ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2015 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 5 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 programom zasadnutia. Doplnil jeden bod programu –
zaradenie obce Streženice do územia pôsobnosti občianskeho združenia (MAS) Naše Považie.
Prítomní poslanci nemali pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
20.07.2015 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Štvrtým bodom programu bola smernica verejného obstarávania. Starosta informoval,
že na obecnej rade bola vypracovaná interná smernica, kde od 01.11.2015 sa mení výška
verejného obstarávania v Elektronickom Kontraktačnom Stredisku (EKS) z pôvodných 1000,Eur na sumu 5000,- Eur. Smernica umožňuje starostovi obce priame zadanie zákaziek bez
prieskumu trhu v sume do 1000,- Eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka na jednu
zákazku. Ďalej smernica upravuje zadávanie zákaziek formou prieskumu trhu a formou na
predkladanie ponúk v sumách od 1000,- Eur do 5000,- Eur bez DPH na bežné tovary a služby.
Smernica ďalej nariaďuje v sume nad 5000,- Eur používať EKS alebo vestník verejného
obstarávania.
Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 5.
Nasledoval ďalší bod programu – úprava výšky príspevku rodičom, ktorých deti
navštevujú Základnú školu Streženice. Výška príspevku z pôvodných 66,- Eur bola upravená
na 33,- Eur z dôvodu potreby zakúpenia žalúzií do budovy školy. Rodičia s úpravou výšky
príspevku súhlasili a zároveň vyjadrili súhlas s nákupom žalúzií a ich svojpomocnou
montážou. O odsúhlasení príspevku je priložený doklad z rodičovského združenia, kde rodičia
vyjadrili súhlas o výške príspevku v sume 33,- Eur.
Poslanci nemali námietky, tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 6.
Starosta informoval o dôležitosti zaradenia obce Streženice do občianskeho združenia
(MAS) Naše Považie. Naše Považie je otvoreným neziskovým združením fyzických a

právnických osôb, zriadeným za účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji regiónu s
ohľadom na čo najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov - ako prírodných, kultúrnych a
historických, tak i ľudských. Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na
území, ktoré spadá pod pôsobnosť OZ Naše Považie. Túto úlohu bude združenie vykonávať
najmä prostredníctvom podpory a koordinácie činnosti samospráv, neziskových organizácií,
podnikateľského sektora, občanov a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia.
Tento rok boli zastrešené projekty v rámci eurofondov pre našu obec výstavba chodníkov a
parku. Je potrebné potvrdiť účasť obce v MAS Naše Považie pre nové programové obdobie
rokov 2014 – 2020, aby bola obec opätovne zaradená do územia pôsobnosti OZ Naše Považie
pre programové obdobie 2014 – 2020. Poslanca Bodu zaujímalo, či nám vznikajú aj nejaké
finančné náklady na účasť v (MAS) Naše Považie. Starosta odpovedal, že obec platí ročný
príspevok na chod (MAS) Naše Považie v sume 129,15 Eur.
Poslanci nemali námietky, tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu 7.
Starosta obce informoval prítomných o oslave 60. výročia otvorenia Základnej školy
v Streženiciach a následne riaditeľka školy Mgr. Alena Mošková predniesla príhovor
k prítomným občanom o histórií školy, ale aj o súčasnosti. Následne sa uskutočnila aj
prehliadka priestorov v budove školy.
Diskusia:
K diskusii neboli otázky.
Starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
28.09.2015

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
...................................
Ing. Peter Boda
...................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 28.09.2015
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 15/40
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Ing. Petra Bodu.
uznesenie č. 15/41
kontrolu plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2015
uznesenie č. 15/42
informáciu o vypracovaní smernice verejného obstarávania s účinnosťou od 01.11.2015
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 15/43
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/44
príspevok rodičom, ktorých deti navštevujú ZŠ Streženice vo výške 33,- Eur
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0
uznesenie č. 15/45

zaradenie obce Streženice do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS),
IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020 a implementáciu stratégie CLLD na
svojom území.
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Chromek, Janisová, Kubišová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa - 0

V Streženiciach dňa 28.09.2015

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Elena Sitárová

