ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 04. 06. 2014 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
Bc. Alenu Zvonkovú a Mgr. Stanislava Baláta.
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 05. 03. 2014
prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
V ďalšom bode programu predniesol hlavný kontrolór Odborné stanovisko k záverečnému
účtu obce Streženice za rok 2013 v zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obec sa riadila rozpočtom, ktorý bol schválený
ako vyrovnaný a v priebehu roka bol jeden krát upravovaný. Zhodnotil dosiahnuté príjmy
a výdavky obce, predniesol analýzu pohľadávok a záväzkov, čerpanie fondov a poskytnutých
dotácií k 31. 12. 2013. V závere konštatoval, že záverečný účet obce za rok 2013 je zostavený
v súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledok
hospodárenia je strata a rozpočet obce skončil s prebytkom.
Hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce
Streženice pre rok 2013 uzavrieť výrokom: súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Správu
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 5.
V ďalšom bode starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo, že účtovná závierka bola overená
audítorskou spoločnosťou Credit Audit, s.r.o., Bratislava a predniesol správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2013, podľa ktorej účtovná závierka vyjadruje objektívne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky Obec Streženice k 31. 12.
2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Účtovná závierka
je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve. Poslanci správu zobrali na vedomie
K bodu 6.
Starosta ďalej pokračoval a oboznámil obecné zastupiteľstvo so správou nezávislého
audítora o preverení súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z., podľa ktorej sa
nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa mohli domnievať, že hospodárenie obce
Streženice vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. 12. 2013 neposkytuje verný
a objektívny pohľad. Poslanci správu zobrali na vedomie.

K bodu 7.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením záverečného účtu za rok 2013, ku ktorému
predniesol na začiatku obecného zastupiteľstva svoje odborné stanovisko pán Baška, hlavný
kontrolór obce.
Pán starosta predniesol správu nezávislého audítora o overení súladu údajov Záverečného
účtu obce s údajmi z účtovnej závierky v zmysle ust. § 23 ods. 5) zákona č. 540/2007 Z.z.. Podľa
stanoviska nezávislého audítora sú uvedené účtovné informácie uvedené v záverečnom účte obce
Streženice vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou.
Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu, preto dal starosta hlasovať za schválenie
záverečného účtu bez výhrad.
K bodu 8.
V ďalšom bode starosta predniesol výročnú správu a správu nezávislého audítora k výročnej
správe za rok 2013, v ktorej vyjadril názor, že uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej
správe obce Streženice vo všetkých významných súvislostiach sú v súlade s účtovnou závierkou
účtovnej jednotky k 31. 12. 2013.
Poslanci nemali pripomienky k výročnej správe, preto dal starosta hlasovať za schválenie
výročnej správy bez výhrad.
K bodu 9.
Nasledoval ďalší bod programu – Prerokovanie platu starostu. Starosta predložil obecnému
zastupiteľstvu, že 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 navrhli navýšenie tohto minimálneho platu o 7 %. V roku 2013
predstavovalo toto navýšenie minimálneho platu 8 %, čím sa navýšenie v roku 2014 zníži o 1 %.
Minimálny plat starostu podľa údajov vyhlásených štatistickým úradom pre rok 2014 predstavuje
sumu 824,00 Eur x 1,65 násobok priemernej mzdy, čo predstavuje sumu 1 360,00 Eur po
zaokrúhlení. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o navýšení tohto minimálneho platu o 7 %, čo
predstavuje sumu navýšenia o 96,00 Eur. Celkový plat starostu teda predstavuje sumu 1 456,00 Eur.
Starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 10.
Schválenie predaja pozemku parcela číslo 622/23, k. ú. Streženice. Výmera pozemku
je 22 m2 a predajná cena celkom je 1,00 Eur. Pozemok sa nachádza v časti obce Keblie kúsok nad
domom pána Crkoňa. Jedná sa o tzv. zámenu pozemkov medzi Obec Streženice a pán Crkoň Jozef.
Pán Crkoň v minulom roku predal obci pozemok vo výmere 22m2 za symbolickú cenu 1,00 € pod
dotláčaciu stanicu a následne obec predá pánovi Crkoňovi pozemok v tej istej výmere.
Hlavný kontrolór obce p. Baška upozornil, že predaj bol v zámere navrhnutý ako priamy predaj, na
ktorý by bolo potrebné vypracovať znalecký posudok. Nakoľko sa jedná o malú výmeru a predajnú
cenu symbolickú, navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby predaj schválili priamym predajom ako
prípad hodný osobitného zreteľa, t.j. nemusí sa vyhotovovať znalecký posudok.
Starosta dal následne hlasovať.

