Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 17.02.2022
Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 17. februára 2022
o 17:00 hodine vo veľkej sále Obecného domu v Strekove s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení OZ č. 421 – 442/14122021
5. Kontrola uznesení OZ č. 443 – 446/29122021
6. Plnenie rozpočtu obce za rok 2021
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
8. Predaj a kúpa majetku obce
9. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
10. Dni obce v období od 8-9. júla 2022
11. Investičné zámery obce
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 447-464/17022022
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Zápisnica
z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 17. februára 2022
o 17:00 hodine vo veľkej sále Obecného domu v Strekove
Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol
Kovács, Ján Kasnyik
Neprítomní poslanci: József Kovács, Erika Szendiová, Zoltán Kasnyík
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalováhlavná kontrolórka,
Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka, Nikoleta Benkovásamostatný referent
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že z deviatich pozvaných poslancov sú prítomní šiesti
poslanci, takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení OZ č. 421 – 442/14122021
5. Kontrola uznesení OZ č. 443 – 446/29122021
6. Plnenie rozpočtu obce za rok 2021
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021
8. Predaj a kúpa majetku obce
9. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
10. Dni obce v období od 8-9. júla 2022
11. Investičné zámery obce
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Ukončenie
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6 – František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács,
Ján Kasnyik
Neprítomní: 3 - József Kovács, Erika Szendiová, Zoltán Kasnyík
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil za overovateľov zápisnice:
František Vida, Judit Sütő
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
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Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva volí komisiu v nasledovnom
zložení:
Zoltán Izsák, Ján Kasnyik
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Kontrola uznesení OZ č. 421-442/14122021
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 31. zasadnutia OZ,
čo poslanci zobrali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove berie na vedomie plnenie uznesení OZ č. 421-442/14122021
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Kontrola uznesení OZ č. 443-446/29122021
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 32. zasadnutia OZ,
čo poslanci zobrali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove berie na vedomie plnenie uznesení OZ č. 443-446/29122021
Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Správa o plnení rozpočtu obce Strekov za rok 2021
Ekonómka obce Mária Bujnová podala správu prítomným poslancom o plnení rozpočtu za
rok 2021. Informovala poslancov o nasledovnom: príjmy za rok 2021 : 1.492.107,02 výdavky
za rok 2021: 1.367.172.88. Hospodárenie obce v roku 2021 bolo vo výške: 90.296,08. Ďalej
podala informácie ku konkrétnym položkám v rozpočte ako aj o stave financií na rezervnom
fonde a na bežných účtoch obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie správu o plnení rozpočtu obce Strekov za rok 2021
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
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Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok
2021. Poslanci nemali žiadne pripomienky k správe.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Kúpa nehnuteľnosti
Predsedajúci starosta informoval poslancov, že po predchádzajúcich rokovaniach obec má
v pláne odkúpiť nehnuteľnosť na parcele č. 3552 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287
m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov, na LV č. 1588 a parc.č. 3553– Záhrada o
výmere 544 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov, na LV č. 1588. Na základe
Uznesenie č. 413/18112021 bol vyhotovený znalecký posudok znalcom : Ing. Oto Pisoň,
Vozová 6/10, 945 01 Komárno, IČO: 11711671 na všeobecnú hodnotu 10.900,00 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
kúpu rodinného domu s.č. 128, vrátane príslušenstva, pozemkov na parc.č. 3552 – Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 287 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov, na LV č.
1588 a parc.č. 3553– Záhrada o výmere 544 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Strekov, na LV č. 1588 za , ku ktorému bol vyhotovený znalecký posudok o hodnote
nehnuteľnosti znalcom: Ing. Oto Pisoň, Vozová 6/10, 945 01 Komárno, IČO: 11711671 za
všeobecnú hodnotu 10.900,00 EUR.
Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Inventarizácia majetku obce a záväzkov obce Strekov
Starosta obce Ján Téglás referoval poslancom o vykonaní inventarizácie inventarizačnými
komisiami. Inventarizačné komisie navrhli likvidačnej komisii na základe zistených
skutočností odpísanie majetku . Predseda likvidačnej komisie informovala prítomných
poslancov o ktorý majetok sa jedná.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
správu o vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov obce Strekov a návrh likvidačnej
komisie ku dňu 31.1.2022.
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Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Medzinárodné Dni obce Strekov - 8.- 9. júla 2022
Starosta obce informoval poslancov, že začali sa prípravy na medzinárodné Dni obce .
Požiadal kultúrnu komisiu, aby pomohla pri realizácii programov ako aj poslancov, aby boli
nápomocní pri prijímaní návštev a pri realizácii jednotlivých programov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
informácie o predbežných aktivitách / zámeroch pri organizovaní medzinárodných dní obce
Strekov dňoch 8. a 9. júla 2022
Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Kanalizácia a ČOV –vypracovanie dokumentácie
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva sa informovali o prebiehajúcich rokovaniach
ohľadne vybudovania čističky odpadovej vody, ktoré boli zahájené v predchádzajúcom roku.
Starosta obce podal informáciu a navrhol možné riešenia k zahájeniu realizácie tohto projektu.
Ako uviedol, spoločnosť, ktorá bola oslovená a prítomná na predchádzajúcich rokovaniach
z dôvodu zániku v tejto činnosti nepokračuje. Poslanci prejedávali možné vhodné riešenia
tohto investičného zámeru, ktorý je pre obyvateľov a pre obec v budúcnosti nevyhnutný.
