ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12. 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 7 poslanci, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného
zastupiteľstva za uznášania schopné.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s doplneným programom zasadnutia. Prítomní poslanci
nemali k nemu pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o zmene Zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku
2014 dvakrát novelizovaný, a to zákonom č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o miestnych daniach s účinnosťou od 15. októbra 2014, a zákonom z 30. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, bol čl. VII menený zákon o miestnych daniach s účinnosťou od
1. decembra 2014. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe, ktoré poukázali na
rozdielny výklad niektorých ustanovení zákona s potrebou tieto ustanovenia doplniť, alebo
upraviť.
Novela zákona upravila základ dane z pozemkov, ak sa na pozemku nachádza transformačná
stanica a predajný stánok, zmenila a rozšírila predmet dane zo stavieb, vymedzila v predmete
dane za ubytovanie, ubytovacie zariadenia podľa vyhlášky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia, a doplnila aj ďalšie druhy ubytovacích zariadení. V
časti dane z nehnuteľností bola upravená lehota a spôsob pre uplatnenie nároku na zníženie
dane a oslobodenie od dane.
Pri poplatku bol rozšírený okruh poplatníkov, ktorým obec môže poskytnúť zníženie alebo
odpustenie poplatku na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.
Zjednodušilo sa aj vyrubovacie konanie pri dani za užívanie verejného priestranstva a dani za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, čím sa rozšírila možnosť
správcu dane určiť daň podľa pomôcok. Upravil sa výpočet 5-násobku ročnej sadzby dane
z pozemkov pri ornej pôde, chmeľnici, vinici, ovocných sadoch a trvalých trávnatých
porastoch a mení sa 5-násobok ročnej sadzby dane pri lesných pozemkoch, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy.
A taktiež sa upravil výpočet na 10-násobok ročnej sadzby dane za stavby.

Ďalej starosta poukázal na neaktuálne VZN o miestnych daniach a poplatkoch a je potrebné
ho novelizovať. Preto predniesol návrh VZN č. 2/2014, kde sa preniesli všetky novelizácie
zákonov.
Starosta poukázal na tieto zmeny vo VZN, a to v dani z pozemkov, kde sa mení hodnota
lesných pozemkov aj sadzba dane z pozemkov. Ďalej sa mení ročná sadzba dane zo stavieb.
Mení sa spoločné ustanovenie pre daň z nehnuteľnosti v bode 4. a znie – Daňovník je povinný
v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
Vo VZN daň za psa sa zvyšuje sadzba dane za psa na hodnotu 10 Eur a dopĺňa sa bod 8.
s možnosťou úhrady dane na účet obce.
VZN sa dopĺňa o daň za ubytovanie, nakoľko táto problematika je dosť aktuálna pre našu
obec. Daň za ubytovanie sa vyrubuje v sume 0,50 Eur osoba/noc. Osoba poskytujúca
ubytovanie je povinná polročne platiť túto daň obci.
Mení sa aj miestny poplatok za komunálny odpad z 21,90 Eur za rok na občana na 22 Eur za
rok na občana, čo predstavuje 0,06027 Eur za kalendárny deň na občana. Mení sa aj bod 7.
a ruší sa táto veta „Výnimočne, pokiaľ obci je známe, že poplatník sa nezdržuje v mieste
svojho trvalého pobytu je možné znížiť prípadne odpustiť poplatok na základe čestného
prehlásenia.“ Ďalej sa mení aj bod 9. kde sa ruší potvrdenie o návšteve školy a čestné
prehlásenie a nahrádza ho doklad o pobyte, nájomná zmluva, pracovné povolenie alebo
pracovná zmluva. Dopĺňa sa bod 11. „Doklady pre uplatnenie zníženia poplatku predloží
poplatník obci Streženice do 31. januára zdaňovacieho obdobia.“