Diskusia:
Na začiatok starosta oznámil, že je spustená dotláčacia stanica v časti obce Keblie a dol
doručený Protokol k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie, kde bola definitívne priznaná dotácia vo výške
14 000,00 Eur, čo znamená, že obec nie je povinná vrátiť žiadnu časť z poskytnutej sumy a všetko
prebehlo v zmysle uzatvorenej zmluvy s Environmentálnym fondom. Pán poslanec Balát sa opýtal,

že koľko investovala obec do dotláčacej stanice. Na to pán starosta odpovedal, že
z Environmentálneho fondu bola poskytnutá už spomínaná dotácia vo výške 14 000,00 Eur a obec
v minulom roku investovala do dobudovania dotláčacej stanice cca 10 000,00 Eur.
Pani poslankyňa Zvonková sa opýtala na haváriu, ku ktorej došlo po spojazdnení dotláčacej
stanice. Starosta odpovedal, že havária bola okamžite odstránená realizátorom stavby firmou
STAVIS.
Pán poslanec Rosina sa opýtal na novú dotláčaciu stanicu pre novú výstavbu rodinných
domov smerom na Štepnice. Starosta mu odpovedal, že dotláčacia stanica bude potrebné vybudovať
v horizonte do dvoch rokov pri Slatine v obci smerom na ulicu Štepnická, nakoľko je tam
nevyhovujúci stav tlaku. Táto dotláčacia stanica bude slúžiť aj pre novú IBV.
Pán poslanec Balát sa opýtal, kto bude spravovať dotláčaciu stanicu v Keblií. Na to starosta
odpovedal, že po ukončení kolaudácie si túto časť prevezme pod správu Považská vodárenská
spoločnosť a.s..
Pani poslankyňa Janisová sa opýtala, či už bola nejaká odozva z SPP na odkúpenie
plynovodu. Na to starosta odpovedal, že bohužiaľ doteraz sa nám nikto v danej veci neozval,
napriek urgenciám.
Starosta ďalej informoval, že dňa 26.05.2014 udrel do stromu vedľa ZŠ blesk, ktorý spôsobil
škodu na obecnom rozhlase, verejnom osvetlení, ale aj iné škody nie len obci ale aj občanom. Na
obecnom majetku sa odhadla škoda na cca 600,00 Eur a škodová udalosť bola ohlásená poisťovni
na preplatenie.
Pán Karas sa opýtal obecného zastupiteľstva, že kto odškodní občanov. Na to pán starosta
odpovedal, že škody živelnou pohromou si môžu občania uplatniť len prostredníctvom vlastného
poistenia, pretože poistenie obce takého škody nepokrýva.
Pán poslanec Balát sa opýtal, kedy sa bude čistiť potok na ulici Hlavná. Pán starosta
odpovedal, že čistenie bude prebiehať dňa 06.06.2014. Bohužiaľ pre nepriazeň počasia bolo toto
čistenia už 2x odložené. P. Balát navrhol, aby sa diery na priehrade upchali a tým sa zabráni
nánosom bahna do koryta potoka v obci a nebudeme musieť potok tak často čistiť. S čím súhlasili aj
ostatní členovia zastupiteľstva.
Pán poslanec Balát navrhol, či by nebolo možné umiestniť v obci na ulici Púchovská
obmedzovače rýchlosti, niečo podobné ako je v obci Beluša. Starosta na to reagoval, že túto
záležitosť už konzultoval aj s pánom Pivkom, nakoľko mu už viac krát poškodili dopravnou
nehodou oplotenie. Starosta zisťoval ceny obstarania semafóru alebo výstražných svetelných tabúľ
„SPOMAĽ“ a cena inštalovania semafóru je cca 13 000,00 Eur a výstražnej svetelnej tabule je cena
za dva kusy vo výške cca 4 400,00 Eur bez DPH. Výhodou semaforu je, že je napojený aj na
kamerový systém. Pán Balát sa opýtal, či nie je možné na inštaláciu získať dotáciu. Na to starosta
odpovedal, že z ministerstiev je možné, ale len čiastočné financovanie.
Pán poslanec Rosina navrhol, aby sa namontovali v obci na ulici Hlavná retardéry, pretože
sa nedodržiava povolená rýchlosť nie len v tejto časti obce.
Pán Balát sa opýtal, či nie je možné získať finančné prostriedky prostredníctvom fondov na
opravu ciest a komunikácií. Hlavný kontrolór obce na to reagoval, že takého výzvy boli realizované
už dávno a nové ešte nie sú pripravované.
Pán Karas sa opýtal, že kto schvaľuje počet členov volebnej komisie, nakoľko pri voľbách
do Európskeho parlamentu ich bolo tak veľa. Na to rovnako reagoval pán Baška, kontrolór obce, že
každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, oznámi jedného člena a
jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce. Minimálny počet je stanovený
na päť osôb, maximálny počet závisí od počtu politických strán. Bohužiaľ taký je zákon a obec si
nemôže stanoviť, že zníži počet členov. Financovanie volieb nie je z rozpočtu obce.
Pán Karas ďalej podotkol, že pri Slatine v obci je potrebné opraviť dlažbu, pretože pri
dažďoch sa tam drží voda a neodteká a nie je možné sa dostať k minerálnemu prameňu. Pán Karas
požiadal starostu obce o namontovanie dopravného značenia na hlavnú cestu smer Lednické Rovne,
ktorá signalizuje križovatku na ulici Družstevná. Starosta podotkol, že toto je v náplni TSK
a starosta už poslal žiadosť na namontovanie dopravného značenia.

