Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 24.03.2022
Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 24. marca 2022
o 18:00 hodine vo veľkej sále Obecného domu v Strekove s nasledovným programom:

1.

Zloženie sľubu na uvoľnený mandát poslanca OZ

2.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu

3.

Určenie overovateľov zápisnice

4.

Voľba návrhovej komisie.

5.

Doplňujúca voľba poslanca do finančnej komisie

6.

Kontrola uznesení OZ č. 447 – 464/17022022

7.

Predaj a prenájom majetku obce

8.

Investičný zámer obce

9.

Rôzne

10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 465-478/24032022
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Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 24. mara 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
Neprítomní poslanci: József Kovács, Erika Szendiová,
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka, Mária
Bujnová– ekonómka, Terézia Skalová-hlavná kontrolórka,
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zloženie sľubu na uvoľnený mandát poslanca OZ
Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie.
Doplňujúca voľba poslanca do finančnej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 447 – 464/17022022
Predaj a prenájom majetku obce
Investičný zámer obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

1. Zloženie sľubu na uvoľnený mandát poslanca OZ
Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti Jozefa Kovácsa – predsedu miestnej volebnej
komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí starosta obce informoval prítomných, že pán
Tomáš Kasnyik dňa 21.02.2022 za vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Na
základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí z 10.11.2018 prvým náhradníkom je
Peter Gulyás, ktorý sa vzdal tohto mandátu. Nasledujúcim náhradníkom na mandát poslanca
OZ je pani Erika Szendiová ktorá už zastáva post poslanca OZ, a ďalším náhradníkom je
Gabriel Jankulár, ktorý bol pozvaný na zasadnutie OZ a prijíma vymenovanie.
Ján Téglás – starosta obce požiadal pána Gabriela Jankulára o zloženie sľubu na
uvoľnený mandát poslanca OZ v Strekove.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
konštatuje
že pán Gabriel Jankulár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 8
Prítomní: 6 – František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Zoltán Kasnyík, Ing. Karol Kovács,
Ján Kasnyik
Neprítomní: 2 - József Kovács, Erika Szendiová,
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za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Strekove schválilo predložený program zasadnutia:
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolilo za overovateľov zápisnice:
Zoltán Kasnyík, Zoltán Izsák
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva volí komisiu v nasledovnom
zložení:
Ing. Karol Kovács, František Vida
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Voľba člena finančnej komisie
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že p. Tomáš Kasnyik sa vzdal aj členstva vo
finančnej komisii. Do tejto komisie navrhuje poslanca OZ p. Zoltána Izsáka.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
na uvoľnený mandát odstupujúceho poslanca za člena finančnej komisie poslanca OZ
Zoltána Izsáka
Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Kontrola uznesení OZ č. 447-464/17022022
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Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 33. zasadnutia OZ,
čo poslanci zobrali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie plnenie uznesení OZ č. 447-464/17022022
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť o odkúpenie pozemku - Mgr. Kristóf Szombat, Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov
a Kristián Szombat, Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov
Žiadosť - Mgr. Kristóf Szombat, Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov a Kristián Szombat,
Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce
Strekov pozemok parcela registra C číslo 244/1 o výmere 87 m², parcela registra C číslo č.
244/1 o výmere 20 m² na ulici Hlavná č. 82/28, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov.
Starosta obce informoval poslancov , že sa jedná o zachovanie uličnej čiary na Hlavnej ulici, v
obci Strekov a ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Poslanci sa vyjadrovali k zámeru predaja.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce – o výmere spolu 107 m², pozemok parcela registra C číslo 244/1
o výmere 87 m², parcela registra C číslo č. 244/1 o výmere 20 m² na ulici Hlavná č. 82/28, na
LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ v Strekove odpredať pre
kupujúceho – Mgr. Kristóf Szombat, Brezová ulica 1023/2, 941 37 Strekov a Kristián
Szombat, Školská ulica 848/37, 941 37 Strekov, v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov a to uplatnením § 9a odsek (8) písmeno e). Ide o prípad hodný
osobitného zreteľa.
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bence Huska a manž. Barbara Huska Varga, Hlavná ulica
1411/90, 941 37 Strekov
Žiadatelia Bence Huska a manž. Barbara Huska Varga, Hlavná ulica 1411/90, 941 37
Strekov žiadajú obecné zastupiteľstvo o odkúpenie nehnuteľnosti patriacej obci Strekov o
výmere spolu 1044 m², pozemok parcela registra „C“ číslo 3860/25 /zastavaná plocha a
nádvorie/, evidované na LV č. 1. Ide o prípad osobitného zreteľa. Podľa predloženej žiadosti
ide o pozemky priľahlé k pozemku žiadateľov, ktorí tu plánujú vytvoriť hospodársky dvor.
Poslanci sa vyjadrili, že uvedené pozemky boli predmetom plánov k vytvoreniu nového
stavebného pozemku na predchádzajúcich rokovaniach zastupiteľstva. Nakoľko nebol
predložený overený geometrický plán k vytýčeniu hranice pozemku na stavebný pozemok
ani na pozemok ktorý je uvedený v žiadosti
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
odročí
zámer predaja majetku obce – o výmere spolu 1044 m², pozemok parcela registra „C“ číslo
3860/25 /zastavaná plocha a nádvorie/, evidované na LV č. 1 patriaci Obci Strekov pre
žiadateľov Bence Huska a manž. Barbara Huska Varga, Hlavná ulica 1411/90, 941 37
Strekov.
Zdôvodnenie: Ako dôvod odročenia uvádza skutočnosť, že uvedený pozemok obec plánuje
z časti využiť na odpredaj stavebného pozemku. K odpredaju chýba overený geometrický plán
k vytýčeniu hranice pozemku na stavebný pozemok.
Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Kúpa nehnuteľnosti
Predsedajúci starosta obce informoval poslancov, že pri hasičskej stanici sa nachádza hasičská
veža na sušenie hadíc na pozemku, ktorá nie je vo vlastníctve obce. Je potrebné vysporiadať
majetkové pomery a pre zachovanie hasičskej veže na sušenie hadíc je potrebné odkúpiť
nehnuteľnosť o výmere 27m2 podľa vyhotoveného Geometrického plánu 28/2020 zo dňa
12.05.2020, súkromným geodetom Ing. Alexander Lebocz- GEOPARD, 941 37 Strekov,
Brezová 1250/3, IČO: 34 691 588, úradne overený Okresným úradom Nové Zámky,
katastrálny odbor, dňa 26.05.2020, pod č.k.636/20 od vlastníka NIDEA s.r.o, Orgovánová
ulica 973/1, Strekov, PSČ 941 37, SR, IČO: 48289299. Prítomní poslanci OZ sa informovali
o ostatných pozemkoch okolo hasičskej budovy, o ktorých starosta obce podal podrobnú
informáciu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
kúpu pozemku na parc.č. 56/1 – Zastavaná plocha o výmere 27 m2 za všeobecnú cenu
obvyklú v Obci Strekov 4 €/ m2 = 108 € nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov,
ku ktorému bol vyhotovený Geometrický plán 28/2020 zo dňa 12.05.2020, vyhotovený
súkromným geodetom Ing. Alexander Lebocz- GEOPARD, 941 37 Strekov, Brezová 1250/3,
IČO: 34 691 588, úradne overený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor, dňa
26.05.2020, pod č.k.636/20 od vlastníka NIDEA s.r.o, Orgovánová ulica 973/1, Strekov,
PSČ 941 37, SR, IČO: 48289299
Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Obec Strekov – Zápisnica OZ z 34. zasadnutia z 24_03_2022