K bodu 4.
Tento bod bol doplnený starostom obce a jedná sa o neuplatňovanie programov.
Starosta informoval o schválení novely Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, kde už programový rozpočet podľa § 5 ods. 4/nebude povinnosťou
v obci do 2000 obyvateľov, ak o neuplatňovaní programov rozhodne jej zastupiteľstvo. Ďalej
vysvetlil, že v budúcnosti už nebudeme musieť vypracovávať monitorovaciu správu a už sa
nebude schvaľovať programovací rozpočet, ale finančný rozpočet. Poslanci k prednesenému
návrhu nemali pripomienky, tak dal hlasovať za schválenie.
K bodu 5.
Starosta obce informoval, že na obecnej rade, na ktorej boli k dispozícii všetci poslanci
bol pripravený a navrhnutý rozpočet na rok 2015 a na roky 2016 a 2017 je len na vedomie. Do
rozpočtu bolo oproti návrhu rozpočtu, ktorý bol vypracovaný na obecnej rade doplnené tieto
príjmy: daň z nehnuteľnosti o cca 10 000 Eur, eurofondy na opatrovateľky – príjem od štátu
cca 17 100 Eur, vybudovanie verejného priestranstva a výstavba chodníkov 41 984 Eur
(realizácia do 30.4.2015) a výdaje: dopravné na osobný automobil cca 1616 Eur, oprava ciest
a zvodidiel na sumu 40 000 Eur, ZŠ a MŠ – tovary a služby 6 500 Eur a vybudovanie
verejného priestranstva a výstavba chodníkov 41 984 Eur.
Kontrolór obce oboznámil zastupiteľstvo o výške podielových daní zo štátu vo výške
224 731 Eur, ktoré musia byť uvedené v rozpočte na rok 2015. Taktiež predniesol stanovisko
hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015, ktoré je priložené k zápisnici a odporúča
návrh rozpočtu schváliť ako „Záväzný rozpočet na rok 2015“.
Starosta obce doplnil ešte rozpočet o navýšenie dane z nehnuteľnosti na celkovú sumu

52 300 Eur. Poslankyňa p. Zvonková navrhla vo výdajoch navýšiť príspevok únii žien na
celkovú výšku 500 Eur. Poslankyňa p. Janisová navrhla vo výdajoch navýšiť splácanie úrokov
banke na sumu 9 000 Eur nakoľko v budúcom roku obec vezme preklenovací úver. Tiež
navýšiť splátku tuzemskej istiny na sumu 40 331 Eur a v prípade, že bude potrebné urobiť
úpravu rozpočtu sa použijú tieto peniaze na chod obce.
Starosta na záver zhrnul, že celkové príjmy sú v sume 421 531 Eur a taktiež výdaje sú
v sume 421 531 Eur, rozpočet je teda vyrovnaný. Poslanci k danému návrhu už nemali ďalšie
pripomienky a tak dal hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2015.

K bodu 6.
Starosta oboznámil poslancov a občanov, že na obecnej rade boli vypracované
inventarizačné komisie pre volebné obdobie 2014-2018. Poslanci k prednesenému návrhu
nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 7.
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu.
Informoval, že starosta obce musí k 31.3. v danom roku musí odovzdať tejto komisii svoje
daňové priznanie nadobudnutého majetku. Starosta navrhol, aby predsedom tejto komisie bol
pán Ján Badžgoň a jeho členovia boli všetci členovia obecného zastupiteľstva, tak ako tomu
bolo v predchádzajúcom volebnom období. Poslanci k danému návrhu nemali pripomienky
a dal hlasovať za schválenie danej komisie.
K bodu 8.
Starosta informoval, že na ustanovujúcom zastupiteľstve boli zriadené jednotlivé
komisie, ktorých predsedovia si mali do dnešného zastupiteľstva navrhnúť ich členov.
Predsedovia jednotlivých komisií si navrhli členov. Pán poslanec Badžgoň, ktorý je
predsedom stavebnej komisie oboznámil starostu, aby sme za jeho členov zatiaľ nehlasovali,
s tým, že sa to presunie do ďalšieho zastupiteľstva. Starosta dal schváliť jednotlivých členov
komisie.
K bodu 9.
Diskusia:
Starosta informoval poslancov, že na podnet občanov, ktorý sa sťažujú na
znečisťovanie hrobov dal vypracovať cenovú ponuku na výrub stromov na cintoríne, a to
konkrétne dve lipy. Cena predstavuje 818 Eur. Poslancom dal na uváženie či stromy vyrúbať
alebo nie do ďalšieho zastupiteľstva. Poslanci navrhli dať na obecnú stránku anketu ohľadom
výrubu stromov na cintoríne.
Starosta informoval, že z dôvodu výstavby rodinných domov bude do budúcna
potrebné vytvoriť názvy nových ulíc. Takisto dal na uváženie do ďalšieho zastupiteľstva.
Pána poslanca Svoradu zaujímalo vybudovanie kanalizácie v časti obce Keblie,
ohľadom termínov vybudovania tejto kanalizácie. Starosta odpovedal, že celá realizácia má
byť dokončená do 31.3.2015, ale môže jej vybudovanie ovplyvniť počasie a termín sa týmto
môže predĺžiť. Po určitom čase ako zásypy kanalizácie upadnú je naplánované asfaltovanie zo
strany stavebníka, ktorým je spoločnosť Eurovia. Asfaltovanie nepokryje celkovú časť
vozovky, ostatnú časť vozovky bude musieť vyasfaltovať obec na svoje náklady, s čím
počítame aj v rozpočte na rok 2015.