Pán poslanec Balát sa opýtal pána starostu, kto nakreslil čiary na ulici Školská, Hlavná,
Cintorínska a Krížna. Starosta odpovedal, že maľovanie realizovala firma, ktorá maľovala čiary aj
v areáli školy na detskom ihrisku, pretože boli sťažnosti od rodičov na parkovanie áut, keď chodia
deti do školy. Maľovanie čiar stálo 200,00 Eur.
Pán Karas ďalej navrhol, či by nebolo možné upraviť chodník od Pálenice po násyp (kýpa).
Starosta na to reagoval, že to je majetok Povodia Váhu a je to možné realizovať len s ich súhlasom.
Pán poslanec Rosina sa pýtal starostu, prečo sa posunulo MDD, aj stavanie mája sa
neuskutočnilo na termín. Na to starosta reagoval, že tieto akcie robíme hlavne pre ľudí a nebolo by
vhodné, keby tieto boli za nepriaznivého počasia a ľudia by mokli na daždi a podobne. Aj hudobná
skupina nemôže hrať a spievať za dažďa. Čo sa týka dňa detí, v priebehu týždňa dosahovali teploty
12 °C a atrakcie, ktoré boli zajednané pre deti svoju účasť odmietli z dôvodu nepriaznivého počasia.
Starosta na záver ešte raz zopakoval, že obecné akcie nerobíme z nutnosti, ale pre účasť ľudí.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Katarína Ivanová
05. 06. 2014

Overovatelia:

Bc. Alena Zvonková

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

Mgr. Stanislav Balát

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 04. 06. 2014
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 14/11
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Katarínu Ivanovú a overovateľov
zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Mgr. Stanislava Baláta.
uznesenie č. 14/12
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 03. 2014
uznesenie č. 14/13
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013
2. Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky
3. Správu audítora o overení súladu výročnej správy obce s účtovnou závierkou za rok 2013
4. Správu audítora o preverení súladu hospodárenia obce so Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
5. Správu audítora o overení súladu záverečného účtu obce s účtovnou závierkou za rok 2013
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 14/14
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/15
A.
1. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. Výročnú správu obce za rok 2013
B. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce vo výške 1 163,75 € nasledovne:
1. Z prebytku rozpočtu obce 13 111,88 € čiastkou vo výške 1 163,75 €
2. Použitie takto usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 11 948,13 € nasledovne:
a) povinných 10 % do rezervného fondu, t.j. 1 194,81 € na havárie a mimoriadne udalosti
b) zvyšných 90 %, t.j. 10 753,32 € taktiež do rezervného fondu, ale určené na kapitálové výdavky
podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/16
plat starostu obce ako súčin priemernej mzdy v NH SR a koeficientu 1,65 podľa veľkostnej skupiny obce a
navýšenie o 7%.
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/17
na základe schváleného a zverejneného zámeru obce predaj pozemku parc. č. 622/23 na LV 1486 „trvalé
trávne porasty“ o výmere 22 m2 a to priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi p.
Jozefovi Crkoňovi, nar. 27.05.1981, bytom Ul. 1. mája 887/45, 020 01 Púchov a to za stanovenú sumu 1,00
Eur (osobitný zreteľ : žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, z ktorej časť predal obci za 1,00 € pod
dotláčaciu stanicu vodovodu).
hlasovanie:
za – 5
proti – 0
zdržal sa – 0
C: p o v e r u j e
uznesenie č. 14/18
OZ poveruje ekonómku obce zverejniť v Registri podľa § 23 a § 23a Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
účtovnú závierku, výročnú správu audítora za rok 2013 v termíne do 30.06.2014.
V Streženiciach dňa 05. 06. 2014
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Katarína Ivanová

