ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2016 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 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 Bc. Alenu Zvonkovú.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Na návrh kontrolóra obce bol program
zasadnutia doplnený o Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
a samostatný bod rokovania o zrušení uznesenia č. 08/06 z roku 2008.
Prítomní poslanci nemali ďalšie pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie
programu.
K bodu 3.
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.08.2016 prečítal hlavný kontrolór obce pán Jozef Baška – priložené k zápisnici.
K bodu 4.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Streženice na 2. polrok
2016 predniesol pán Jozef Baška – priložený k zápisnici. Tento plán kontrolnej činnosti sa
môže dopĺňať aj počas roka na návrh poslancov obce a prijatím jednotlivých uznesení.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie tohto bodu
programu.
K bodu 5.
V ďalšom bode sa rokovalo o prijatí VZN č. 3/2016 o poskytnutí dotácie pre fyzické
a právnické osoby na území obce Streženice. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa poslanci
zaoberali na obecnej rade. Návrhy boli dva, poslanci sa priklonili k druhej verzii a na zasadnutí
obecného zastupiteľstva upravili termín predkladania písomných žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok podanej do podateľne k dátumu 30.11.
predchádzajúceho roka.

Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 6.
Pokračovalo sa podľa programu a to schválením dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci Streženice. Nová ulica je spoločná a
nachádza sa na území katastra obce Streženice a katastra obce Dolné Kočkovce. Názov ulice
bude totožný v oboch obciach. Tento dodatok bol prerokovávaný aj na obecnej rade, preto
poslanci nemali pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie.

K bodu 7.
V ďalšom bode starosta predniesol úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2. –
priložené k zápisnici. Úprava rozpočtu bola prerokovaná na obecnej rade. Rozpočet v časti
príjmov je vo výške 424 520,- Eur a v časti výdavkov 424 520,- Eur, to znamemá, že rozpočet
ostáva nezmenený. Úpravy boli vykonané medzi funkčnými klasifikáciami a podpoložkami
ekonomickej klasifikácie – priložené k zápisnici. Najväčšie zmeny boli na položkách
Multifunkčného ihriska a pri splátkach za cestu na ulici Keblianská.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.

K bodu 8.
Nasledoval doplnený bod programu, a to uznesenie č. 08/06 z roku 2008 – finančný
príspevok rodičom pre žiaka Základnej školy. Týmto príspevkom sa poslanci zaoberali na
obecnej rade. Zhodli sa na tom, že v súčasnosti Základná škola poskytuje kompletné
vybavenie pre žiakov a zároveň je jej chod vo veľkej miere dotovaný aj finančnými
prostriedkami obce, preto tento príspevok už v súčasnosti nemá opodstatnenie. Pripomienky
k tomuto bodu rokovania neboli a starosta dal hlasovať za zrušenie tohto uznesenia.
K bodu 9.
Starosta informoval prítomných, že obci bol doručený rozsudok zo súdneho
pojednávania s Mgr. Alenou Moškovou. V súčasnosti prebieha 15 dňová lehota, kedy môže
žalobkyňa podať odvolanie voči rozhodnutiu súdu.
Nasledovala informácia o vybudovaní Vážskej cyklotrasy. Prvé stavebné
konanie a schválenie cyklotrasy by malo začať v marci 2017. Šírka cyklotrasy by mala byť
cca 3 metre, povedie popri Váhu. Vybudovanie tejto cyklotrasy je projektom Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Stavebným úradom je Obec Beluša. Trasa bude prechádzať
katastrálnymi územiami Ladiec, Hlože-Podhoria, Beluše, Horeníc, Streženíc a Púchova.
Konkrétne sa jedná o úsek Ladce – Púchov (Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK –
časť 5). Celková dĺžka cyklotrasy bude mať viac ako 100 km a povedie od Plevníka až po
Hornú Stredu.
Ďalej starosta informoval poslancov aj občanov, že všetky žiadosti obcí na Slovensku
zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) boli zrušené. Naša obec mala záujem
z Eurofondov vybudovať ihrisko a rekonštrukciu verejného osvetlenia a kamerového systému
v obci. PPA v najbližšej dobe vyhlási nové výzvy a obce budú môcť znova podávať svoje
žiadosti.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka niekoľko projektov na podporu
zamestnanosti. Obec Streženice, prostredníctvom týchto projektov, si podáva 2 žiadosti. Prvá
žiadosť je formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je plne
hradená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o
zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych
mesiacov. Tento uchádzač o zamestnanie bude zaradený do školskej jedálne. Druhá žiadosť
sa týka poskytnutia príspevku na vytvorenie pracovného miesta (§ 50j). Pracovné miesto by
bolo vytvorené pre potreby Domu kultúry, z dôvodu konania sa množstva akcií a podujatí,
takmer každý týždeň a zabezpečenia plynulejšieho a dôkladnejšieho chodu príprav týchto
akcií a fungovania priestorov Domu kultúry. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje
príspevok vo výške 80% z celkovej ceny práce zamestnanca a obec financuje zvyšných 20%.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) rekonštruujú železničnú trať v úseku Púchov –
Horní Lideč a z tohto dôvodu bude výrub drevín popri trati, kde spoločenská hodnota drevín
v k.ú. Streženice dosahuje hodnotu 67 668,50 Eur. Na základe žiadosti ŽSR o výrub drevín