Považujú zahájenie tohto projektu za prioritu v investičných zámeroch obce.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
poveruje
starostu obce a Obecný úrad, k vypracovaniu základnej technickej dokumentácie vzhľadom
na zásady, postup a technické podklady k realizácii projektu kanalizácie a ČOV v obci
Strekov.
Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Oprava poškodených chodníkov-investičný zámer
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Starosta obce Ján Téglás predložil poslancom v rámci investičného zámeru ponuku na
asfaltovanie chodníka od ulice Orechový rad po požiarnu zbrojnicu a chodníka od ulice Cesta
Slobody po Hlavnú cestu. Nakoľko tieto chodníky spájajú dve časti dediny cez kanál Paríž, je
potrebné ich udržiavať z dôvodu bezpečnosti chodcov, cyklistov. Poslanci prejednávali ponuku
na asfaltovanie, v ktorej bola pred asfaltovaním potrebná oprava už existujúcich chodníkov
betónovaním. Zastávali názor, že oprava betónovaním oboch chodníkov bude postačujúca.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
a) zamieta
asfaltovanie chodníka od ulice Orechový rad po požiarnu zbrojnicu a chodníka od ulice Cesta
Slobody po Hlavnú cestu
b) schvaľuje
vykonanie opravy chodníka betónovaním od ulice Orechový rad po požiarnu zbrojnicu a
chodníka od ulice Cesta Slobody po Hlavnú cestu
Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Cesta na cintoríne bez asfaltovania hr. podkladu 300 mm
V ďaľšom bode rokovania starosta informoval poslancov o probléme pri komunikácii
v cintoríne. Ako uviedol, je potrebné dokončiť cestu medzi parcelami B a C , nakoľko sa táto
časť cintorína je ťažko dostupná pre obyvateľov v zlom počasí hlavne. Cesta je dokončená len
po dom smútku a plánuje sa jej dokončenie bez asfaltovania.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom cez systém TENDERnet s firmou IP BUILD
s.r.o. , IČO 47462515 , sídlo Bešeňov 395, 94141 Bešeňov na vykonanie práce –
vybudovanie cesty na cintoríne bez asfaltovania hr. podkladu 300 mm vo výške 14.436,05
EUR s DPH.
Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Zariadenie ihriska - dvojdráhová lanovka s kladkou
Ján Téglás-starosta obce predložil návrh na doplnenie existujúceho detského ihriska o ďalšie
zariadenie pre deti. Mala by to byť dvojdráhová lanovka s kladkou, ktorá by bola lákadlom
pre deti a novinkou na terajšom ihrisku. Poslanci uvažovali o vhodnom priestore pre uloženie
tohto zariadenia.
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom cez systém TENDERnet s firmou Veríme v
Zábavu s.r.o., IČO 46167145 , sídlo: Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín na dodávku, dopravu
a montáž dvojdráhovej lanovky s kladkou na detské ihrisko v Strekove vo výške 9.540,00 EUR
s DPH.
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Oprava multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
Ako ďalší bod rokovania starosta obce poukázal na havarijný stav multifunkčného ihriska
s umelým trávnikom, ktoré je využívané v každom ročnom období. Ihrisko potrebuje nutnú
opravu, aby mohla spĺňať svoj účel. Poslanci súhlasili s nutnosťou opráv na ihrisku hlavne
z dôvodu bezpečnosti hráčov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom cez systém TENDERnet s firmou CAMPOS SK
s.r.o., IČO 46801227 , sídlo: Koniarovce 207, 956 13 Koniarovce na opravu multifunkčného
ihriska s umelým trávnikom v Strekove vo výške 1.867,20 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Zmluva o dielo - Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove – kód
výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Predsedajúci starosta obce predostrel poslancom obce zmluvu o dielo na výstavbu
zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove. Zmluva bola vyhotovená na základe
už schválenej výzvy - OPKZP-PO4-SC411-2019-61 , ktorej podanie bolo prerokúvané
a schválené v roku 2020 obecným zastupiteľstvom. Na základe tejto výzvy by bolo možné
zabezpečiť účinnejšie vykurovanie Obecného domu ako aj využiť obnoviteľné zdroje energie
pomocou solárnych panelov. Nakoľko došlo k zvýšeniu celkových oprávnených výdavkov
došlo aj o zvýšenú sumu spolufinancovania, ktorá predstavuje 5% , poslanci prerokovali výzvu
a vyjadrili svoj názor k výške spolufinancovania.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy o dielo na zhotovenie diela –Výstavba zariadení na využitie vybraných
druhov OZE - Tepelné čerpadlo, Solárne kolektory s firmou BOTHERM, s.r.o. Železničná
82/102, 946 14 Zemianska Olča, IČO 44632746 v sume 140.467,36 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 16
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Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Vypracovanie projektu na vybudovanie stojanov na bicykle
Starosta obce predložil ďalší investičný zámer pre obec podporené z Plánu obnovy - ako
vypracovanie projektu na vybudovanie stojanov na bicykle na viacerých častiach obce.
Poslanci vyjadrovali svoj názor k využiteľnosti takýchto stojanov na možné financovanie
prípadne spolufinancovanie. Nakoľko zostalo veľa nezodpovedaných otázok, hlavne čo sa
týka ceny takýchto stojanov, navrhli pokračovať v rokovaniach až pri preskúmaní rôznych
ponúk.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
odročí
vypracovanie projektu na vybudovanie stojanov na bicykle podporené z Plánu obnovy.
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Schválenie podania žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy o poskytnutie dotácie v
oblasti podpory regionálneho rozvoja - kód výzvy 014451/2021/OSMRR
Predsedajúci starosta obce predostrel poslancom obce výzvu na predloženie žiadosť na
vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly pre deti a mládež a zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. Na základe tejto výzvy by
bolo možné vybudovať športovú halu tak pre žiakov ako aj pre širokú verejnosť . Poslanci
zastávali spoločný názor, že športová hala je pre občanov potrebná, vyjadrovali svoj názor
k prípadnému umiestneniu budovy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja - kód výzvy 014451/2021/OSMRR na realizáciu projektuvybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly pre deti a mládež a zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.
Hlasovanie č. 18
Prítomní: 6
za: 6
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 v roku 2021 vybavené
- Informoval ďalej, že komunálny odpad v roku 2022 je odvážaný na množstevný zber,
sú namontované čipy a už prvý mesiac klesol počet vyprázdnených smetných nádob.
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-

