Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.05.2016 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 Badžgoň, Janisová, Chromek, Zvonková, na
základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné. Poslanec
Boda sa pripojil k rokovaniu obecného zastupiteľstva pri bode rokovania číslo 4.
K bodu 2.
Za zapisovateľku zastupiteľstva určil Ing. Elenu Sitárovú a za overovateľov zápisnice
Ing.Moniku Janisovú a Jána Badžgoňa.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia, kde bol doplnený bod
programu č. 4. Prítomní poslanci nemali pripomienky a tak dal hlasovať za jeho schválenie.
K bodu 3. a 4.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
19.02.2016 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
Ďalej predniesol hlavný kontrolór obce Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kontrolór obce
odôvodnil oneskorené odovzdanie správy o kontrolnej činnosti, z dôvodu technických
komplikácii na služobnom notebooku.
Správa o kontrolnej činnosti sa berie na vedomie.

K bodu 5.
Piatym bodom programu bolo schválenie návrhu VZN obce Streženice č. 1/2016 –
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Streženice. Starosta obce čítal hlavné body
VZN. Taktiež doplnil, že VZN bolo prerokované na obecnej rade. Vstup na multifunkčné
ihrisko bude bezplatný pre občanov obce, spoplatnenie pre cudzích občanov bude 1€/hodina/
osoba. Prevádzka osvetlenia na 1 hodinu bude v sume 3,00 Eur pre všetkých nájomcov
ihriska.. Starosta doplnil, že je potrebné prerokovať aj celodenný prenájom ihriska. Poslanci
diskutovali o cene za celodenný prenájom ihriska a odsúhlasili sumu 100,- Eur. Pani
poslankyňa Zvonková chcela upresniť, či za osvetlenie budú platiť iba cudzí občania alebo aj
občania obce a zároveň navrhla, aby bol vo VZN uvedený úplný zákaz požívania nápojov
v sklenených flašiach a pohárov na multifunkčnom ihrisku. Starosta doplnil, že platiť budú
len cudzí návštevníci MI, a doplnil VZN o zákaze požívania nápojov v sklenených flašiach
a pohárov na multifunkčnom ihrisku.
Poslanci nemali pripomienky, a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 6.
Nasledovalo schválenie návrhu VZN obce Streženice č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Streženice.
Z dôvodu zmeny zákona musí byť v obciach schválené VZN o nakladaní s odpadmi.
Týka sa to separovaného zberu. Toto VZN pripravila spoločnosť ENVI-PAK, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu. VZN je spracované na mieru právnikom tejto spoločnosti na základe
podkladov z obce. Návrh VZN poslanci prerokovávali aj na Obecnej rade.
Poslanci nemali pripomienky, a tak dal starosta hlasovať za schválenie.
K bodu č.7
Pokračovalo sa v nasledujúcom bode, kde sa prerokovávala dotácia pre Centrá voľného
času v okrese Púchov. Starosta informoval, že pre rok 2016 je výška dotácie 78,21 Eur pre jedno
dieťa. Obec tieto finančné prostriedky dostáva od štátu v podielových daniach. Centrá voľného
času v okrese Púchov navštevuje 13 detí z trvalým pobytom v našej obci. Starosta ďalej navrhol,
aby poslanci schválili dotáciu pre rok 2016 v plnej výške čo prestavuje sumu 1013,73€ na
kalendárny rok.. Poslanci nemali k prednesenému návrhu žiadne pripomienky, a preto dal starosta
obce hlasovať za schválenie.
K bodu č. 8
V bode Rôzne starosta informoval poslancov o možnej spolupráci obcí „Lednickorovnianského regiónu“ v podobe Zmluvy o zriadení. Spolupráca by sa týkala koordinácie
postupu pri riešení spoločných problémov týkajúcich sa rozvoja samosprávy obcí,
hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho života obcí, vzťahu k orgánom štátnej správy
a vyšších samospráv. Toto združenie by bolo dobrovoľné a malo by jeden štatutárny orgán.
Stanovy združenia budú prerokovávané po uzatvorení zmluvy.
Poslanci nemali k prednesenému návrhu pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať za
schválenie.
Starosta informoval prítomných o Smernici č. 01/2016 Obecného úradu v Streženiciach
z 01.05.2016 o registratúrnom poriadku na zabezpečenie jednotného postupu pri správe
registratúry podľa osobitného predpisu. Tento registratúrny poriadok je určený pre vnútornú
potrebu úradu. Poslanci zobrali túto správu na vedomie.
Starosta odovzdal predsedovi komisie na ochranu vo verejnom záujme pánovi
Badžgoňovi svoje majetkové priznanie za rok 2015.
Nasledovalo prerokovanie platu starostu obce. 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 %, tak ako bolo aj
v predchádzajúcom roku. Minimálny plat starostu podľa údajov vyhlásených štatistickým
úradom za rok 2015 predstavuje sumu 883,00 Eur x 1,65 násobok priemernej mzdy, čo
predstavuje sumu 1 456,95 Eur. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o navýšení tohto
minimálneho platu o 7 %, čo predstavuje sumu navýšenia o 101,9865 Eur. Celkový plat
starostu teda predstavuje sumu 1 559,00 Eur po zaokrúhlení. Starosta dal hlasovať za
schválenie.

