ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 11. 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 5 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 04.10.2017
predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková – priložené k zápisnici.
K bodu 4. – Zámena pozemkov parcelné číslo KN-C 181/8, 181/21 a 181/24 v k. ú. Streženice
Obec Streženice má zámer zameniť svoj majetok:
-

-

pozemok č. 181/8 „záhrada“ o výmere 229 m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
pozemok č. 181/21 „záhrada“ o výmere 191 m2 vedený na LV 1486 v k. ú. Streženice
pozemok č. 181/24 „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 27 m2 vedený
na LV 1486 v k. ú. Streženice, a to priamou zámenou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa: AXUREAL, s.r.o., Streženice 36, 020 01 Streženice, IČO: 45393010.
Osobitný zreteľ: firma AXUREAL s.r.o. zamení svoj pozemok:
pozemok parcela č. 1665/225 „zastavaná plocha“ o výmere 444 m2 v k. ú. Streženice
ako novovzniknutú parcelu podľa geometrického plánu 35/2017 vyhotoveného dňa
27.09.2017, kde obec v budúcnosti vybuduje zberný dvor.

Zámer obce zameniť majetok (pozemky) bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej
stránke obce po dobu 15 dní. Pán poslanec Svorada sa opýtal, či na pozemkoch nie je vecné bremeno.
Starosta odpovedal, že nie je žiadne vecné bremeno. Na zámenu pozemkov bude vypracovaná
Zámenná zmluva.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie zámeny pozemkov.

K bodu 5. – Dodatok č. 1 k VZN obce Streženice č. 2/2012 o sociálnych službách v obci
Streženice
Z dôvodu najnižších cien za opatrovateľskú službu v okrese Púchov a na návrh pani Juššíkovej
sa pristúpilo k zvýšeniu cien za opatrovateľskú službu v obci nasledovne:
Stupeň odkázanosti
FO na pomoc inej
FO
II.
III.
IV.
V.
VI.

Výška úhrady za
jednu hodinu
poskytovanej služby
1,00 €
1,20 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €

Dodatok č. 1 k VZN obce Streženice č. 2/2012 o sociálnych službách v obci Streženice bol
zverejnený na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce po dobu 15 dní a zároveň bol
prejednaný na obecnej rade.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 6. – VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov v obci
V rámci dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov bolo zistené, že obec Streženice nemá
schválené všeobecné záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce. Z tohto
dôvodu obec Streženice vypracovala VZN, podľa ktorého sú obecné výlepové plochy umiestnené
nasledovne:
STREŽENICE
Ul. Hlavná (pred Školou)
Ul. Púchovská (Pri zastávke)
Ul. Školská (pred Starou krčmou)
Za vyvesenie a zvesenie volebných plagátov sú zodpovední kandidáti politických strán a hnutí.
Kandidujúci subjekt v lehote 30 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje volebné plagáty
z vyhradených plôch. Miesta na vylepovanie volebných plagátov sú bezplatné.
Poslanci nemali pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie.
K bodu 7. – Kúpa pozemku parcela KN-C 1856/1, k. ú. Streženice a financovanie
Pozemok s parcelným číslom KN-C 1856/1 v k. ú. Streženice o výmere 23 738 m2 vlastní
v súčasnej dobe p. Rosinová a ponúka na predaj v sume € 40 000,-- (jedná sa o futbalový areál
Bubroviny). Kúpa predmetného pozemku bola prejednaná na obecnej rade. V prípade kúpy pozemku
je potrebné zvážiť možnosť zadĺženia obce. Keby obec uzatvorila zmluvu o municipálnom úvere
v Primabanke, výška mesačných splátok by vychádzala mesačne vo výške € 440,-- na 8 rokov,
konečná suma úveru by bola € 42 240,--.
Starosta otvoril diskusiu k tejto téme. Pani poslankyňa Janisová pripomenula, že k tejto sume
nesmieme zabudnúť pripočítať aj poplatky za zriadenie úveru a úroky. Pán poslanec Svorada sa
opýtal, či s kúpou pozemku sa kúpi aj vybudované zariadenie na pozemku. Starosta odpovedal, že aj
pozemok so zariadením by prešli pod obec do majetku obce. Rozhodnutie o kúpe pozemku je ťažké
rozhodnutie, pretože obec musí ísť do úveru a zároveň bude musieť obmedziť dotácie určené
pre zložky obce a to hlavne zníženie dotácie pre futbalový klub o 3000€. Avšak kúpou pozemku ide
o zhodnotenie a nadobudnutie majetku obce.

