ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2018 v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: priloţený 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, ţe sú
prítomní 6 poslanci, 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 poslancov pána Martina Karasa a pána Bohuslava Svoradu.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia a doplnil ďalší bod programu na podnet
hlavnej kontrolórky obce, a to „Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Prítomní poslanci
nemali pripomienky k programu zasadnutia a starosta dal hlasovať za schválenie programu.
K bodu 3. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.11.2018 doručila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková mailom. Správu z kontroly plnenia
uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva predniesol starosta.
K bodu 4. – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Tento bod bol doplnený do programu rokovania obecného zastupiteľstva na podnet hlavnej
kontrolórky obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 vykonávanej hlavnou
kontrolórkou obce Streţenice predniesol starosta obce na základe podkladov doručených hlavnou
kontrolórkou s tým, ţe uvedený návrh je moţné kedykoľvek v priebehu roka doplniť. Nikto
z prítomných nemal pripomienky k návrhu a starosta dal hlasovať za schválenie návrhu plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
K bodu 5. – Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne
odpady
Starosta informoval, ţe ide o navýšenie poplatku za komunálny odpad, táto zmena vyplýva
zo zmeny zákona o odpadoch a smeruje k tomu, aby sa viac separovalo. Poslanci sa na obecnej rade
zhodli na výške poplatku za komunálny odpad v sume 0,0726 EUR za osobu a kalendárny deň, čo
predstavuje sumu 26,50 EUR na rok na občana. Poslanci sa na obecnej rade ďalej zhodli na úľave
pre občanov so ZŤP 3. a 4. stupňa odkázanosti na inú osobu na základe posúdenia (rozhodnutia)
sociálnej komisie, navrhnutá úľava pre občana ZŤP 8,83 EUR na rok na občana. Starosta ďalej
informoval, ţe zo zmeny zákona vyplýva aj povinnosť prepočítavať náklady na odpad kaţdý rok a aj
upravovať poplatok na kaţdý rok. Z uvedeného vyplýva, ţe poplatok sa bude kaţdým rokom zvyšovať
aţ do roku 2021, kedy bude poplatok nemenný, alebo sa musí viac separovať. Cieľom štátu je docieliť,
aby občania viac a viac separovali odpad. Ďalej starosta informoval o programe „Elvis“, ktorý je
zameraný na monitorovanie, koľko odpadu domácnosť separuje, koľko má odpadu. Monitorovanie by
malo prebiehať pomocou čítačiek podľa váţenia odpadu. Starosta ďalej informoval aj o stretnutí

s firmou JRK, ktorá zastrešuje program „Elvis“, na dátum 20.12.2018. Pán poslanec Kováčik sa
opýtal, či by táto firma bola aj nápomocná v zavádzaní do praxe a či by vedeli povedať počiatočné
náklady na zavedenie takéhoto systému. Pani poslankyňa Cígerová povedala, ţe by nebolo zlé sa
nakontaktovať na obce, v ktorých uţ niečo podobné funguje. Starosta povedal, ţe viac tento systém
funguje v českej republike, ako na Slovensku, ale aj tu sú fungujú dve obce. Nikto z prítomných nemal
ďalšie pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie Dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach
a poplatku za TKO.
K bodu 6. – VZN č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda
Starosta informoval o upozornení z okresnej prokuratúry, aby obec vypracovala návrh VZN
o organizovaní miestneho referenda, ktoré vyplýva zo zákona schváleného NR SR a ktorý si obce
upravia na svoje podmienky. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak dal starosta
hlasovať za schválenie VZN o organizovaní miestneho referenda.
K bodu 7. – Schválenie rozpočtu na rok 2019 - 2021
Starosta odprezentoval návrh rozpočtu, na rok 2019 – 2021 vypracovaný za pomoci finančnej
komisie a obecnej rady. Podrobne rozobral príjmové poloţky, ktoré sa skladajú najmä z príjmov
z podielových daní, daní z nehnuteľností, za psa, z príjmov za uţívanie verejného priestranstva
(hlásenie rozhlasom), z poplatkov za TKO, z príjmov za prenájom sály DK, z príjmov zo správnych
poplatkov (za overovanie, za stavebné rozhodnutia), z príjmov za vodné (Keblie, Púchovská ulica)
a iné. Rozpočtované príjmy spolu sú v sume 545 324,-- EUR.
Starosta ďalej odprezentoval výdavkové poloţky pozostávajúce najmä z výdavkov na chod
obecného úradu, z výdavkov na verejný dlh (splátka úrokov, úveru), výdavky na civilnú ochranu
(dotácia na CO sklad), výdavky na ochranu pred poţiarmi (rekonštrukcia hasičskej zbrojnice),
výdavky na miestne komunikácie (zimná údrţba, oprava ciest, asfaltovanie ul. Hlavná), náklady na
odpady, náklady na vodu v časti obce Keblie a na Púchovskej ulici, výdavky na verejné osvetlenie
(dokončenie ul. Pod Rudou), na kniţnicu, na dom kultúry (výmena zásteny, náter pódia), výdavky na
opravu rozhlasu, výdavky na rekreáciu (akcie poriadané obecným úradom, dotácie pre zloţky obce –
Zväz ţien 800,-- EUR, Spevácka skupina 800,-- EUR, FK Streţenice 3 400,-- EUR), výdavky na chod
materskej školy, základnej školy, školskej jedálne, výdavky na rozvoj obcí (náklady na územný plán).
Rozpočtované výdavky spolu v sume 545 324,-- EUR.
Rozpočet na rok 2019 sa schvaľuje, na roky 2020 a 2021 berie obecné zastupiteľstvo
na vedomie.
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak dal starosta hlasovať za schválenie
rozpočtu na rok 2019 - 2021.

