Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 25.06.2020
Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 25. júna 2020 o 18.30
hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 191–209/30042020
Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rok 2019
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
Záverečný účet obce za rok 2019
Výročná správa obce za rok 2019
Plnenie rozpočtu obce za 1 – 5/2020
Návrh upraveného rozpočtu obce v mesiaci jún 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Predaj a prenájom majetku obce
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 210–235/25062020
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Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 25.júna 2020
o 18.30 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove

Prítomní poslanci: František Vida Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol
Kovács, Zoltán Kasnyík, Jozef Kovács, Kasnyik Ján, Erika Szendiová
.
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Ladislav Popellár – prednosta úradu,
Katarína Kecskésová, Mgr. – zapisovateľka
Neprítomní poslanci: xxx
Ostatní prítomní: Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalová – hlavná kontrolórka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že z 9 pozvaných poslancov je prítomných 9 poslancov,
takže zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášaniaschopné.
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení OZ č. 179 – 190/30012020
5. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Strekov
6. Predaj a prenájom majetku obce Strekov
7. Inventarizácia majetku obce Strekov - rok 2020
8. Upravený rozpočet obce Strekov za mesiac apríl 2020
9. Medzinárodné Dni obce Strekov - 3.- 4. júla 2020
10. Mimoriadna situácia - COVID-19
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Ukončenie
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9 – František Vida Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács,
Zoltán Kasnyík, Jozef Kovács, Kasnyik Ján, Erika Szendiová

Neprítomný:0
za: 9
proti: 0

zdržal sa: 0

Obec Strekov – Zápisnica OZ z19. Zasadnutia z 25_6_2020

Strana 2

Za overovateľov zápisnice boli zvolení: František Vida, 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 odporúčal komisiu v
nasledovnom zložení: Jozef Kovács, Ján Kasnyik
Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9 za: 9
proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kontrola uznesení OZ č. 191–209/30042020
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení zo 18.
zasadnutia OZ, čo poslanci brali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 191–209/30042020
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9 za: 9
proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Strekov
Predsedajú – starosta obce informoval poslancov o určení výšky príspevkov a spôsobu
platby na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov. Vypracovaný návrh VZN č. 2/2020 predložil na
prerokovanie. Poslanci diskutovali o pripomienkach VZN č. 2/2020.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
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návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevkov a spôsobu platby na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Strekov
Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní:9
za: 9

6.

proti: 0

zdržal sa: 0

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rok 2019

Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce vyslovila svoje stanovisko k záverečnému účtu
obce Strekov za rozpočtový rok 2019. Informovala poslancov, že finančné hospodárenie obce
sa riadilo schváleným rozpočtom. Kontrolórka vyhodnotila plnenie rozpočtu príjmov
a výdavkov. Poznamenala, že výsledok hospodárenia za rok 2019 je prebytkový. Konštatovala,
že obec hospodárila s finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s ustanoveniami.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strekov za rozpočtový rok 2019

Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní:9
za: 9

7.

proti: 0

zdržal sa: 0

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019

Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných plnením rozpočtu
obce Strekov za rok 2019. Predloženú správu o plnení rozpočtu za rok 2019 navrhuje na
schválenie.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
-

príjmy: 1.520.244,37 EUR
výdavky: 1.369.956,83 EUR
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Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

8.

proti: 0

zdržal sa: 0

Záverečný účet obce za rok 2019

Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu vysvetlila správu k záverečnému účtu obce
Strekov za rok 2019. Poznamenal, že obec v roku 2019 hospodárila dobre, nakoľko vykazuje
za rok 2019 prebytok vo výške 5.528,76 €. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad a prebytok hospodárenia vo výške
5.528,76 € previesť na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Strekov za rok 2019 bez výhrad

Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Tvorba rezervného fondu

Mária Bujnová - ekonómka obecného úradu navrhovala previesť vykázaný prebytok
hospodárenia vo výške 5.528,76 € za rok 2019 do rezervného fondu. Poslanci schválili
predložený návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.528,76
EUR
Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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10.

