ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12. 2017 v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priložený k zápisnici
K bodu 1. – Otvorenie zasadnutia
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 je
prítomných 6 poslancov, na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov
zápisnice poslankyňu Ing. Moniku Janisovú a poslankyňu Bc. Alenu Zvonkovú.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Prítomní poslanci nemali pripomienky
k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať za schválenie programu.
K bodu 3. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2017
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – priložené k zápisnici.
K bodu 4. – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
Hlavná kontrolórka navrhla doplnenie bodu – schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2018 vykonávanej hlavnou kontrolórkou obce a predniesla svoj plán kontrolnej činnosti.
Poslanci nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy k plánu kontrolnej činnosti a starosta dal
hlasovať za schválenie.
K bodu 5. – Územný plán obce Streženice – Dodatok č. 1
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s potrebou prijať uznesenie
pojednávajúce o tom, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 Úzmeného plánu obce (ÚPN-O) Streženice
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať
za schválenie.

K bodu 6. – Schválenie rozpočtu na roky 2018 - 2020
Rozpočet obce na roky 2018 – 2020 bol pripravený v spolupráci s obecnou radou za účasti
všetkých poslancov. Príjmy rozpočtu na rok 2018 sú navrhnuté v sume € 499 638,-- a výdavky
rozpočtu na rok 2018 sú navrhnuté v sume € 499 638,--.

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020. Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že
návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade s platnou legislatívou o rozpočtových
pravidlách, o miestnych daniach a miestnom poplatku, o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce. Hlavná kontrolórka obce
ďalej konštatovala, že návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce i na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní pred jeho schválením a odporučila obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie a návrh rozpočtu
obce na rok 2018 schváliť.
Prítomní poslanci nemali pripomienky k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať
za schválenie.
K bodu 7. – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu. Oboznámil prítomných poslancov o podpísaní kúpnej zmluvy
s p. Rosinovou o kúpe futbalového ihriska.
Občan p. Drábik sa informoval ohľadom posunutia zastávky „v poli“ smerom na Púchov.
Starosta informoval, že žiadosť o posunutie zastávky bola zaslaná na SAD Trenčín, odpísali, že
zastávku má vybudovať obec.
Pani Cígerová predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na zámenu miestností Zväzu žien
so zasadačkou. Miestnosť pre Zväz žien je kapacitne nevyhovujúca, počet členiek sa stále zvyšuje
a rozmohla sa aj práca žien, Zväz žien zastrešuje rôzne akcie v obci, zapožičiavajú aj návleky
na stoličky v dome kultúry, ktoré majú uložené v skrini na chodbe. Pani poslankyňa Janisová
povedala, že miestnosť-zasadačka je pre Zväz žien k dispozícii, keď budú potrebovať, môžu ju
používať. Otázka zámeny miestností zostáva nateraz otvorená.
Pani Strapková sa opýtala, prečo na zasadnutia obecného zastupiteľstva nechodí viac občanov
obce. Starosta odpovedal, že veľa vecí odkonzultuje s občanmi osobne pri riešení konkrétnych situácií.
Občania využívajú možnosti dnešnej doby ako je telefón, email, ale aj osobné stretnutie na obecnom
úrade. Počas roka sa riešilo množstvo veci a občania už nepotrebujú tráviť čas na rokovaniach
obecného zastupiteľstva, ktoré sa taktiež zverejňujú na stránke obce. Stránka je dosť navštevovaná
a čítaná.
Starosta poďakoval prítomným za účasť, poslancom poďakoval za ich prácu počas roka, veľmi
pekné a otvorené rokovania obecnej rady, hodnotné diskusné príspevky počas celého roka, či už na
rokovaniach obecnej rady, alebo na rokovaniach obecného zastupiteľstva. Všetkým prítomným poprial
krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všetko dobré do nového roka 2018.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
14.12. 2017

Overovatelia:

Ing. Monika Janisová
................................
Bc. Alena Zvonková
................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 12. 12. 2017
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 17/46
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú
uznesenie č. 17/47
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.11.2017
uznesenie č. 17/48
finančný rozpočet na roky 2019 - 2020

B:

schvaľuje

uznesenie č. 17/49
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/50
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/51
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.
1 Územného plánu obce (ÚPN-O) Streženice, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 17/52
finančný rozpočet na rok 2018
hlasovanie:
za – 6 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Boda)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 14.12.2017

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