K bodu 8. – Rôzne
V bode č. 8 mal starosta pripravené 2 body – schválenie poplatkov za prenájom domu kultúry
(ďalej DK) a schválenie predsedov a členov obecnej rady a komisií zriadených pri obecnom
zastupiteľstve v obci Streţenice.
a) Poplatky za prenájom DK – starosta informoval, ţe naposledy sa poplatky za dom kultúry
upravovali v roku 2011. K zvyšovaniu poplatkov je potrebné pristúpiť z dôvodu
zvyšovania cien energií. Starosta predloţil nasledovný návrh:
- Prízemie
30,-- EUR
- Zasadačka
100,-- EUR bez kuchyne
150,-- EUR s kuchyňou
-

Stuţková
Svadba

400,-- EUR
230,-- EUR občania obce
300,-- EUR cudzí
Ples
300,-- EUR
Jubileum
150,-- EUR občania obce
230,-- EUR cudzí
Kar
100,-- EUR
Nezisková organizácia 1 akcia zadarmo, 2. akcia zadarmo len pre Poľovné
zdruţenie Dúbrava (z dôvodu, ţe sa poľovníci vzdali dotácie)
Zábava
350,-- EUR
Hasičská zbrojnica 1 akcia
100,-- EUR

Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak dal starosta hlasovať
za schválenie poplatkov v DK.
b) Predsedovia a členovia komisií – nové zloţenie komisii a ich predsedov a členov:
- Obecná rada
o predseda: Martin Karas
o členovia: Ján Badţgoň, MUDr. Eva Cígerová, Matej Chromek, Jozef
Kováčik, JUDr. Pavol Pavlík, Bohuslav Svorada
- Finančná komisia
o predseda: JUDr. Pavol Pavlík,
o členovia: Ing. Monika Janisová, Ing. Daniela Šprochová
- Sociálno-zdravotná komisia + kultúra
o predseda: MUDr. Eva Cígerová,
o členovia: Emília Loduhová, Ing. Peter Boda
- Poriadková + Stavebná komisia
o predseda: Ján Badţgoň,
o členovia: Štefan Daniška, Jozef Kováčik, Ing. Hozdeková
- Komisia ţivotného prostredia
o predseda: Matej Chromek
o členovia: Dana Strapková, Peter Karas
- Komisia pre šport a školstvo
o predseda: Bohuslav Svorada
o členovia: Erik Medňanský, Mgr. Martina Suchánková
Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky a tak dal starosta hlasovať
za schválenie predsedov a členov obecnej rady a komisií.

