Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 28.06.2022
Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 28. júna 2022
o 18:00 hodine vo veľkej sále Obecného domu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení OZ č. 479 – 497/24052022
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rok 2021
Plnenie rozpočtu obce za rok 2021
Záverečný účet obce Strekov za rok 2021
Tvorba rezervného fondu – čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Výročná správa obce Strekov za rok 2021
Upravený rozpočet obce Strekov za mesiac jún 2022
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Strekov
VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda
Predaj, prenájom a kúpa majetku obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 498-516/28062022
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Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 28. júna 2022
o 18:00 hodine vo veľkej sále Obecného domu v Strekove
Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Zoltán Kasnyík, Zoltán Izsák, Ing. Karol
Kovács, Ján Kasnyik, József Kovács, Erika Szendiová, Gabriel Jankulár
Neprítomní poslanci: 0
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Terézia Skalová-hlavná kontrolórka, Mária
Bujnová– ekonómka, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka, Ing. Nikoleta Benkovázamestnanec
Hosť: Peter Szekeres
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že z deviatich pozvaných poslancov sú prítomní všetci,
takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení OZ č. 479 – 497/24052022
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rok 2021
Plnenie rozpočtu obce za rok 2021
Záverečný účet obce Strekov za rok 2021
Tvorba rezervného fondu – čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Výročná správa obce Strekov za rok 2021
Upravený rozpočet obce Strekov za mesiac jún 2022
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Strekov
VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda
Predaj, prenájom a kúpa majetku obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

Obecné zastupiteľstvo v Strekove schválilo predložený program zasadnutia:
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolilo za overovateľov zápisnice:
Zoltán Kasnyík, Zoltán Izsák
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva volí komisiu v nasledovnom
zložení:
František Vida, Erika Szendiová
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Kontrola uznesení OZ č. 479-497/24052022
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 35. zasadnutia OZ,
čo poslanci zobrali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie plnenie uznesení OZ č. 479-497/24052022
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rok 2021
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce vyslovila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce
Strekov za rozpočtový rok 2021. Informovala poslancov, že finančné hospodárenie obce sa
riadilo schváleným rozpočtom, ktorý bol v priebehu roka päťkrát upravený. Kontrolórka
vyhodnotila plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov. Poznamenala, že výsledok hospodárenia za
rok 2021 je prebytkový. Konštatovala, že obec hospodárila s finančnými prostriedkami
a majetkom obce v súlade s ustanoveniami.
Príjmy:
1.492107,02 EUR
Výdavky:
1.367.172,88 EUR
Prebytok:
124.934,14 EUR
- vylúčené z prebytku
34.638,06 EUR
Zostatok prebytku vo výške 90.296,08 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rozpočtový rok 2021
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Hlasovanie č.5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Plnenie rozpočtu obce Strekov za rok 2021
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o plnení
rozpočtu obce za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Strekov za rok 2021
Príjmy:
1 492 107,02 EUR
Výdavky: 1 367 172,88 EUR
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Záverečný účet obce za rok 2021
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu vysvetlila správu k záverečnému účtu obce
Strekov za rok 2021. Poznamenala, že obec v roku 2021 hospodárila dobre, nakoľko vykazuje
za rok 2021 prebytok. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce bez výhrad a prebytok hospodárenia vo výške 90.296,08 EUR previesť na
tvorbu rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Strekov za rok 2021 bez výhrad
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Tvorba rezervného fondu
Mária Bujnová - ekonómka obecného úradu navrhla previesť vykázaný prebytok
hospodárenia vo výške 90.296,08 EUR za rok 2021 do rezervného fondu. Poslanci schválili
predložený návrh.
Obec Strekov – Zápisnica OZ z 36. zasadnutia z 28_06_2022

