Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.11.2020
o 18:00 hod. na 1. poschodí DK v Streženiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu k zápisnici
Program: priložený k zápisnici

1.) Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Juraj Hrišo, privítal prítomných
poslancov a konštatoval, že sú prítomní 4 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Ing. Danielu Šprochovú a za overovateľov zápisnice
pánov poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Mateja Chromeka.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Nikto z prítomných nemal ďalší doplňujúci bod k prednesenému programu rokovania a poslanci
schválili program rokovania bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 04.09.2020
predniesol starosta obce, správa tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci nemali námietky k Správe z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
a uvedenú správu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Úprava rozpočtu č. 1
Starosta informoval o úprave rozpočtu. Na strane príjmov došlo k poníženiu podielových daní, čo sa
týka daní z nehnuteľnosti a za psa a poplatku za TKO, ešte do konca roka musia občania poplatiť.
Suma za prenájom domu kultúry sa už do konca roka nezmení, keďže sa nekonajú akcie. Iné nedaňové
príjmy predstavujú vratky z vyúčtovania elektriny a plynu za minulý rok. Ďalej starosta informoval
o výške prijatých dotácií (transferov) na základnú školu, materskú školu (predškolákov), stavebnú
činnosť, dopravu, evidenciu obyvateľstva – tie sú pravidelne sa opakujúce a v tomto roku prišla aj
dotácia na sčítanie obyvateľstva, na stravu ZŠ a MŠ a na platy MŠ (na preplatenie miezd počas 1. vlny
COVID-19). Ďalej starosta informoval, že sa použila časť prostriedkov z rezervného fondu
na kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou kúrenia v budove základnej školy. Obec požiadala aj
o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií v dôsledku výpadku na podielových daniach,
finančná výpomoc bola už aj pripísaná na účet obce.
Na strane výdavkov došlo k navýšeniu miezd a odvodov z dôvodu doplatenia mzdy p. Moškovej.
Ďalej sú vo výdavkovej časti výdavky na splácanie úveru (ihrisko), výdavky na COVID-19 – poslala
sa žiadosť na preplatenie časti týchto výdavkov, ďalej sú výdavky na požiarnu ochranu (elektrina,
plyn, vodné na hasičskej zbrojnici, PHM), výdavky na výstavbu (poštovné za stavebné rozhodnutia +
mzda p. Hozdekovej), výdavky na opravu miestnych komunikácií (uhrádzali sa faktúry z minulého
roka, výdavky na výkopové a zemné práce, čistenie potoka), výdavky na zásobovanie vodou (vodné
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Keblie a Púchovská ulica), výdavky na verejné osvetlenie (oprava, energie), výdavky na dom kultúry,
výdavky na bezdrôtový rozhlas (opravy, sms info), výdavky na dom smútku (energie), výdavky
na materskú a základnú školu (mzdy, rozúčtovanie nákladov na rekonštrukciu kúrenia v budove
základnej školy, preddavky na elektrinu a plyn).
Celková suma rozpočtu na strane príjmov i na strane výdavkov je po úprave rozpočtu v sume
€ 693 726,18
Z prítomných poslancov nemal nikto pripomienky, starosta dal hlasovať za schválenie Úpravy
rozpočtu č. 1 a poslanci schválili Úpravu rozpočtu č. 1 bez pripomienok hlasmi všetkých prítomných.