sme rozhodnutím určili finančnú náhradu vo výške 67 000,- Eur. Finančné prostriedky môže
obec použiť na životné prostredie.
Starosta informoval, že novým zákonom o odpadoch obec už nemôže zbierať
komoditu odpadu ako železo a iné kovy a ani opotrebované pneumatiky. Taktiež informoval,
že obce musia mať Okresným úradom Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie
schválené zberné dvory. Naša obec ho vybudovaný nemá, preto ho musíme v roku 2017
vybudovať a následne si ho dať aj schváliť.
Starosta informoval, že približne na konci januára ide riaditeľka Materskej školy na
materskú dovolenku a bude výberové konanie na obsadenie tejto pozície.
Z Okresného úradu v Trenčíne, odboru školstva bola postúpená žiadosť od Mgr. Aleny
Moškovej o prešetrenie splnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných
predpokladov na vykonávanie funkcie riaditeľa Materskej školy. Na túto žiadosť odpovedal
kontrolór obce a odpoveď bola odoslaná žiadateľke aj Okresnému úradu v Trenčíne.
Ďalšia informácia sa týkala Územného plánu obce. Územným plánom sa poslanci
zaoberali aj na obecnej rade. Územný plán bol v poslednej chvíli upravený, a to na základe
posudzovania vplyvu na životné prostredie EIA zo strany Okresného úradu Púchov, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Z územného plánu bola upravená časť priemyslu
a vyradená lokalita nového cintorína a športového areálu. Po týchto zmenách už nie je
potrebné vykonávať posudzovanie vplyvu na životné prostredie EIA a týmto spôsobom sme
ušetrili minimálne 6 000,- Eur z rozpočtu obce a skrátili čas schválenia nového územného
plánu o šesť mesiacov. Nový územný plán bude pravdepodobne schválený v mesiaci január.
K bodu 10. Diskusia
Pán poslanec Boda upriamil pozornosť na svetelnú signalizáciu na prechodoch pre
chodcov. Starosta reagoval, že v Streženiciach, v Púchove a na Lednických Rovniach boli
upravované prechody pre chodcov svetelnou signalizáciou. Je to aktivita a investícia
Trenčianskeho samosprávneho kraja a ich celkový počet v Trenčianskom kraji je 55 kusov.
Pán poslanec Svorada požiadal starostu obce o vysypanie kameniva na prístupový
chodník k železničnému mostu. Odôvodnil to tým, že sa tam uskutočnili práce na vyčistenie
odvodňovacieho rigolu popod železničnú trať a mechanizmy poškodili tento chodník. Starosta
reagoval, že sa posnaží tento chodník vysypať kamenivom. Poslanci sa zhodli, že by bolo
potrebné tento odvodňovací rigol vyčistiť až po potok. Starosta doplnil, že to bude prácou
povodia Váhu a že ich bude o tom informovať.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Elena Sitárová
21.11.2016

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
..............................

Bc. Alena Zvonková
..............................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 21.11.2016
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
uznesenie č. 16/30
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Elenu Sitárovú a overovateľov
zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú
uznesenie č. 16/31
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.8.2016
B: s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 16/32
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/33
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Streženice na 2.polrok 2016
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/34
Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/35
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 1/2015 o určovaní názvov ulíc v obci
Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 16/36
úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0

C: r u š í
uznesením č. 16/37
uznesenie č. 08/06 - jednorázový finančný príspevok rodičom, ktorých deti navštevujú Základnú školu
v Streženiciach vo výške 2000,-Sk (66,- Eur) na dieťa na začiatku školského roka, t.j. v septembri
počnúc školským rokom 2008/2009 na školské potreby z rozpočtu obce
hlasovanie:
za – 5 (Boda, Janisová, Kubišová, Svorada, Zvonková)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 21.11.2016

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

