 na základe tejto zmluvy by nám fakturovalo úkony mesto
Púchov, ktoré by nám zastrešovalo stavebný úrad, nakoľko pani Hozdeková je
zamestnankyňou mestského úradu. K hodinovej sadze za jednotlivé úkony sú v zmluve ešte
jednorazové mesačné poplatky za kancelárske potreby. Poslanci nemali pripomienky
a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 5.
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie cenových ponúk na vývoz komunálneho
odpadu do 31.12.2015. Starosta informoval o doručených cenových ponukách, a to konkrétne
cenová ponuka od Združenia Púchovskej doliny, ktorej cena za vývoz je 220,- Eur s DPH
a cenová ponuka od Ledrov, s.r.o., ktorých cena za vývoz predstavuje 210,- Eur s DPH. Podľa
najlepšej cenovej ponuky poslanci uprednostnili za vývozcu komunálneho odpadu spoločnosť
Ledrov, s.r.o. Na základe minulých podozrení o vývoze komunálneho odpadu na úkor našej
obce, pán poslanec Boda navrhol, aby sa občas vykonali náhodné kontroly pri vývoze odpadu.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

K bodu 6.
Nasledujúcim bodom rokovania bola výmena okien na budove školy. Na Obecnej rade
bola prerokovaná dotácia vo výške 10 000,- Eur, ktorú obec dostala od Ministerstva financií
Slovenskej republiky na „Výmenu okien na budove Materskej školy“. Starosta obce požiadal
poslankyňu Zvonkovú, ktorá je aj predsedníčkou Obecnej rady o vyjadrenie. Obecná rada
navrhla z rozpočtu obce vyčleniť 15 500,- Eur, nakoľko celková suma za výmenu okien bude
podľa cenových ponúk približne 22 000,- Eur a realizácia by sa uskutočnila prvý prázdninový
týždeň a trvala by približne 3-4 týždne. Pani Zvonková ešte informovala, že Obecná rada
zároveň upozornila, že bude potrebné vybrať dodávateľa na výmenu vchodových dverí, ktoré
budú na fotobunku a táto suma by predstavovala 3 500,- Eur. Táto správa sa brala na vedomie.
K bodu 7.
Ďalším bodom programu bolo vybudovanie multifunkčného ihriska. Starosta
informoval poslancov, že rozpočet prvého projektu na multifunkčné ihrisko o výmere 40 x 33
metrov bol vo výške 111 000,- Eur, avšak zo štátneho rozpočtu je možné získať dotáciu len vo
výške od 30 000,- Eur do 50 000,- Eur. Obec nemá dostatok financií na dofinancovanie
takého veľkého projektu, preto sa poslanci zhodli, že by sa dal vypracovať projekt na menšie
ihrisko o výmere 33 x 18 metrov a do výšky cca 50 000, ale maximálne 60 000,- Eur s tým, že
ak by bolo možné získať dotáciu zo štátneho rozpočtu cca 40 000,- Eur, obec by dokázala
zvyšných 10 000,- Eur alebo maximálne 20 000,- Eur dofinancovať. Poslanci správu zobrali
na vedomie.
K bodu 8.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením úpravy rozpočtu č. 1. Starosta obce
predniesol návrh o úprave rozpočtu č.1, nakoľko bolo rozpočet potrebné upraviť v časti
príjmy v položke Dotácie na základe získanej dotácie od Ministerstva financií Slovenskej
Republiky a na Výmenu okien na budove školy v sume 10 000,- Eur. V časti Výdaje boli
znížené položky Splátka tuzemskej istiny na sumu 24 831,- Eur a v položke Oprava ciest
a zvodidiel na sumu 38 700,- Eur. V časti Výdaje sa navýši v položke Vodovod na sumu
2 000,- Eur a taktiež v položke Základná škola v položke Tovary a služby na sumu 16 500,Eur, Materská škola v položke Tovary a služby na sumu 16 500,- Eur, Školská jedáleň
v položke Tovary a služby na sumu 6 100,- Eur, a Školský klub detí v položke Tovary
a služby na sumu 2 000,- Eur. S predneseným návrhom poslanec Boda nesúhlasil, a to
konkrétne s úpravou v položke vodovod. Podľa jeho návrhu sa na vybudovaní vodovodnej
šachty v časti obce Keblie majú poskladať občania obce, pre ktorých sa táto šachta buduje.
Starosta obce reagoval, že táto investícia ide zo strany obce, síce je pre občanov obce, ale aj
občanov Púchova, ktorí sú na tento vodovod pripojení, ale nevie si predstaviť spôsob, ako sa
títo obyvatelia na túto šachtu poskladajú. Poslanec Badžgoň taktiež reagoval, že v tejto časti
obce sú pripojení aj takí ľudia, ktorí sa na túto šachtu skladať nebudú a nevie si predstaviť
reakciu občanov, keď jeden občan prispeje a druhý nie. Vzniknú problémy a narušia sa
vzťahy. Poslanec Boda reagoval, že teda týchto občanov odpojíme od vodovodu, kým sa
neposkladajú. Starosta reagoval, že vodovod je na to, aby slúžil a nikomu by sa nepáčilo, keby
ho jedného dňa od vodovodu odpojili. Vodovodnú šachtu je potrebné vybudovať do dvoch
týždňov, aby sa aj ostatná časť občanov na vodovod v hornej časti obce napojila a celú trasu
vodovodu si Považská Vodárenská Spoločnosť prevzala do užívania. Starosta navrhol ubrať
v položke Oprava ciest a komunikácii 1 300,- Eur a doplniť ich v položke Vodovod