5.) Príprava návrhu rozpočtu na rok 2021
Starosta informoval, že pri prípravne návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z očakávanej
skutočnosti k 31.12.2020, čo sa týka podielových daní – presná informácia o výške podielových daní
na rok 2021 ešte len bude zverejnená, dodatočne sa do návrhu doplní aktuálna. Čo sa týka výdavkovej
časti, takisto sa vychádzalo z očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. Uvažuje sa o možnosti dovybaviť
hasičské vozidlo tzv. vysokotlakom, ktorým sa zvýši efektivita hasenia. Čo sa týka výstavby, je
v pláne asfaltovanie ulice Záhradná, takisto sa uvažuje o vybudovaní verejného osvetlenia
na Štepniciach a na ulici Pod Rudou. Taktiež sa uvažuje o oprave schodov pri vstupe do domu kultúry
(protišmyková dlažba), prípadne o výmene štyroch interiérových dverí (3 dverí do sály DK a 1 dvere
na obecný úrad).
Poslanci nemali námietky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu berie obecné zastupiteľstvo
na vedomie.
6.) Rôzne
6.1
Starosta informoval o VZN č. 1/2020 o odpadoch, ktoré je vypracované v súlade so zákonom, ktorý
bude účinný od 01.01.2021, VZN pojednáva o vyriešení odpadového hospodárstva na rok 2021 a je
prispôsobené na potreby obce.
Poslanci nemali pripomienky k VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce a obecné zastupiteľstvo berie VZN na vedomie.
6.2
Starosta informoval, že nakúpené kompostéry boli obyvateľom rozdané, bytovky sú zmluvne
dohodnuté so spoločnosťou Silver Mine, s. r. o., ktorá vyváža aj kuchynský odpad zo školskej jedálne.
6.3
Starosta informoval aj o návrhu Rámcovej zmluvy o dodávkach prác a spolupráci medzi
poskytovateľom Profi Service Truck, s. r. o. a objednávateľom Streženický podnik, s. r. o., rámcovú
zmluvu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
6.4
Starosta informoval o prevode pozemkov pod miestnymi komunikáciami z Obce Streženice
na Streženický podnik, s.r.o., jedná sa o tieto pozemky:
KN-E parcela číslo:
1927/1 – cesta od Hrišovcov okolo potoka smer Keblie – 1091m2
1882 – cesta od hlavnej cesty popred školu až ku rodine p. Baláža – 6255m2
1881/2 – cesta od hlavnej cesty popred zvonicu po p. Miškecha – 3365m2
1903 – cesta na ul. Družstevná – 695m2
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991/1 – cesta od p. Baláža po p. Adamičku (ul Štepnická) – 2406m2
1927/2 – cesta okolo železničnej trate smer Keblie (od pivníc po Zborana) – 1241m2
1892 – cesta v Keblí pri p. Ťapayovi – 88m2
1879/2 ,1879/1, 1880 a 1881/4 – hlavná cesta II/507 od železničného podjazdu až po skládku odpadu
na L.R. – toto asi nie, bolo by lepšie nech to ostane pod obcou.
KN-C parcela číslo: ul. Za Rybárska
369/54 – 919m2
369/37 – 215m2
369/28 – 442m2
369/44 – 123m2
369/43 – 178m2
369/70 – 142m2
369/74 – 91m2
Obecné zastupiteľstvo berie informáciu na vedomie.
7.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva, informoval o predkpokladanom termíne ďalšieho rokovania obecného
zastupiteľstva 11.12.2020 alebo 14.12.2020 a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 20:15 hod.
Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo

...........................................

Overovatelia:

JUDr. Pavol Pavlík

............................................

Matej Chromek

............................................

Ing. Daniela Šprochová

............................................

Zapisovateľka:

Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 19.11.2020
Obecné zastupiteľstvo
A:

berie na vedomie

uznesenie č. 26/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Ing. Danielu Šprochovú
a overovateľov zápisnice pánov poslancov JUDr. Pavla Pavlíka a Mateja Chromeka.
uznesenie č. 27/2020
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
04.09.2020
uznesenie č. 28/2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
uznesenie č. 29/2020
Návrh VZN obce Streženice č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
uznesenie č. 30/2020
Rámcovú zmluvu o dodávkach prác a spolupráci uzatvorenú v súlade s ustanovením § 269
ods. 2 a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný vestník v platnom znení medzi
poskytovateľom Profi Service Truck, s. r. o. a objednávateľom Streženický podnik, s. r. o.
uznesenie č. 31/2020
Prevod pozemkov pod miestnymi komunikáciami z Obce Streženice na Streženický podnik,
s.r.o.

B:

schvaľuje

uznesenie č. 32/2020
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
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uznesenie č. 33/2020
Úprava rozpočtu č. 1
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 34/2020
Použitie časti rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 13 318,83 EUR
hlasovanie:
za – 4 (Chromek, Karas, Kováčik, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 19.11.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Ing. Daniela Šprochová