Výročná správa obce za rok 2019

Mária Bujnová – finančná účtovníčka obecného úradu predložila a vysvetlila výročnú
správu obce Strekov za rok 2019. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
konsolidovanú výročnú správu obce Strekov za rok 2019

Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Plnenie rozpočtu obce za 1 – 5 /2020
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných poslancov,
že finančná komisia predloženú správu o plnení rozpočtu za uvedené obdobie navrhuje na
schválenie.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plnenie rozpočtu obce Strekov za 1-5/2020
-

príjmy: 607.569,35 EUR
výdavky: 541.353,38 EUR

Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Upravený rozpočet obce v mesiaci jún 2020
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov
upraveným rozpočtom, vysvetlila dôvody úpravy jednotlivých položiek rozpočtu tak
v príjmovej ako vo výdavkovej časti.
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Upravený rozpočet obce v mesiaci jún 2020
-

príjmy: 1.475.215,57 EUR
výdavky: 1.441.624,76 EUR

Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

13.

proti: 0

zdržal sa: 0

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2020. Poslanci nemali žiadne poznámky, pripomienky k predloženému
plánu.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020

Hlasovanie č. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

14.

proti: 0

zdržal sa: 0

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Ján Téglás - starosta obce Strekov informoval prítomných poslancov, že obec disponuje
s pozemkom o výmere 1.001,00 m2 zapísaný na LV č.1, ktorý by bol vhodný na výstavbu
rodinného domu, z tohto dôvodu predkladá návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v
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zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Prítomní poslanci sa vyjadrovali k návrhu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
odročí
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného
majetku obce :
- nehnuteľná vec: pozemok , nachádzajúci sa na území obce Strekov , zapísaný na
LV č. 1 kat. územia Strekov ako parc. č. 792/19 o výmere 1.001,00 m2,
- popis nehnuteľností – ostatná plocha

Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

15.

proti: 0

zdržal sa: 0

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území Strekov

Predsedajúci – starosta obce informoval poslancov, o majetkovoprávnom usporiadaní
pozemkov v katastrálnom území Strekov.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
sťahuje
uznesenie č. 196/30042020 o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území
Strekov schválené na základe žiadosti Poľnohospodárskeho družstva Strekov z 12.03.2020
o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v katastrálnom území obce Strekov.

Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
16.

proti: 0

zdržal sa: 0

Upravený znalecký posudok 76/2020 - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
v katastrálnom území Strekov
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Starosta obce informoval poslancov o upravenom znaleckom posudku č. 76/2020
vypracovaného Ing. Otom Pisoňom, Vozová 6/10, 945 01 Komárno ohľadne vymenených
pozemkov medzi obcou Strekov a PD Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
upravený znalecký posudok č. 76/2020 vypracovaného Ing. Otom Pisoňom, Vozová 6/10, 945
01 Komárno, na základe ktorého PD Strekov je povinné zaplatiť rozdiel hodnoty vymenených
nehnuteľností vo výške 3.202,96 EUR. Pozemky vo vlastníctve PD Strekov totiž predstavujú
hodnotu: 71.437,50 EUR kým pozemky vo vlastníctve Obce Strekov majú hodnotu: 74.640,46
EUR.

Hlasovanie č. 16
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
17.

proti: 0

zdržal sa: 0

Predaj majetku obce – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, rod.
Šipošová, bytom Jeruzalemská 39, 940 02 Nové Zámky (bezpodielové
spoluvlastníctvo)

Žiadosť – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, rod. Šipošová,
bytom Jeruzalemská 39, 940 02 Nové Zámky žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat.
území obce Strekov parcela registra C číslo 792/16, ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce Strekov o výmere 49 m² pozemok (zastavaná plocha a nádvorie)
parcela registra C číslo 792/16 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení
OZ v Strekove odpredať pre kupujúcich – Ing. Jozef Szekeres a manž. JUDr. Ing. Tünde
Szekeresová, rod. Šipošová, bytom Jeruzalemská 39, 940 02 Nové Zámky (bezpodielové
spoluvlastníctvo), 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.
Zdôvodnenie: Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok je
bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Obec tento pozemok nevyužíva.
Nový vlastník plánuje po odkúpení na tejto ploche vytvoriť úžitkovú záhradu resp. vysadiť
okrasné dreviny.
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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18.