K bodu 9. – Diskusia
Starosta otvoril diskusiu. V diskusii sa o slovo prihlásila pani Skočdopole, ktorá ako
predsedníčka Rodičovského zdruţenia pri Materskej škole Streţenice(ďalej MŠ) predniesla problém.
Oslovila pani riaditeľku MŠ, ďalej pána starostu, aby zaujal stanovisko, od septembra rieši „rýchlu
výpoveď pani Šubovej“, pani Skočdopole chcela vysvetlenie výpovede pani Šubovej, jej výpoveď je
výraznou témou. Pani Skočdopole sa vyjadrila, ţe pani Šubová sa údajne neprimerane správala
k deťom – o čom nie je ţiadny zápis, nikto nič rodičom nepovedal, rodičia sa nesťaţovali, deti sa do
škôlky tešili, rodičia nemali vedomosť o tom, ţe by sa k ich deťom správala neprimerane. Prečo MŠ
nikoho z rodičov neinformovala, ţe sa k deťom správala p. Šubová agresívne. Pani Skočdopole
nemala z pani Šubovej takýto pocit, povedala, ţe sa prišla pani Šubová aj rozlúčiť na rodičovské
zdruţenie. Pani Skočdpole sa vyjadrila, ţe keď bol v MŠ s učiteľkou problém, mal sa riešiť.
Starosta odpovedal, ţe pani Šubová v 2. deň školského roka nezvládla malé deti, ktoré len
začali navštevovať MŠ, pri incidente, ktorý sa stal v kúpeľni boli prítomní dvaja svedkovia. Preto sa
starosta rozhodol ukončiť pracovný pomer s p. Šubovou dohodou o skončení pracovného pomeru.
Pani Skočdopole ďalej pokračovala, ţe na problémy v MŠ nadväzuje výpoveď pani Staňovej.
K pani Skočdopole sa pridali další rodičia, ktorí vyjadrili obavu, aký dopad bude mať na deti zmena
učiteliek. Na to starosta reagoval, ţe pani Staňová neodchádza prvýkrát, uţ raz ukončila pracovný
pomer na svoju ţiadosť a sa vrátila. Starosta bol prekvapený výpoveďou pani Staňovej a ako jediný
problém v MŠ vidí osobné vzťahové konflikty medzi riaditeľkou MŠ pani Suchánkovou a pani
Staňovou a tieto konflikty si musia vyriešiť ony samé. Poslanci sa opýtali, či sú nespokojné alebo
nešťastné deti v MŠ. Dostali odpoveď, ţe nie. Starosta dodal, ţe o odchode p. Baláţovej nevie, sú to
len nejaké domnienky a preto nebude riešiť osobné vzťahy osôb v Materskej škole.
Pán poslanec Bohuslav Svorada pokračoval v ďalšej téme, a to, ţe by bolo dobré umiestniť
kontajnery na sklo pri slatine a doplniť kontajnery na sklo a plechovice po obci. Ďalej, ţe by rád
vyčistil malinčie pri vodopáde nad Slatinou, vysadiť kvety, aby to bol pekný pohľadný kút, či sa dajú
na to vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu. Starosta odpovedal, ţe prostriedky na to vyčlenené
máme, tzv. „zelené peniaze“.
Pani poslankyňa Cígerová mala pripomienku, ţe by bolo vhodné nájsť človeka, ktorý by staral
o to, aby vyniesol smeti zo zastávky. Starosta odpovedal, ţe chodí tam pán Jakubík, urobí poriadok
a zoberie vrece s odpadkami. Ďalej pani Cígerová povedala, aby neboli preplnené koše pri dome
kultúry. Starosta odpovedal, ţe sa plánuje dokúpiť ešte jeden kontajner. Pán poslanec Kováčik k tomu
navrhol, či by spoločnosť Ledrov mohla vyváţať kontajnery pri DK a cintoríne častejšie, aj raz
týţdenne. Starosta odpovedal, ţe prezistí.
Pán poslanec Svorada povedal, ţe s preplnenými košmi je problém aj pri škole. Starosta
odpovedal, ţe firma vyváţa textil kaţdé 3 týţdne. Bohuţiaľ, občania sú nepoučiteľní a keď vidia, ţe
kontajner na textil je preplnený, aj tak pri ňom nechávajú vrecia s textilom.
Pani Janošková sa opýtala, či separovaný textil moţno odviezť aj do Púchova. Starosta
odpovedal, ţe áno, je to bezplatné pre občanom mesta, a doplnil, ţe zberný dvor v našej obci začne
fungovať od 1.4.2019. Kde sa bude zbierať elektro odpad, gumo odpad, veľkoobjemový odpad a malý
stavebný odpad z domácnosti formou zberu do konrajnerov, alebo do buniek.
Pán poslanec Svorada navrhol, keď sa bude asfaltovať, aby sa občania upozornili, aby si
dorobili prípojky a aţ potom aby sa asfaltovalo. Ďalej pripomenul, ţe by bolo vhodné zaslať list
s vyjadrením obce ohľadom cesty R6. Starosta odpovedal, ţe sme prijali uznesenie, ţe obec súhlasí
a podporuje červenú variantu navrhovanej cesty R6. Starosta aj vysvetlil a graficky odprezentoval
poslancom i občanom, o čo sa jedná.
Pani Paliesková predniesla návrh, či by sa dalo v obci zriadiť materské centrum zamerané pre
deti, ktoré ešte nemajú škôlkarsky vek, išlo by o to, ţe by hravou formou preţili mamičky čas s deťmi,
ktoré ešte nenavštevujú MŠ a či by obec bola nápomocná v tom, ţe by poskytla priestory obecnej
kniţnice na 1 – 2-krát týţdenne, kde by sa mamičky s deťmi mohli stretávať a edukovať. Starosta
odpovedal, ţe nevidí problém, rozhodujú o tom poslanci a zdôraznil, ţe je potrebné poveriť
zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za kľúče a za všetky činnosti súvisiace s prevádzkou
materského centra.