Starosta oboznámil poslancov, že rozhlasová ústredňa, ktorá už bola zastaralá sa
pokazila a bolo potrebné zakúpiť novú rozhlasovú ústredňu. Z tohto dôvodu hrá miestny
rozhlas o poznanie lepšie, čo niektorým občanom môže prekážať kvôli zvýšenému hluku.
Poslanci na to reagovali, že rozhlas hrá naozaj lepšie a treba jeho hlasitosť ponechať.
Do diskusie sa zapojil aj pán Martin Karas, ktorý pripomenul hlásenie do rozhlasu
o miestnom túlaní psov po uliciach. Nakoľko sa opäť v obci rozšíril ich výskyt.
Starosta oboznámil poslancov s nevyhnutnosťou vybudovania zberného dvoru, s tým,
že by boli možné k dispozícií dve zberné miesta. Jedno by mohlo byť na bývalom družstve
a bolo by potrebné osloviť pána Halasa a druhé miesto je za dolnou bytovkou, ktoré je
v majetku obce. Predniesol, že na tomto zbernom dvore by sa zbierali elektroodpad,
gumoodpad, plasty a príležitostne veľkoobjemový odpad. Poslanci sa zhodli, že výhodnejšie
pre obec je vybudovať zberný dvor na pozemku, ktorý patrí obci, s tým, že treba dodržať
legislatívne podmienky. Starosta informoval, že vybudovanie zberného dvora nebude
v blízkej budúcnosti, je to len v štádiu príprav.
Na záver starosta obce poďakoval za účasť prítomným poslancom a občanom,
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil prianím príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších a taktiež poprial všetko dobré v novom roku 2015, veľa zdravia,
šťastia a pracovných úspechov.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
13.12. 2014

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Ing. Peter Boda

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 13.12. 2014

Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 14/48
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia
a overovateľov zápisnice Ing. Monika Janisová a Ing. Peter Boda.

Ing.

Elena

Sitárová

uznesenie č. 14/49
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na roky 2015-2017
uznesenie č. 14/50
Finančný rozpočet na roky 2016-2017
uznesenie č. 14/51
členov jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve v Streženiciach a to
finančná komisia
- Marta Karasová, Jaroslava Kadlecová, Katarína
Ivanová
komisia životného prostredia

- Peter Karas, Peter Centový

sociálno- zdravotná komisia

- Emília Loduhová, Eva Cígerová

poriadková komisia

- Martišík, Lišaník

komisia pre kultúru šport a školstvo - Martina Pavlíková, Anna Bartošová, Erik Medňanský
uznesenie č. 14/52
informáciu starostu obce o vytvorení komisie na ochranu verejného záujmu
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 14/53
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 14/54
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Streženice
hlasovanie: za – 7
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 13/55
neuplatňovanie programov
hlasovanie: za – 7
proti – 0

zdržal sa - 0

uznesenie č. 14/56
Finančný rozpočet na roky 2015
hlasovanie: za – 7
proti – 0

zdržal sa – 0

uznesenie č. 14/57
inventarizačné komisie pre volebné obdobie 2014 -2018 nasledovne
a) inventarizačná komisia na fyzickú inventarizáciu hmotného majetku
predseda
člen
člen
sumarizačná
Monika Janisová
Peter Boda
Katarína
čiastkové – DK+OÚ
- HZ
- dom smútku
- ZŠ
- MŠ
- ŠJ

Monika Janisová
Matej Chromek
Matej Chromek
Anna Kotočová
Anna Bartošová
Eva Janecká

Alena Zvonková
Marián Jurík
Bohuslav Svorada
Alena Mošková
Mária Baštugová
Dagmara Trniková

Ivanová

Katarína Ivanová
Peter Karas
Ján Badžgoň
Alena Zvonková
Marta Kubišová
Peter Boda

b) inventarizačná komisia pre dokladovú inventúru
predseda – Monika Janisová, členovia – Alena Zvonková a Katarína Ivanová
c) inventarizačná komisia – pokladňa
predseda – Monika Janisová, členovia – Alena Zvonková a Katarína Ivanová
hlasovanie:

za – 7

proti – 0

zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 13.12. 2014
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