Strana 5

Navýšenie sumy pri zabezpečení zákazky „Kamerový systém v obci Strekov“
Starosta obce po rokovaniach so spoločnosťou ŠTRBA-COMPANY s.r.o. , Veľké Lovce č.
801, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 47353961 informoval poslancov, že z dôvodu zvýšených
nákladov za revíznu správu ako aj z dôvodu navýšenia cien spoločnosť predložila zmluvu na
zrealizovanie prívodu elektrickej energie ku kamerovému systému v obci Strekov oproti
schválenej sume ktorá činila 14.820,00 EUR zmluvu po navýšení vo výške 16.758,00 EUR.
Poslanci k predloženej zmluve nemali námietky, vyjadrovali svoj názor tak k potrebe
kamerového systému v obci ako aj o možnostiach rozšírenia počtu kamier v budúcnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
navýšenú sumu zákazky k uzatvorenej zmluve na základe prieskumu trhu zo dňa 18.11.2021
cez systém TENDERnet spol. s r.o., na zabezpečenie zákazy so spoločnosťou ŠTRBACOMPANY s.r.o. , Veľké Lovce č. 801, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 47353961. Uznesením OZ
č. 417/18112021 bolo schválené uzatvorenie zmluvy na zrealizovanie prívodu elektrickej
energie ku kamerovému systému v obci Strekov vo výške 14. 820,00 EUR , ktorá po navýšení
bude vyplatená vo výške 16 758,00 EUR.

Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Gumená podlaha (dopadová plocha) na detské ihrisko
Na podnet poslanca OZ a detí rodičov používajúce detské ihrisko bol daný návrh na výmenu
štrkovej vrstvy pod prvkami na detskom ihrisku za gumenú podlahu. Starosta obce
informoval poslancov o spôsobe ako aj o predmete výberu dodávateľa na dodávku gumenej
podlahy. Cez systém TENDER net bolo doručených 5 ponúk , z ktorých víťazný uchádzač je
Branislav Mäsiar, IČO 47487755 , sídlo: 650, 935 25 Tekovská Nová Ves, SK. Prítomní
poslanci podrobne sa venovali ponuke, k dodanému materiálu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom cez systém TENDER net s Branislav Mäsiar,
IČO 47487755 , sídlo: 650, 935 25 Tekovská Nová Ves, SK na dodávku, dopravu a
inštaláciu gumenej podlahy na detské ihrisko v Strekove vo výške 9.583,20 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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Vypracovanie projektu k žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja - kód výzvy 014451/2021/OSMRR
Ján Téglás starosta obce predložil poslancom ponuku na vypracovanie projektu k 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 projektu- vybudovanie
multifunkčnej voľnočasovej športovej haly pre deti a mládež v hodnote 23.880,00 EUR
s DPH. Poslanci sa zhodli na tom, že suma za vypracovanie projektu a je malá
pravdepodobnosť, že by mohla byť žiadosť schválená .
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
zamieta
uzatvorenie zmluvy na vypracovanie projektu k 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 projektu- vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej
športovej haly pre deti a mládež v hodnote 23.880,00 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
Opravy vybraných miestnych komunikácií-investičný zámer
Starosta obce Ján Téglás prítomným poslancom predložil zistený stav komunikácii v obci,
ktoré vykonali v obci. Na viacerých komunikáciách bude potrené opraviť výtlky a iné
defekty. Poslanci zhodnotili možnosti a formy opráv týchto komunikácií. Najspoľahlivejšie
riešenie je oprava výtlkov a porúch infratechnológiou , ktorú ponúka spoločnosť MEA Real
s.r.o. IČO: 50 380 788, so sídlom P. Horova 19, 841 08 Bratislava v jednotkovej cene 31,00
EUR za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na stavebné práce - oprava výtlkov a iných defektov AB povrchov –
netechnologicky na miestnych komunikáciách v obci Strekov so spoločnosťou MEA Real s.r.o.
IČO: 50 380 788, so sídlom P. Horova 19, 841 08 Bratislava v jednotkovej cene 31,00 EUR
za m2.
Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
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Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce Strekov na základe výzvy : OPKZPPO1-SC111-2021-72 na realizáciu projektu: Zberný dvor Strekov
Predsedajúci starosta predložil poslancom OZ možnosť podania žiadosti v rámci výzvy o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych
odpadov –na realizáciu projektu: Zberný dvor Strekov. Na základe tohto projektu by bolo
možné zabezpečiť na zberný dvor traktorový príves, štiepkovač, nosič kontajnerov, podlahovú
váhu, paletový vozík s váhou so spolufinancovaním vo výške 5%, až do výšky 7.688,76 EUR
s DPH. Poslanci vyjadrovali svoj názor k existujúcemu zbernému dvoru, ďalej k problémom,
ktoré sa týkajú separovaného zberu odpadu ako aj k možnosti v budúcnosti rozšíriť
a zefektívniť zber odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce Strekov vo výške 5%, až do výšky
7.688,76 EUR s DPH na základe predloženej žiadosti v rámci výzvy o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameranej na triedený zber komunálnych odpadov – číslo
výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 na realizáciu projektu: Zberný dvor Strekov - Kód
projektu: NFP310010BXJ2.
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7
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
- Informoval ďalej, že komunálny odpad v roku 2022 je odvážaný na množstevný zber,
sú namontované čipy a už prvé mesiace klesol počet vyprázdnených smetných nádob.
- Informoval ďalej, že budú namontované kamery na obecný dom a na dohodnuté miesta
v ďalšom týždni.
- Navrhoval ďalej poslancom venovať sa problematike revitalizácii parku pri hlavnej
ceste a zároveň vybudovanie oddychovej zóny a trhovým miestom. Na tento účel sa
ohlásila skupina projektantov, ktorí by radi navrhli riešenia z ktorých by sa dal
v budúcnosti vypracovať projekt na revitalizáciu parku. Obhliadka sa uskutoční 6. mája
v obecnom parku.
- Ďalej informoval poslancov, že tabuľa predajne Jednoty, ktorá bola umiestnená bez
ohlásenia a povolenia bude v blízkej budúcnosti presunutá na iné miesto.
- Starosta obce ďalej informoval poslancov o približnej cene za vybudovanie úschovne
bicyklov na železničnej stanici. Poslanci prejedávali možnosť zabezpečenia úschovy
bicyklov na železničnej stanici a navrhli uzatvoriť nájomnú zmluvu so ŽSR Strekov na
voľné priestory.
- Z radov poslancov a na podnet obyvateľov je potrebné vybudovať parkovisko pred
zdravotným strediskom, nakoľko terajšie parkovacie miesta sú nepostačujúce.
Prítomným načrtol návrh vybudovania parkovacích miest pri zdravotnom stredisku
a požiadal prítomných poslanec zastupiteľstva aby svoje návrhy k tejto problematike
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-

-

doručili písomne
Informoval poslancov, že bude potrebné po zime opraviť výtlky menšie aj väčšie na
miestnych komunikáciách
Starosta informoval poslancov o problematike s uloženým odpadom na traktorovej
stanici PD. Na základe výzvy predsedu PD navrhuje likvidáciu sutiny zabezpečiť
a vykonať individuálne. Obec Strekov, PD a p. Viliam Bálint musia zabezpečovať
likvidáciu podľa dovezeného odpadu na dvor samostatne.
Obec podala žiadosť na ZSE o vyjadrenie sa k možnosti pripojenia viacerých odberných
miest na plánovaných stavebných parcelách.
Dňa 6. mája 2022 od 10:00 hod. bude stretnutie starostov obcí Kürt. Srdečne pozýva aj
poslancov.
V rámci zbierky obec prispela občanom Ukrajiny počas vojnového stavu 2
kompresormi na výrobu elektriny. Starosta informoval poslancov o postupe pri
odovzdávaní tohto daru ako aj o situácii na hraniciach s Ukrajinou
Po obhliadke budovy bývalej MŠ poslanci skonštatovali, že budova je v dobrom stave
a izolácia strechy je funkčná.

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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