Obecné zastupiteľstvo obce Streženice
ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.07.2020
o 18:00 hod. v sále Domu kultúry 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, občanov obce a kontrolórku obce zo zasadnutia ospravedlnil. Konštatoval, že
sú prítomní 6 zo 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Pán poslanec Chromek je
ospravedlnený z dôvodu pracovného vyťaženia.
2.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zastupiteľstva starosta určil Katarínu Hrišovú a za overovateľov zápisnice
pána poslanca Martina Karasa a pána poslanca Jozefa Kováčika.
Ďalej prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Prítomní poslanci schválili program rokovania bez ďalších pripomienok hlasmi všetkých
prítomných.
3.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Správu z kontroly plnenia uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 16.06.2020
prečítal starosta obce, ktorú pripravila pani kontrolórka – Správa priložená k zápisnici.
Správu z kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva berie obecné
zastupiteľstvo na vedomie.
4.) Územný plán obce Streženice rozšírenie na základe žiadosti p. Bárkovej
Jedná sa o pozemok vo vlastníctve p. Bárkovej, ktorý spoločnosť Profi Service Truck by chcela
pričleniť k výstavbe v lokalite Nad Slatinou. Spoločnosť sa zaviazala, že uhradí všetky náklady
spojené s Dodatkom č.2 k UPN-O Streženice. Zástupca spoločnosti Profi Service Truck p. Šulík
informoval prítomných, že pri doplnení tohto pozemku k plánovanej výstavbe by sa vošlo 8 rodinných
domov. Do danej lokality je naplánovaných celkovo 94 bytových jednotiek aj s príslušnými
parkovacími miestami a podzemnými garážami.
Poslanec Svorada sa spýtal, kto bude znášať všetky náklady na vybudovanie inžinierskych
sietí v tejto lokalite a aj cesty. P. Šulík odpovedal, že v lokalite Nad Slatinou vybudujú všetky siete
a cesty na vlastné náklady tak ako tomu bolo doteraz pri bytových domoch, ktoré už stoja a sú
skolaudované aj s príslušným detským ihriskom, ktoré vybudovali pre deti z obce. Do budúcna chce
pozemok pod slatinou a aj s detským ihriskom odovzdať spoločnosť Profi Servis Truck bezodplatne
obci. Poslanec Svorada sa spýtal, koľko parkovacích miest je pripravených na danú lokalitu a kto sa
bude starať o zimnú údržbu v tejto časti. Pán Šulík odpovedal, že projekt počíta na domácnosť 1,5
parkovacieho miesta. Cesty sú riešené tak, aby boli v zime dostupné. Pán Šulík doplnil, že kupujú
nákladne auto na zimnú údržbu aj s posypom a v spolupráci s obcou sú pripravený posýpať a ohŕňať
všetky komunikácie v obci. Je to veľké nákladné auto, ktoré sa stará aj o údržbu ciest I a II triedy t.j.
veľké sypače. Poslanec Svorada doplnil, že je potrebné zachytávať všetku dažďovú vodu v tejto
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lokalite, nakoľko všetko sa zleje na miestnu komunikáciu a je veľké blato na cestách. Pán Šulík
povedal, že sa postupne ako budujú komunikácie v tejto lokalite snažia zvádzať vodu do zádržných
šácht, ktoré sú zakopané v zemi a môžu slúžiť pre hasičov, alebo na polievanie zelene v blízkom okolí,
a to čo je naviac je prepadom odvedené do potoka. Pán Šulík doplnil, že nedávno aj vyčistili
odvodňovacie rigoly v tejto lokaltite, aby bolo čo najmenej vody na ceste a tak isto aj blata.
5.) Memorandum o spolupráci
Starosta informoval, že na obecnej rade bolo prerokované Memorandum o spolupráci medzi
obcou a spoločnosťou Profi Servis Truck o rozšírenie cesty na ul. Hlavná v úseku od p. Urbanovej po
p. Huťťovú a taktiež o vybudovanie dotláčacej stanice pre časť obce na ul. Hlavná, ul. Štepnická a pre
ul. Pod Rudou z dôvodu nedostatku tlaku v potrubí na týchto uliciach. Do budúcna bude potrebné
riešiť zmluvu o združení, kde sa vyčíslia konkrétne investície na dotláčaciu stanicu a na rozšírenie