Strana 4

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 90.296,08
EUR
Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Ekonómka obce navrhuje poslancom OZ schváliť čerpanie finančných prostriedkov
z rezervného fondu. Podrobne vysvetlila jednotlivé úhrady , ktoré sú spolu vo výške
76.497,03 EUR a odpovedala na otázky poslancov ohľadne jednotlivých výdavkov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 76 497,03 EUR
Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2021
Mária Bujnová – finančná účtovníčka obecného úradu predložila a vysvetlila výročnú správu
obce Strekov za rok 2021. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
konsolidovanú výročnú správu obce Strekov za rok 2021
Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Upravený rozpočet obce Strekov za mesiac jún 2022
Mária Bujnová predložila poslancom upravený rozpočet za mesiac jún a vysvetlila zmeny,
ktoré nastali počas mesiaca .
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
upravený rozpočet obce Strekov v mesiaci jún 2022
-

príjmy:
1.661.401,85 EUR
výdavky: 1.597.255,34 EUR

Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2022. Pripomenula poslancom, že kontrolnú činnosť vykonáva aj na
požiadanie poslancov OZ. Poslanci nemali žiadne poznatky, pripomienky k predloženému
plánu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste na území obce Strekov
Starosta obce informoval prítomných, že naša obec nemá vypracované VZN o činnostiach,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na
území obce Strekov. Z tohto dôvodu, bolo vypracované VZN, ktoré bolo
vyvesené/zverejnené 15 dní podľa právnych predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
VZN č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste na území obce Strekov
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Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

VZN č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda
Ján Téglás – starosta obce informoval poslancov OZ, že je potrebné zo strany obce
vypracovať všetky VZN, ktoré doposiaľ obec Strekov nemala vyhotovené.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Strekov č. 2/2022 o organizácií miestneho referenda
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť o zámenu pozemku – Sztankóová Mária, Úzka ulica 472/19, 941 37 Strekov
Žiadosť - Sztankóová Mária, Úzka ulica 472/19, 941 37 Strekov žiada o zámenu majetku
obce. Starosta obce Ján Téglás na základe predloženej žiadosti informoval poslancov, že pri
tejto žiadosti tiež ide o zámer vyrovnania uličnej čiary z oboch strán pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámenu majetku obce – geometrickým plánom č. 16/2022 zo dňa 17.04.2022, vypracovaný
súkromným geodetom Ing. Alexander Lebocz GEOPARD, 941 37 Strekov, Brezová ul. 1250/3,
IČO: 34 691 588, úradne overený Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, pod č.k.
586/22 zo dňa 09.05.2022, vytvorený diel č. 2 o výmere 7 m2 odčlenený z parc. CKN č.
773/1, diel č. 3 o výmere 56 m2 odčlenený od parc. CKN č. 773/3, ktoré boli pričlenené k parc.
CKN č. 709/1 a diel č. 9 o výmere 33 m2 odčlenený od parc. CKN č. 773/4, ktorý bol pričlenený
k parc. CKN č. 711/5, pre kat. úz. Strekov, vo výlučnom vlastníctve Obec Strekov, za diel č.
10 o výmere 23 m2 odčlenený z parc. CKN č. 712, ktorý bol pričlenený k parc. reg. CKN č.
773/4, v kat. úz. Strekov vo vlastníctve Sztankóová Mária, Úzka ulica 472/19, 941 37
Strekov, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.s tým, že
menovaná uhradí rozdiel hodnoty zameneného pozemku vo výške 292,- euro, t.j. 73 m2 x 4,euro.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 73 m² x 4,00 EUR/m²
=
292,00 EUR spolu
Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bola stanovená za cenu obvyklú v obci Strekov.
Zámer odpredaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dátum vyvesenia:
25.05.2022, zvesený dňa: 10.06.2022.
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Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
1. p o v e r u j e
obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej
a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovej stránke obce.
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Zmluva so spoločnosťou GG STAV o začatí stavebných prác
Starosta obce informoval poslancov, že na základe rozhodnutia OZ vybudovať parkovacie
miesta pri zdravotnom stredisku začal rokovanie so spoločnosťou GG STAV, Ružová ulica
1014/1, 941 37 Strekov, IČO: 54026385. Spoločnosť predložila kalkuláciu na uvedenú
zákazku. Poslanci navrhli začať terénne úpravy a stavebné práce súvisiace s uvedenou
zákazkou.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy so spoločnosťou GG STAV , Ružová ulica 1014/1, 941 37 Strekov, IČO:
54026385 o začatí stavebných prác na vybudovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku
v celkovej výške 10 000,- EUR s DPH.
Hlasovanie č. 16
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Zmluva so spoločnosťou Corvus Consulting
Na základe uznesenia poslancov OZ vybudovať Domov sociálnych služieb starosta obce
predložil návrh uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou Corvus Consulting, s.r.o., Hlavné námestie
20, 93601 Šahy, IČO: 521 690 73 na vypracovanie projektového zámeru a na komplexné
podanie projektu vo výške 3000,- EUR s DPH.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy so spoločnosťou Corvus Consulting, s.r.o., Hlavné námestie 20, 93601
Šahy, IČO: 521 690 73 za vypracovanie a podanie projektu k výzve „Rozšírenie kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti“ z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu č. 13.
Zmluva sa uzatvára na vypracovanie projektového zámeru a na komplexné podanie projektu
vo výške 3000,- EUR
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Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Nakladanie a odvoz podrvenej stavebnej drte spoločnosťou BALMIX s.r.o. Strekov
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uhradenie faktúry č. 102022029 dodávateľovi BALMIX s.r.o, Hlavná 373/31, 941 37 Strekov,
IČO:47587580 vo výške 6.318,- EUR s DPH za služby podľa objednávky: - nakladanie
a odvoz podrvenej stavebnej drte, zemné práce, valcovanie.
Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0