Ďalší bod rokovania bol doplnený pred rokovaním obecného zastupiteľstva a bol to
bod Plnenie rozpočtu a úprava rozpočtu na návrh poslanca Bodu. Pre krátkosť času nebolo
možné pripraviť všetky podklady k úprave a plneniu rozpočtu. Z tohto dôvodu poslankyňa p.
Janisová pripravila aspoň rozpočet za rok 2015 a informovala, že úprava rozpočtu a plnenie
rozpočtu sa nedá v tejto dobe riešiť. Síce bola urobená kvartálna uzávierka, ale z dôvodu
zmeny zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý platí od 1.1.2016, kde sa zmenili rozpočtové
klasifikácie bude potrebné túto uzávierku prepracovať. Program, ktorý má zakúpený obecný
úrad nebol ešte do dnešného dňa aktualizovaný zo strany programátorov a z tohto dôvodu by
nemalo cenu robiť úpravu rozpočtu, keďže sa budú jednotlivé položky aj tak opravovať.
Poslanci sa dohodli, že tento bod sa presunie do ďalšieho zastupiteľstva.
Diskusia:
Starosta obce informoval prítomných o ukončených prácach na Multifunkčnom
ihrisku, ktoré bolo financované prostredníctvom dotácie z Úradu vlády a z rozpočtu obce.
Oficiálne otvorenie MI bude 11.06.2016 o 16h. Ďalej doplnil, že úspešne prebehlo aj
vyúčtovanie MI..
Ďalej informoval, že úspešne prebehlo vyúčtovanie za rok 2015 a to na výmenu
okien na budove škole. Táto výmena bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva
a z rozpočtu obce.
Informoval taktiež o zmene územného plánu obce, kde bude nasledovať spoločné
rokovanie a zároveň upozornil, že nie všetkým žiadostiam bude vyhovené.
Ohľadom vodovodu v časti obce Keblie bude zorganizované spoločné stretnutie na
základe zoznamu žiadostí o pripojenie na vodovod. Starosta predpokladá, že realizácia
prípojok by mohla začať už koncom mesiaca máj, alebo začiatkom mesiaca jún.
Starosta informoval, že bola vypracovaná projektová dokumentácia na havarijný stav
kúrenia v škole. Celková cena za vybudovanie nového kúrenia podľa tejto projektovej
dokumentácie je v sume 70 800,- Eur. V budove školy sú 3 vetvy kúrenie, pri ktorých každá
vetva je ocenená zhruba na 10 000€ a rekonštrukcia kotolne, kde by sa prešlo na plynovú
kotolnu by stála zhruba 40 000€. Pán poslanec Badžgoň informoval, že vybudovanie kúrenie
môžu pohybovať v nižšej sume, pretože v tejto dokumentácií boli použité tabuľkové položky.
Starosta informoval prítomných, že od februára tohto roka do mája prebehli štyri
kontroly v obci, z inšpektorátu práce, dvakrát z hygieny a naposledy zo Štátnej školskej
inšpekcie. Obci nebola udelená žiadna finančná pokuta. Doteraz boli všetky kontroly
v poriadku, až na malé nedostatky, ktoré je potrebné v časovom horizonte opraviť.
Starosta ďalej informoval, že v Základnej škole bude do konca mesiaca júl prebiehať
výberové konanie na riaditeľa/ku školy, a to z dôvodu, že Rada školy Základnej školy navrhla
odvolanie z funkcie p. Moškovú, ale aj z dôvodu, že p. Mošková sama požiadala o uvoľnenie
z funkcie riaditeľky.
Pán Pitlovaný upozornil, že je potrebné vykonať údržbu pri Slatine a taktiež by bolo
potrebné prekopať odvodňovací rigol pri rodinnom dome p. Adamičku a p. Huťťovej na ulici
Hlavná.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Ing. Elena Sitárová
Overovatelia: Ing. Monika Janisová
Ján Badžgoň
17.05.2016
................................
................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 17.05.2016

Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e na v e d o m i e
uznesenie č. 16/11
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Jána Badžgoňa
uznesenie č. 16/12
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2016

uznesenie č. 16/13
správu o kontrolnej činnosti za rok 2015
uznesenie č. 16/14
smernicu č. 01/2016 Obecného úradu v Streženiciach z 01.05.2016 o registratúrnom poriadku
B: s ch v a ľ u j e
uznesenie č. 16/15
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za – 4 (Badžgoň, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/16
VZN obce Streženice č. 1/2016 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/17
VZN obce Streženice č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 16/18
poskytovať finančné prostriedky pre rok 2016 z rozpočtu Obce Streženice len pre Centrá voľného
času pôsobiace v okrese Púchov. Výšku príspevku na jedno dieťa na rok sa schvaľuje vo výške
78,21 Eur bez ohľadu, koľko centier voľného času dieťa navštevuje. Podmienka poskytnutia
príspevku na jedno dieťa na rok je doloženie kópie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 16/19
Zmluvu o zriadení „Združenie obcí Lednicko-rovnianskeho regiónu“ podľa § 20b a nasl.
Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/20
plat starostu obce ako súčin priemernej mzdy v NH SR a koeficientu 1,65 podľa veľkostnej
skupiny obce a navýšenie o 7% a to spätne od 01.01.
hlasovanie:
za – 5 (Badžgoň, Boda, Chromek, Janisová, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach dňa 17.05.2016

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

