ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015 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 a občanov obce. Podľa podpísanej prezenčnej listiny v úvode zasadnutia
konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a to Zvonková, Boda, Svorada, Chromek na základe
čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Poslanec p. Badžgoň
sa pripojil k rokovaniu obecného zastupiteľstva pri bode rokovania číslo 5.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Bodu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali
pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.

K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
20.11.2015 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.

K bodu 4.
Program
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja
(PHSR)
obce
má
charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť
nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja
obce. PHSR obce nenahrádza územno-plánovaciu dokumentáciu a územno-plánovacie
podklady, ale patrí medzi ostatné podklady využívané v územno-plánovacej činnosti. PHSR je
potrebné schváliť do konca roku 2015. Poslanci ho dostali vopred k nahliadnutiu, nemali
pripomienky a tak dal starosta hlasovať za jeho schválenie.

K bodu 5.
Nasledovalo schválenie VZN č. 2/2015, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru obce Streženice. Slovo dostal pán Martin Karas, ktorý
poslancom a prítomným objasnil dôvody zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce.
Podľa zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi musí mať každá obec nad 500 obyvateľov
zriadený Dobrovoľný hasičský zbor obce. Následne môže obec požiadať o zaradenie DHZO
do kategorizácie, na základe ktorej sú každoročne prideľované dotácie od štátu. Pán poslanec
Boda upozornil na niektoré drobné chyby vo VZN, ktoré je potrebné opraviť. Ďalej poslanci
nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie VZN.

K bodu 6.
Dodatok č. 5 k VZN 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon). Na žiadosť riaditeľky školy sa v tomto dodatku upravuje zápis
dieťaťa do základnej školy, a to konkrétne na druhý štvrtok v mesiaci apríl. Poslanci nemali
pripomienky, a tak dal starosta hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 7.
Starosta obce informoval, že na obecnej rade bol pripravený a navrhnutý rozpočet na
rok 2016 a na roky 2017 a 2018 sa berú len na vedomie.
Kontrolór predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016,
ktoré je priložené k zápisnici a odporúča návrh rozpočtu schváliť ako „Záväzný rozpočet na
rok 2016“.
Starosta zhrnul, že celkové príjmy sú v sume 424 520,- Eur a taktiež výdaje sú v sume
424 520,- Eur, rozpočet je teda vyrovnaný. Poslanci k danému návrhu už nemali ďalšie
pripomienky a tak dal hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2016.
Diskusia:
Starosta obce informoval prítomných, že prebehlo asfaltovanie cesty v časti obce
Keblie, ktoré je už ukončené. Asfaltoval sa úsek cesty od domu pána Kolena smerom do obce.
Ďalej informoval, že stále prebiehajú práce na multifunkčnom ihrisku, na ktorom sa
ešte bude robiť oplotenie a osvetlenie a predpokladaný termín ukončenia je niekedy január
2016, nakoľko firma, ktorá realizuje ihrisko ma vo výstavbe viacero ihrísk a časovo to
nestíhajú.
Starosta informoval, že dal pripraviť projekty na verejné osvetlenie a kamerový
systém – intravilán obce v sume 100 000,- Eur, ďalej detské ihrisko plus tenisový kurt pri
areáli školy v sume 100 000,- Eur a projekt na chodníky, 2 mostíky a zábradlie okolo potoka –
chodník od autobusovej zástavky k cintorínu v sume 100 000,- Eur. Tieto projekty sú bez
finančnej spoluúčasti obce a to teda sú 100% kryté z dotácie Európskej únie.
Na obecnej rade bola riešená otázka rekonštrukcie domu smútku a cintorína. Táto
rekonštrukcia by sa mohla riešiť v ďalšom období prostredníctvom MAS Naše Považie, kedy
budeme môcť opäť čerpať prostriedky dotácie Európskej únie, tak ako tomu bolo pri realizácii
chodníkov a parku.
Pán poslanec Svorada upozornil na problematické parkovanie pri Dome kultúry, počas
víkendových akcií, kde účastníci týchto akcií často krát parkujú aj pred rodinnými domami na
Školskej ulici a zabraňujú majiteľom domom prístup do ich domovov. Starosta odpovedal, že
o tejto problematike vie a doplnil, že by bolo potrebné odobrať z časti ihriska a vybudovať
tam parkovisko pre motorové vozidla. Ale taktiež dodal, že realizácia by bola možná až
v roku 2017.
Na záver starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za poctivú
prácu počas kalendárneho roka a taktiež občanom za účasť, a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil prianím príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších a taktiež poprial všetko dobré v novom roku 2016, veľa zdravia, šťastia
a pracovných úspechov.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
14.12. 2015

Overovatelia: Bc. Alena Zvonková
Ing. Peter Boda

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 14.12.2015
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/54
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 15/55
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2015
uznesenie č. 15/56

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Streženice na rok 2016
uznesenie č. 15/57
Finančný rozpočet na roky 2017-2018
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/58
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/59
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streženice
hlasovanie:
za – 4 (Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 15/60

Dodatok č. 5 k VZN 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 15/61
Finančný rozpočet na rok 2016
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 15/62
VZN č. 2/2015, ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce
Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach dňa 14.12.2015
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

