ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2015 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 5 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 Bc. Alenu Zvonkovú 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 29.04.2015, ktorú prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef
Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Štvrtým bodom programu bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015
o určovaní názvov ulíc v obci Streženice. Návrh VZN obsahoval aj tri nové názvy ulíc pre
rozširujúcu sa výstavbu nových rodinných domov v obci. Konkrétne ulica Za Rybárska, Pod
Rudou a M. R. Štefánika. Poslanci sa rozhodli iba pre dva nové názvy ulíc (Za Rybárska
a Pod Rudou), ktorým návrh VZN upravili. Odôvodnili to tým, že momentálne ulicu M. R.
Štefánika nie je potrebné dopĺňať. Doplnok VZN by sa urobil, keď budeme vedieť, že
pribudne ďalšia ulica v obci. Ďalšie pripomienky k prednesenému návrhu neboli, a tak dal
starosta hlasovať za schválenie.
Diskusia:
Pán starosta informoval o novom projekte menšieho Multifunkčného ihriska, ktorého
cena by mala byť cca 50 000,- Eur. Tento projekt by sa mal realizovať ako drobná stavba,
zameraná na rekonštrukciu existujúcej plochy betónového ihriska. Malo by sa nachádzať
v zadnej časti ihriska o rozmeroch 33x18 metrov hracej plochy. Celková plocha ihriska podľa
projektu je 39x24 metrov. S tým, že by sa zrekonštruovalo aj oplotenie, ktoré by bolo vysoké
6 metrov oproti pôvodnej výške 2,5 metra. Projekt dal poslancom k nahliadnutiu.

Ďalej starosta obce informoval, že výmena okien na budove školy začne 06.07.2015,
t. j. prvý prázdninový pondelok. Základná škola aj Materská škola budú počas celých dvoch
mesiacov prázdnin zatvorené. Nakoľko výmena okien bude trvať približne 4-5 týždňov.
Následne upratovanie a príprava na ďalší školský rok. Pán Boda sa spýtal ako bude
zabezpečená strava pre cudzích stravníkov počas prázdnin, na čo pán starosta odpovedal, že
strava bude zabezpečená od pána Pojezdala a bude sa vydávať v kuchyni Domu kultúry
pravdepodobne počas 5 týždňov. Po výmene okien by sa už posledné dva augustové týždne
mala strava vydávať v školskej jedálni.
Starosta informoval poslancov aj o asfaltovaní v časti obce Keblie. Eurovia ako firma
realizujúca kanalizáciu má naplánované konečné úpravy cesty v časti obce Keblie, Po
technických kontrolách, tlakových a kamerových skúškach by malo prebehnúť asfaltovanie
cesty v úseku z dediny od p. Košťála po p. Rypáka. To znamená, po poslednú vybudovanú
šachtu, nakoľko p. Vrána ani p. Provazniková kanalizáciu cez svoje pozemky pustiť nechceli,
tak sa vyasfaltuje len táto časť cesty. Náklady na opravu komunikácie by mali byť približne
40 000,- Eur.
Starosta informoval, že ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 29.06.2015.
Pán starosta informoval poslancov a prítomných a zároveň všetkých pozval na Deň
detí, ktorý sa v prípade priaznivého počasia uskutoční 30.05.2015, v prípade nepriaznivého
počasia sa akcia presunie na iný vhodný termín.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
18.05. 2015

Overovatelia: Bc. Alena Zvonková
Ing. Peter Boda

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

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 18.05.2015

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/23
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú
a overovateľov zápisnice Bc. Alenu Zvonkovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 15/24
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.04.2015, vykonanú hlavným kontrolórom.

B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/25
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/26
VZN č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci Streženice.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
V Streženiciach dňa 18.05.2015
Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Elena Sitárová