cesty. Budú potrebné ďalšie rokovania o tom koľko a akým podielom kto všetko prispeje na tieto
nevyhnutné investície. Starosta doplnil, že túto časť cesty je nevyhnutné už dlhšie riešiť a opraviť, a k
tomu názoru sa priklonili aj poslanci obecného zastupiteľstva. Spoločnosť Profi Servis Truck by
v prvej fáze zaplatila tieto investície a prostredníctvom podielových dani občanov, ktorí sa
v budúcnosti prisťahujú do tejto lokality, by sa postupne tieto investície splácali. Taktiež aj ďalší
investor, ktorý si pripravuje ďalšiu lokalitu na výstavbu je pripravený sa podieľať na spolufinancovaní.
6.) Rôzne
V bode rôzne starosta informoval o čistení potoka. Časť potoka od náletových drevín a krovia vyčistil
pán Poliak v úseku od p. Granzerovej k p. Vojtekovej a následne mu pomohli poodvážať burinu
brigádnici a pán Gažo so svojím nákladným autom. Po tomto vyčistení má prísť dočistiť potok
Povodie Váhu a Správa ciest pri TSK. Starosta ďalej informoval o tom, že správa ciest bude vysávať
nános spod mostov cesty II/507 a Povodie Váhu pošle kráčajúci bager a Tatru.
Starosta ďalej informoval o realizácií nového bezdrôtového rozhlasu na ulici Hlavná a Štepnická.
Pani Karasová sa spýtala, či sa nedá nejako upraviť cesta pri jej dome až k p. Lišaníkovi. Starosta
reagoval, že sa posnaží túto ulicu vyspraviť k spokojnosti občanov.
Poslanec Svorada sa spýtal, či starosta nevie zabezpečiť suchý betón a fúru štrku, aby si svojpomocne
pri jeho dome vyspádovali tečúcu vodu po ceste do potoka. Starosta reagoval, že táto možnosť je
a bude sa to riešiť cez firmu MRA.
Poslankyňa Cígerová sa spýtala, kto vybudoval odtok vody v Kebli pri domoch pána Crkoňa
a Rypáka. Starosta odpovedal, že pán Crkoň to vybudoval na svoje náklady.
Pani Janisová sa spýtala, či by sa nedal vyrovnať povrch areálu za škôlkou a taktiež namaľovať
zábradlie okolo ulice Hlavná. Starosta odpovedal, že vie to zabezpečiť a poslanec Karas doplnil, že si
berie na starosti výmenu jednej zostavy, ktorá je už rozpadnutá.
Poslanec Badžgoň informoval starostu, že je potrebne riešiť a zreklamovať cestu v Keblí v úseku pri p.
Kolenovi, kde sa prepadla časť cesty nad kanalizáciou a treba to riešiť cez Považskú vodárenskú
spoločnosť, ktorá realizovala kanalizáciu.
7.) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným poslancom i občanom za
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, poďakoval za diskusné príspevky a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva o 19:46 hod. Prijaté uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
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Starosta obce:

Ing. Juraj Hrišo
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Zapisovateľka:
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Streženice konaného
dňa 22.07.2020

Obecné zastupiteľstvo

A:

berie na vedomie

uznesenie č. 16/2020
informáciu starostu obce o určení zapisovateľky zasadnutia Kataríny Hrišovej a overovateľov
zápisnice pána poslanca Jozefa Kováčika a Martina Karasa
uznesenie č. 17/2020
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa
16.6.2019

B:

schvaľuje

uznesenie č. 18/2020
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Svorada, Badžgoň, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0
uznesenie č. 19/2020
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.
2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Streženice, potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.

hlasovanie:
za – 4 (Cígerová, Badžgoň, Karas, Kováčik)
proti – 1 (Pavlík)
zdržal sa – 1 (Svorada)
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uznesenie č. 20/2020
memorandum o spolupráci
hlasovanie:
za – 6 (Cígerová, Kováčik, Svorada, Badžgoň, Karas, Pavlík)
proti – 0
zdržal sa – 0

V Streženiciach, dňa 23.07.2020

Schválil: Ing. Juraj Hrišo
starosta obce

Zapísala: Katarína Hrišová