-

-

-

Ďalej informoval poslancov, že v minulom roku bolo separovanie komunálneho odpadu
na úrovni 43,07% čo je výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim obdobiam.
Podal správu poslancom, že obec rokuje o zakúpení ďalších nehnuteľností, ktoré sú
v obci neobývané
Obec podáva žiadosť na opravu budovy športu na základe výzvy, kde už došlo aj
výmene okien.
Starosta obce navrhol poslancom, aby sa investičná komisia venovala výstavbe
prípadne prestavbe existujúcej budovy MŠ, ktorá je nevyužitá na zariadenie pre
seniorov. Ako uviedol, je potrebné nájsť všetky možné riešenia aby sa mohlo začať
v rokovaniach.
Informoval ďalej, že budú namontované kamery na obecný dom a na dohodnuté miesta
v ďalšom týždni.
Navrhoval ďalej poslancom venovať sa problematike s trhovým miestom, nakoľko
terajšie z dôvodu bezpečnosti (vybudovanie prístupovej cesty k predajni Jednota) je
nevyhovujúce. Ako riešenie vidí v revitalizácii parku pri hlavnej ceste a zároveň
vybudovanie oddychovej zóny a trhovým miestom.
Starosta informoval poslancov, že bola MŠVVaŠ SR vypísaná výzva na podanie
žiadosti na pomocného vychovávateľa pre MŠ, na ktorú obec reagovala a bola prijatá
pomocná sila do MŠ v Strekove. Poslanci nesúhlasili s takýmto spôsobom podávania
žiadostí a prijímanie zamestnancov.
Poslanci prejedávali ďalší investičný zámer v obci, ktorou je odkúpenie pozemkov na
vybudovanie stavebných pozemkov. Hovorili o možných riešeniach, o problémoch
ktoré môžu nastať počas realizácie.
Starosta ďalej informoval poslancov, že reklamná tabuľa novej predajne Jednoty je
umiestnená na nevhodnom mieste a vedenie spoločnosti prisľúbilo nápravu.
Ako ďalej informoval poslancov, došlo k zmene zákona 448/2008 o sociálnych
službách, ktoré sa bude týkať spolufinancovania umiestnených obyvateľov
v zariadeniach neverejných poskytovateľov, čo bude mať vplyv aj na rozpočet obce.
Z radov poslancov a na podnet obyvateľov je potrebné vybudovať parkovisko pred
zdravotným strediskom, nakoľko terajšie parkovacie miesta sú nepostačujúce. Obec
vypracuje plán na nové parkovacie miesta.
Múzeum vojenskej histórie Pohronský Ruskov požiadal obec
o zorganizovanie
výstavy zbraní a predmetov z II. Svetovej vojny , ktoré plánuje obec zrealizovať
v mesiaci marec prípadne apríl 2022.

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:

František Vida

Zapísal :

Judit Sütő
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