Predaj majetku obce – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík, rod. Bálintová, bytom
Nová ulica 1283/3, 941 37 Strekov

Žiadosť – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík, rod. Bálintová, bytom Nová ulica
1283/3, 941 37 Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela
registra C číslo 792/15 (časť) o výmere cca. 2.200 m² , ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce - o výmere cca. 2.200 m² pozemok (zastavaná plocha a nádvorie)
parcela registra C číslo 792/15 (časť) na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po
schválení OZ v Strekove odpredať pre kupujúcich – Attila Kasnyík a manž. Beáta Kasnyík,
rod. Bálintová, bytom Nová ulica 1283/3, 941 37 Strekov (bezpodielové spoluvlastníctvo),
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.
Zdôvodnenie: Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok
je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov. Obec tento pozemok
nevyužíva. Nový vlastník plánuje po odkúpení na tejto ploche vytvoriť úžitkovú záhradu resp.
vysadiť okrasné dreviny.
Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
19.

proti: 0

zdržal sa: 0

Predaj majetku obce – Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., Jarmočné námestie 1117, 941
37 Strekov

Žiadosť – Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., Jarmočné námestie 1117, 941 37 Strekov žiada
o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo 783/1 a 783/24 o
výmere cca. 650 m² , ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce o výmere cca. 650 m² pozemok (zastavaná plocha a nádvorie)
parcela registra C číslo 783/1 a 783/24 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po
schválení OZ v Strekove odpredať pre kupujúceho – Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o.,
Jarmočné námestie 1117, 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.
Zdôvodnenie: Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok
je bezprostredne priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Obec Strekov tento pozemok
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nevyužíva. Nový vlastník plánuje po odkúpení na tejto ploche vybudovať novú prístupovú cestu
a parkovisko k svojmu miestu podnikania.
Hlasovanie č. 19
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

20.

proti: 0

zdržal sa: 0

Predaj majetku obce – Viliam Bálint, bytom Dolná ulica 446/37, 941 37 Strekov

Žiadosť – Viliam Bálint, bytom Dolná ulica 446/37, 941 37 Strekov žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo 797/1 o výmere cca. 1.200
m² , ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
a) zamieta
zámer predaja majetku obce o výmere cca. 1.200 m² pozemok (ostatná plocha) parcela
registra C číslo 797/1 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov
b) schvaľuje
zámer na prenájom majetku obce o výmere cca. 1.200 m² pozemok (ostatná plocha) parcela
registra C číslo 797/1 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov

Hlasovanie č. 20
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

21.

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh odpredaja návesu traktorového zn. Molčík TDK 13000 s EČV NZ586YN z
evidencie majetku obce

Predsedajúci starosta informoval poslancov o zámere obce predať náves traktorový zn.
MOLČÍK TDK 1300 s EČV NZ 586YN v zmysle znaleckého posudku č. 373/2020 znalca Ing.
Ladislava Bedecsa, Kapitánova 22/9, 945 01 Komárno zo dňa 22.6.2020. Nakoľko uvedený
stroj je mimo prevádzky už dlhšiu dobu a obec nevie využiť prospešne takýto stroj navrhuje
jeho predaj. Poslanci diskutovali o predaji uvedeného stroja.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
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schvaľuje
návrh odpredaja návesu traktorového zn. MOLČÍK TDK 1300 s EČV NZ 586YN v zmysle
znaleckého posudku č. 373/2020 znalca Ing. Ladislava Bedecsa, Kapitánova 22/9, 945 01
Komárno zo dňa 22.6.2020. V prípade neúspešného predaja OZ oprávňuje štatutára obce o
zníženie znalcom stanovenej ceny po 30 dní od začatia ponukového konania o ďalších max.
20% ceny. Ak by sa to nepredalo ani do 60 dní, najnižšia možná PC s DPH môže byť 8.000,00
EUR

Hlasovanie č. 21
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9
22.

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh na kúpu rodinného domu na vytvorenie spomienkového domu/ľudového domu
súpisné číslo 265 na parcele č. 362 – LV 1525

Starosta obce Ján Téglás informoval prítomných poslancov, že obec má v pláne vytvoriť
spomienkový dom p. Alexandra Anyalaiho, ktorý bol významným hudobníkom pochádzajúci
z našej obce. Nakoľko je dom na predaj, poslanci o návrhu diskutovali, podávali ďalšie návrhy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
poveruje
obecný úrad, aby naviazal kontakt s vlastníkmi uvedenými na LV 1525 – rodinný dom so
súpisným číslom 362 p. Alexandra Anyalaiho z dôvodu zachovania uvedeného rodinného
domu, prípadne vytvorenie spomienkového domu p. Alexandra Anyalaiho .