Žiadosť o rekonštrukciu budovy FC Strekov
Predseda klubu FC Strekov Csongor Ivanič, Obchodná ulica 744/28, 941 37 Strekov č.
307/2022 predložil žiadosť dňa 22.06.2022 o riešenie situácie v otázke rekonštrukcie budovy
FC Strekov. Ako ďalej uviedol starosta obce ide o výmenu štyroch vchodových dverí, ktoré
sú už opotrebované. Poslanci sa vyjadrili k žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
odročí
žiadosť predsedu klubu FC Strekov Csongora Ivaniča, Obchodná ulica 744/28, 941 37
Strekov č. 307/2022 zo dňa 22.06.2022 o riešenie situácie v otázke rekonštrukcie budovy FC
Strekov.
Hlasovanie č. 19
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
V rôznom:
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach z minulých zasadnutí,
ktoré sú v štádiu riešenia ako aj o projektoch, ktoré neboli vybavené
- Starosta informoval poslancov o stave projektu : Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci
Strekov v rámci výzvy IROP MAS Dvory a okolie, ktorý by mal byť za 2 mesiace
naplnený.
- Informoval ďalej poslancov, že spoločnosť Wisper v priebehu mesiaca jún 2022
namontuje kamery na dohodnuté miesta v obci – 14 miest
- Poslancov informoval, že 10.6.2022 bol vyhlásený dátum volieb do orgánov
samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Voľby sa
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-

-

-

budú konať dňa 29.októbra 2022
Predložil poslancom 2 ponuky na vybudovanie parkovacích miest pred zdravotným
strediskom, z ktorých je lacnejšia ponuka spoločnosti GG STAV, Strekov.
Informoval prítomných, že je vypísaná výzva na výstavbu DSS „Rozšírenie kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti“ z Plánu obnovy, na základe ktorej je určený počet
klientov – 25.
Informoval prítomných, že ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú výzvu na
obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy. V rámci prvej
výzvy je k dispozícii 120 miliónov eur, celkovo je na tento účel vyčlenených 240
miliónov eur. Z tejto výzvy by bolo možné financovať rekonštrukciu bývalého
obecného úradu.
Poslanec obce Ing.Karol Kováč sa informoval, že sa zúčastnil zasadania RŠ, kde došlo
k zmene, predsedom Rady školy pri ZŠ Strekov je do roku 2024 Viktória Balogh.
Poslancov informoval o pokračujúcich prácach v miestnom kostole, ako aj o náleze
krypty pod rímskokatolíckym kostolom. Týmto nálezom sa zaoberá aj pamiatkový úrad,
ktorý dočasne pozastavil práce v kostole do vydania vyjadrenia , čaká sa na príchod
statika.
Starosta ďalej informoval poslancov, o presnom programe na spoločný deň obcí „Kürt“,
ako o rozdelení úloh počas stretnutia obcí.
Poslanec Zoltán Kasnyík sa poďakoval poslancom za podporu podujatia Strekovské
otvorené pivnice, ďalej informoval prítomných o stave predaja vstupeniek na podujatie.

Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, predsedajúci – starosta
obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

D. a . h
Starosta obce:

Overovatelia:

Zástupca starostu:

Zoltán Kasnyík

Zapísal :

Zoltán Izsák
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