Pani poslankyňa Cígerová predniesla návrh, či by sa zasadnutia obecného zastupiteľstva dali
organizovať raz do mesiaca z dôvodu, ţe občania sa domáhajú komunikácie so starostom. Navrhla
vyskúšať takúto moţnosť. Starosta odpovedal, ţe si myslí, ţe zasadnutia obecného zastupiteľstva sú
organizované dosť pravidelne, kaţdé 2 mesiace, čo aj odprezentoval na internetovej stránke obce
a porovnal aj predchádzajúce roky a v komunikácii starosta vs. občan navidí problém. Dnes sa občania
obracajú na starostu formou telefónu, alebo emailu. Pán poslanec Kováčik navrhol, ţe moţno by bolo
lepšie organizovať kaţdý mesiac zasadnutia obecnej rady, kde by sa rozobrali problémy a následne,
v prípade potreby, by sa zvolalo zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pani Strapková navrhla, ţe by sa
to mohlo skúsiť na rok a sa prehodnotí, navrhla aj, ţe by mohol na stránku zverejniť ročný plán
zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby sa občania vedeli zariadiť. Ţe veľa obcí to tak má.
Pán poslanec Karas tieţ reagoval na kaţdomesačné zasadnutia, ţe by bol problém
s poslancami, ktorí majú trvalý pracovný pomer v nepretrţitých prevádzkach, to znamená, ťaţko by sa
im napasovávali smeny, resp. menili kvôli zasadnutiam kaţdý mesiac.
Pani kontrolórka tieţ reagovala, ţe je na rozhodnutí poslancov, ako často budú zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva, obce ich zvolávajú väčšinou podľa potreby k problémom v obci,
ročný plán zasadnutí z Púchovského okresu videla len v obci Mestečko a je dôleţité zosúladiť
naplánované pracovné smeny poslancov so zasadnutiami obecného zastupiteľstva.
Pán poslanec Karas navrhol tento problém prerokovať na obecnej rade v januári 2019.
K tomuto návrhu sa pridal aj pán poslanec Kováčik, ţe by sa zosúladili pracovné kalendáre poslancov.

K bodu 10. – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva i za hodnotné diskusné príspevky a oznámil termín ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva plánovaný na prelom mesiacov február/marec 2019.
Zapísala:

Ing. Daniela Šprochová
13.12.2018

Overovatelia: Martin Karas
.....................................
Bohuslav Svorada
......................................

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 41/2018
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pána Martina Karasa a Bohuslava Svoradu
uznesenie č. 42/2018
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.11.2018
uznesenie č. 43/2018
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Streţenice na roky 2019 -2021
uznesenie č. 44/2018
finančný rozpočet na roky 2020 - 2021

B:

schvaľuje

uznesenie č. 45/2018
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 46/2018
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 vykonávaný hlavnou kontrolórkou obce
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0
uznesenie č. 47/2018
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 48/2018
VZN č. 1/2018 o organizovaní miestneho referenda
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 49/2018
Finančný rozpočet na rok 2019
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 50/2018
poplatky v dome kultúry
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0

uznesenie č. 51/2018
predsedov a členov obecnej rady a jednotlivých komisií zriadených pri obecnom
zastupiteľstve v Streţeniciach, a to:
Obecná rada
- predseda: Martin Karas
- členovia: Ján Badţgoň, MUDr. Eva Cígerová, Matej Chromek, Jozef Kováčik, JUDr. Pavol
Pavlík, Bohuslav Svorada
Finančná komisia
- predseda: JUDr. Pavol Pavlík,
- členovia: Ing. Monika Janisová, Ing. Daniela Šprochová
Sociálno-zdravotná komisia + kultúra
- predseda: MUDr. Eva Cígerová,
- členovia: Emília Loduhová, Ing. Peter Boda
Poriadková + Stavebná komisia
- predseda: Ján Badţgoň,
- členovia: Štefan Daniška, Jozef Kováčik, Ing. Hozdeková
Komisia ţivotného prostredia
- predseda: Matej Chromek
- členovia: Dana Strapková, Peter Karas
Komisia pre šport a školstvo
- predseda: Bohuslav Svorada
- členovia: Erik Medňanský, Mgr. Martina Suchánková

hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík, Svorada)
proti – 0
zdrţal sa – 0

V Streţeniciach, dňa 13.12.2018

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