Hlasovanie č. 22
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács, Zoltán Kasnyík, Jozef
Kovács, Kasnyik Ján, Erika Szendiová
proti: 0
zdržal sa:
František Vida

23.

Návrh likvidačnej komisie na vyradenie z evidencie majetku obce

Ladislav Popellár - Prednosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh
likvidačnej komisie vyradiť z evidencie majetku obce opotrebované a nepoužiteľné predmety.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
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schvaľuje
návrh likvidačnej komisie vyradiť z evidencie majetku obce opotrebované a nepoužiteľné
predmety, odpis premlčaného záväzku a pohľadávky i vyradiť DHM z evidencie ktorého
obstarávacia cena je nižšia ako 400,00 EUR vč. DPH/ks v zmysle zápisnice likvidačnej komisie
zo dňa 07.05.2020 a to s platnosťou od 01.07.2020.
Hlasovanie č. 23
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

24.

proti: 0

zdržal sa: 0

Modernizácia systému verejného osvetlenia v obci Strekov – akčný plán

Predsedajúci starosta informoval poslancov, že obec plánuje vymeniť existujúce svietidlá
v obci za progresívnejšie a rozšíriť sústavu svietidiel o ďalšie pouličné svetlá na hlavnej ulici,
kde terajšie osvetlenie je neefektívne. Požiadal poslancov, aby predniesli svoje pripomienky
a návrhy. Poslanci sa vyjadrovali k návrhu projektu , vypočuli si podrobné vysvetlenie od
odborníka na osvetlenia a podali návrhy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zrealizovanie projektu Modernizácia systému verejného osvetlenia v obci Strekov a to
výmenou existujúcich svietidiel za progresívnejšie svietidlá pod obchodným názvom UniStreet
gen2 s výkonom až do 155 lm/W a rozšírením sústavy o pouličné svetlá, ktoré budú
umiestnené na Hlavnej ulici obce Strekov z dôvodu efektívnejšieho a kvalitnejšieho osvetlenia
ulíc obce Strekov.
poveruje
starostu obce, aby začal rokovanie so zástupcami firiem za účelom realizovania prieskumu trhu
o rekonštrukciu a modernizáciu, prevádzku a údržbu zariadení verejného osvetlenia v obci
Strekov s prihliadnutím na alternatívu – neplatenia vyšších nákladov za dodávku energie oproti
súčasnosti.
Hlasovanie č. 24
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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25.

Žiadosť - Strekovin - Strekovská vínna cesta, O.Z. Strekov

Tomáš Kasnyik - poslanec OZ Strekov informoval poslancov, že 18. júla 2020 sa
uskutoční podujatie pod názvom „Strekovské otvorené pivnice“. Informoval prítomných s
programom podujatia. Na záver poznamenal, že k usporiadaniu tohto podujatia občianske
združenie potrebuje súhlas OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
a) súhlasí
s usporiadaním kultúrneho a gastronomického podujatia, pod názvom „Strekovské otvorené
pivnice“ dňa 18. júla 2020 v lokalite Strekov - vinohrady
b) povoľuje
uzavretie priestorov podujatia pred verejnou premávkou a pred verejnosťou v čase konania
podujatia a to od 18. júla 2020 od 08.00 hod. do 22:00 hod
c) súhlasí
s pravidlami podujatia pre vystavovateľov ako aj pre návštevníkov, čo sa týka vstupu, vjazdu
do priestorov podujatia a to o vstup jedine s kúpou vstupeniek
d) súhlasí
aby na území podujatia všetky reklamné, ekonomické činnosti FO aj PO mohli vykonávať iba
na základe písomnej dohody s usporiadateľmi
Hlasovanie č. 25
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

26. Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia
Ján Téglás - predsedajúci starosta obce informoval poslancov o možnosti podania
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, kde sa jedná o rozvoj energetických služieb v obci Strekov. Poslanci sa
vyjadrovali k návrhu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia:
 názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci Strekov,
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 výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Strekov je 682,08 EUR
z celkových oprávnených nákladov 13.641,60 EUR,
 kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53.

Hlasovanie č. 26
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

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:

Prednosta úradu:

Zoltán Izsák:

Zapísala:
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