Na to, aby obec mohla uzavrieť zmluvu o úvere, musí byť schválená kúpa pozemku. Pani
poslankyňa Janisová pripomenula, aby sme aj po prijatí úveru splnili % zadĺženie obce. Hlavná
kontrolórka obce na zastupiteľstve vypočítala, že obec je schopná prijať úver, a úverové zaťaženie
obce na budúci rok by bolo niekde na úrovni 38%, čo bude uvedené aj v stanovisku hlavnej
kontrolórky obce.
Poslanci nemali ďalšie pripomienky a starosta dal hlasovať za schválenie kúpy pozemku
v sume € 40 000,--. Ďalej dal starosta hlasovať za schválenie úveru s tým, že poslanci obecného
zastupiteľstva poverujú starostu na podpis zmluvy o úvere a čerpanie úveru až v roku 2018.
K bodu 8. – Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020
Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na roky
2018 – 2020 sa berie na vedomie a bude zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
po dobu 15 dní. Príjmy a výdaje v návrhu sú 477 910€.
K bodu 9. – Diskusia
Starosta informoval, že nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať dňa
12.12.2017.
Starosta ďalej informoval o projekte a realizácii rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, ktorá by sa
mala konať v roku 2018.
Starosta informoval, že roku 2018 bude prebiehať stavebné povolenie na vybudovanie
chodníkov na ulici Púchovská a realizácia bude v roku 2019 z prostriedkov Europskej únie a teda cez
MAS Naše Považie, ktorej je naša obec členom. (2 mostíky cez potok smerom k Pálenici a od Domu
smútku na Družstevnú ulicu)
Starosta ďalej informoval, že spoločnosť Slovak Telekom bude realizovať optiku v celej obci
z dôvodu, že pôvodná sieť je nevyhovujúca. Realizácia bude prebiehať formou rozkopávok v obci,
najmä však v „zelenom páse“. Touto formou by chcel občanov dopredu upozorniť na stavebné práce
v celej obci.
Starosta ďalej informoval, že obec si dala doviezť kamenivo a posypový materiál na zimnú
údržbu, budú dovezené aj kontajnery na posypový materiál, v prípade potreby si budú môcť občania aj
sami posypať.
Starosta ďalej informoval o kontrole zo sociálnej poisťovne. Kontrola dopadla úspešne.
Starosta poďakoval prítomným za účasť, pripomenul termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 12.12.2017 a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
16. 11. 2017

Overovatelia: Ing. Monika Janisová
................................
Bc. Alena Zvonková
................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 16. 11. 2017
Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 17/37
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice Ing. Moniku Janisovú a Bc. Alenu Zvonkovú
uznesenie č. 17/38
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
04.10.2017
uznesenie č. 17/39
návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

B:

schvaľuje

uznesenie č. 17/40
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 17/41
zámena pozemok č. 181/8 “záhrada“ o výmere
229m2 vedený na LV 1486 v k. ú.
Streženice, pozemok č. 181/21 “záhrada“ o výmere 191m2 vedený na LV 1486 v k. ú.
Streženice, pozemok č. 181/24 “zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 27m2 vedený na LV
1486 v k. ú. Streženice v majetku obce Streženice za pozemok parcela č. 1665/225 “zastavaná
plocha“ o výmere 444m2 v k. ú. Streženice ako novovzniknutá parcela podľa geometrického
plánu 35/2017 vyhotovený dňa 27.09.2017 p. Bc. Zuzana Miková, a to priamou zámenou ako
prípad hodný osobitného zreteľa (osobitný zreteľ: spoločnosť AXUREAL, s.r.o., Streženice 36,
020 01 Streženice IČO: 45393010, je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej bude vybudovaný
zberný dvor obce Streženice)
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 17/42
dodatok č. 1 k VZN obce Streženice č. 2/2012 o sociálnych službách v obci Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/43
VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o
zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na
území obce Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 17/44
kúpu pozemku parcela KN-C 1856/1, k. ú. Streženice na LV 1104 vo vlastníctve p. Katarína
Rosinová, Továrenská 109, 020 01 Púchov – Horné Kočkovce
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0

uznesenie č. 17/45
municipálny úver – klasik v sume 40 000€ na dobu 8 rokov od Prima Banka Slovensko, a.s.
na kúpu pozemku parcela č. KN-C 1856/1, k. ú. Streženice
hlasovanie:
za – 5 (Zvonková, Janisová, Svorada, Kubišová, Chromek)
proti – 0
zdržal sa – 0
V Streženiciach, dňa 16.11.2017

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