z pôvodných 700,- Eur na 2 000,- Eur, s tým že budeme urgovať Urbariát Hrabovka, od
ktorého je prísľub na rekonštrukciu komunikácii 5 000,- Eur, aby nám túto dotáciu na opravu
poskytli a následne sa použije na opravu cesty v časti obce Keblie, s tým že sa potom rozpočet
v položke Oprava ciest a zvodidiel doplní a navýši. Starosta dal hlasovať za prednesený
návrh.

Diskusia:

Pán starosta informoval, že v marci bolo výberové konanie na riaditeľku Materskej
školy a na výberové konanie sa prihlásili štyri kandidátky. Rada školy pri MŠ v Streženiciach
zvolila za novú riaditeľku MŠ pani Vojtekovú, ktorá nastúpi od 01.05.2015.
Ďalej starosta informoval, že zberný dvor na biologický odpad bude otvorený,
prebiehajú rokovania s Technickými službami mesta Púchov a o otvorení zberného dvora
budú občania včas informovaní. Zberný dvor pravdepodobne bude otvorený v sobotu od
14.00 hod. do 18.00 hod. Do jednotlivých domácnosti budú doručené letáky o otvorení
zberného dvora.
Zároveň starosta informoval, že projekt výstavby chodníkov aj verejného priestranstva
(parku) boli ukončené, pomocou úveru zaplatené, taktiež bolo požiadané aj o preplatenie
vynaložených finančných prostriedkov. V súčasnosti čakáme len na kontrolu
z Pôdohospodárskej platobne agentúry.
Pán starosta oznámil, že 18.05.2015 bude ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva,
na ktorom bude potrebné schváliť nové Všeobecne záväzné nariadenie o názvoch nových ulíc
v obci.
Starosta informoval, že cesta na Štepnice je vysporiadaná, momentálne právnička
pripravuje všetko potrebné na zapísanie na katastrálny úrad, aby nám cestu na Štepnice
napísali na list vlastníctva. Taktiež informoval poslancov o zameraní a vysporiadaní cesty
v časti obce Keblie, kde cesta prechádza cez súkromné pozemky a to konkrétne pán Rypák, p.
Jancík, p. Vrana a pani Provazníková. Poslanci reagovali, že iniciatíva na prepis pozemkov
a teda vysporiadanie musí byť u všetkých menovaných, nie len u jednotlivcov a jediný spôsob
vysporiadania tejto cesty je, že tak ako pri ceste na Štepnice túto časť cesty dajú obci formou
darovania alebo kúpno-predajnou zmluvou za 1,- Euro.
Pán poslanec Boda informoval, že sociálna komisia v rámci svojej činnosti navštívila
pani Loduhovú na Družstevnej ulici, pani Halásovú na Cintorínskej ulici, pána Valacha na
ulici Púchovská a pána Kresánka na ulici Hlavná. U pani Loduhovej a pani Halásovej bola
starostlivosť o tieto osoby v poriadku, bez výhrad. K pánovi Valachovi nebola sociálna
komisia pustená dovnútra a k pánovi Kresánkovi mala komisia hygienické výhrady s tým, že
požiadala starostu obce o súčinnosť a pomoc pri riešení tohto problému.
Pán poslanec Svorada informoval poslancov, že taktiež v rámci svojej činnosti riešila
podnet poriadková komisia. A to spor v časti obce Keblie ohľadom oplotenia pozemku
a stromu, ktorý je na hranici pozemkov v rodine Ficekovej.
Pán Pavel Karas sa spýtal, či pristavenie kontajnerov na veľkoobjemový odpad malo
význam, nakoľko pri niektorých rodinných domoch boli plné vrecia odpadu, ktorý mal patriť
práve do týchto pristavených kontajnerov. Starosta reagoval, že kontajnery účel splnili,
pretože boli využité, väčšina občanov ich zaplnila odpadom, na ktorého účel boli určené.

Podľa p. Karasa kontajnery účel nesplnili, nakoľko občania mali aj tak pri svojich
kontajneroch ďalší veľkoobjemový odpad. Starosta reagoval, že tieto činy občanov
neovplyvní, a podľa neho účel splnili, nakoľko boli naplnené na maximum. Ďalej sa pán
Karas spýtal, v ktorej časti obce začína vývoz komunálneho odpadu, na čo mu pán starosta
odpovedal, že pri Pálenici. Ďalšou otázkou pána Karasa bolo, prečo ešte stále nie je
umiestnená značka na ulici Púchovská v úseku kde sa vchádza na ulicu Družstevná. Starosta
reagoval, že bolo podaných niekoľko žiadostí na Trenčiansky samosprávny kraj o osadenie
označenia, avšak bez reakcie, resp. bez záujmu tam značku osadiť. Táto cesta nie je v správe
obce a obec tam toto značenie nemôže osadiť. Mrzí ho, že Slovenská správa ciest tento podnet
zo strany obce ignoruje.
Pán Miroslav Strapko sa spýtal, ako to vyzerá s kypou a zjazdom pri Pálenici a jej
opravou. Pán starosta odpovedal, že sa chystá vybudovanie cyklotrasy, ktorá pôjde aj cez
kypu okolo pálenice smerom na Lednické Rovne a táto čast a aj zjazd bude riešený v rámci
tohto projektu. Do konca tohto roka má byť spracovaná dokumentácia a v budúcom roku by
sa táto cyklotrasa mala začať budovať.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
29.04. 2015

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Ing. Peter Boda

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 29.04.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/15
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 15/16
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
11.03.2015 vykonanú hlavným kontrolórom.
uznesenie č. 15/17
výmenu okien na budove školy.
uznesenie č. 15/18
projekt multifunkčné ihrisko.

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/19
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/20
zmluvu o spolupráci obci s mestom Púchov na stavebné úkony od mája 2015.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/21
cenovú ponuku na vývoz komunálneho odpadu spoločnosti Ledrov od 1.6.2015 do
31.12.2015. Cena za vývoz komunálneho odpadu je 210 Eur s DPH.
hlasovanie:
za – 7 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

uznesenie č. 15/22
úpravu rozpočtu č.1
hlasovanie:
za – 6 (Badžgoň, Chromek, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 1 (Boda)

V Streženiciach dňa 29.04.2015
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Elena Sitárová

