Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 18.11.2021
Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 18. novembra 2021
o 18.00 hodine vo veľkej sále Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení OZ č. 380-397/23092021
5. VZN č. 2/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Návrh VZN č. 3/2021 o trhovom poriadku obce Strekov
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024
8. Predaj, prenájom a kúpa majetku obce Strekov
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 398 – 420/18112021
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Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 18. novembra 2021
o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Strekove
Prítomní poslanci: František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol
Kovács, Zoltán Kasnyík, Ján Kasnyik
Neprítomní poslanci: József Kovács, Erika Szendiová
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalováhlavná kontrolórka, Ing. Nikoleta Benková, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Téglás – starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Skonštatoval, že z 9 pozvaných poslancov sú prítomní siedmi 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. 380-397/23092021
5. VZN č. 2/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Návrh VZN č. 3/2021 o trhovom poriadku obce Strekov
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024
8. Predaj, prenájom a kúpa majetku obce Strekov
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie
Hlasovanie č. 1
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7 – František Vida, Judit Sütő, Zoltán Izsák, Tomáš Kasnyik, Ing. Karol Kovács,
Zoltán Kasnyík, Ján Kasnyik
Neprítomný: 2 - József Kovács, Erika Szendiová
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Doplnený program zasadnutia
Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia o nasledovné body: bod č. 7.-, bod č. 8-,
bod č. 9-, bod č. 10. Navrhol schváliť poslancom doplnený program zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
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schvaľuje
návrh starostu obce na doplnenie programu zasadnutia o bod č. 7.-, bod č. 8-, bod č. 9-,
bod č. 10 –doplnený program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení OZ č. 380-397/23092021
5. VZN č. 2/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. Návrh VZN č. 3/2021 o trhovom poriadku obce Strekov
7. Návrh VZN č. 4 o nakladaní s KO a DSO
8. Návrh VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady
9. Návrh VZN o výške dotácie pre MŠ a ŠKD
10. Plnenie rozpočtu obce za mesiac október 2021
11. Návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024
12. Predaj, prenájom a kúpa majetku obce Strekov
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Ukončenie
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil za overovateľov zápisnice:
-

Tomáš Kasnyik, Zoltán Izsák

Hlasovanie č. 3
Počet poslancov OZ: 9
za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0

Na vypracovanie uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odporúčal komisiu
v nasledovnom zložení:
- František Vida, Judit Sütő
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0
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Kontrola uznesení OZ č. 380-397/23092021
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla
zasadnutia OZ, čo poslanci zobrali na vedomie

kontrolu uznesení z 29.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 380-397/23092021
Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

VZN č. 2/2021 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Strekov
Prítomným poslancom starosta obce predložil VZN č. 2/2021 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska a domu smútku obce Strekov. Prevádzkový poriadok obsahuje niektoré úpravy,
o ktorých poslanci rokovali a vyjadrovali svoj názor, ktorý sa týka hlavne spôsobu
uzatvárania zmlúv o nájme hrobových miest.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
VZN č. 2/2021 – o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Strekov
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 3/2021 – Trhový poriadok obce Strekov
Ďalším bodom rokovania bol návrh VZN o trhovom poriadku obce Strekov. Zmena nastane
v mieste a v čase trhového predaja. Zmena miesta je potrebná z bezpečnostných dôvodov,
nakoľko prístupová cesta k novej predajni vedie cez trhové miesto. Ako jedno z riešení je
vytvorenie trhového miesta na mieste parkoviska pred predajňou Jednoty. Poslanci podávali
návrhy na vytvorenie nového trhového miesta.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh VZN č. 3/2021 – o trhovom poriadku obce Strekov
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Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 4/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
Starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strekov. Podal informáciu o zmenách ohľadne
množstevného zberu odpadu a separovaného zberu odpadu, ďalej informoval, že vozidlá na
zber komunálneho odpadu sú už pred odvozom vážené. Ako uviedol, prebieha v posledných
mesiacoch označovanie smetných nádob čipmi, ktoré budú slúžiť pri množstevnom zbere
odpadu. Poslanci sa podrobnejšie venovali množstevnému zberu odpadu od podnikateľských
subjektov a od predajní. Vyjadrovali svoj názor, podávali rôzne návrhy, aby množstevný zber
bol v budúcnosti čo najlepšie zabezpečený.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh VZN č. 4/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Strekov
Hlasovanie č. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 5/2021 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce Ján Téglás predložil návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady o ktorom poslanci vyjadrovali svoje postoje
a názory. Hlavnou témou bolo zavedenie množstevného zberu a prispôsobenie poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu. Starosta obce zároveň podal informáciu ohľadne percentuálneho
separovania odpadu, hlavne plastov. Poslanci sa venovali ďalej téme vratných plastových fliaš
do predajní, ktoré značne ovplyvní množstvo tohto odpadu v budúcnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh VZN č. 5/2021 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie č. 9
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Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh VZN č. 6/2021o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov
Starosta obce predložil návrh VZN o 2021o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Strekov, a požiadal ekonómku obce Máriu Bujnovú, aby vysvetlila dôvody, prečo je
potrebné schválenie uvedeného VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Strekov

Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Plnenie rozpočtu za mesiac október 2021 – Obec Strekov
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o plnení
rozpočtu obce za október 2021. Informovala ďalej poslancov o jednotlivých zmenách
a položkách v rozpočte za mesiac október.
Príjmy: 1.219.321,37 EUR
Výdavky: 1.034.985,04 EUR
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
plnenie rozpočtu za mesiac október 2021
Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0
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Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – Obec Strekov
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných poslancov pripraveným
návrhom rozpočtu na roky 2022 – 2024. Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k predloženým
návrhom.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024
Hlasovanie č. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o odkúpenie pozemku - Viliam Kanyicska a Magdaléna Kanyicsková, Veľká
krivá ulica 170/25, 941 37 Strekov
Žiadosť – Viliam Kanyicska a Magdaléna Kanyicsková, Veľká krivá ulica 170/25, 941 37
Strekov žiadajú o odkúpenie nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo
773/15 o výmere 69 m² (pozemok pč. 773/78) ktorá je vo vlastníctve Obce Strekov. Starosta
obce informoval poslancov , že sa dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Poslanci vyjadrovali svoj pohľad na možný odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje

odpredaj majetku obce – o výmere 69 m² (pozemok pč. 773/78) pozemok parcela registra
C číslo 773/15, na ulici Veľká krivá, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po
schválení OZ v Strekove odpredať pre kupujúceho – Viliam Kanyicska, dátum narodenia
10.01.1940 a Magdaléna Kanyicsková, dátum narodenia 06.11.1944, trvalý pobyt Veľká
krivá ulica 170/25, 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.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
-

69 m² x 4,00 EUR/m²

=

276,00 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:
24.09.2021, zvesený dňa: 10.10.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
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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. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o odkúpenie pozemku - Ing. Péter Szekeres, Zabratá ulica 612/27, 941 37
Strekov a Barbara Szurdiová, Bruty 99, 943 55 Bruty
Ing. Péter Szekeres, Zabratá ulica 612/27, 941 37 Strekov a Barbara Szurdiová, Bruty 99, 943
55 Bruty žiadajú obecné zastupiteľstvo o odkúpenie nehnuteľnosti o v kat. území obce
Strekov parcela registra E číslo 103/1, na ulici Hlavná ulica, na LV č. 3755 patriaci Obci
Strekov o výmere 63 m². Starosta obce informoval poslancov , že sa dôvodom osobitného
zreteľa je vysporiadanie pozemku. Poslanci vyjadrovali svoj pohľad na možný odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer predaja majetku obce – o výmere 63 m² pozemok parcela registra E číslo 103/1, na
ulici Hlavná ulica, na LV č. 3755 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ
v Strekove odpredať pre kupujúceho – Ing. Péter Szekeres, Zabratá ulica 612/27, 941 37
Strekov a Barbara Szurdiová, Bruty 99, 943 55 Bruty, 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 vysporiadanie pozemku.
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o zámenu pozemku - Peter Kovács, Školská ulica 831/16,941 37 Strekov
Peter Kovács, Školská ulica 831/16,941 37 Strekov žiada obecné zastupiteľstvo o zámenu
nehnuteľnosti o v kat. území obce Strekov za jeho pozemky o celkovej výmere 1351 m2,
jedná sa o parcelu registra C č. 447/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m2, parc.
č, 447/2 – záhrada o výmere 342 m2, parc.č. 452 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 245
m2, vedené na LV č. 1553 pre kat. úz. Strekov, parcely registra C č. 365/1 –zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 259 m2, parc. č. 365/3 – záhrada o výmere 206 m2, vedené na LV č.
1991 pre kat. úz. Strekov, v súlade s ust. § 9a odsek (8) písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.. Starosta
obce informoval poslancov , že sa dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
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Poslanci vyjadrovali svoj pohľad na možný odpredaj.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer zámeny majetku obce – o výmere 1 444 m² , parcela registra C číslo 63/1 - záhrada,
nachádzajúca sa na Hlavnej ulici obce Strekov, vedená na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve
Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ v Strekove previesť zámenou na – Peter
Kovács, bytom Školská ulica 831/16, 941 37 Strekov, za jeho pozemky o celkovej výmere
1351 m2, jedná sa o parcelu registra C č. 447/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299
m2, parc. č, 447/2 – záhrada o výmere 342 m2, parc.č. 452 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 245 m2, vedené na LV č. 1553 pre kat. úz. Strekov, parcely registra C č. 365/1 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 259 m2, parc. č. 365/3 – záhrada o výmere 206 m2,
vedené na LV č. 1991 pre kat. úz. Strekov, v súlade s ust. § 9a odsek (8) písmeno e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o prípad hodný osobitného
zreteľa.
Menovaný uhradí rozdiel hodnoty zamenených pozemkov vo výške 372,- euro, t.j. 93 m2 x 4,euro.
Zdôvodnenie: Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že žiadaný pozemok parc.č.
63/1 na LV č. 1 pre kat. úz. Strekov obec nevyužíva, je prebytočný a aj prístup k pozemku je
veľmi obmedzený.
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Zámer kúpy pozemku
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. Uvedenú
nehnuteľnosť nikto neobýva a obec plánuje túto nehnuteľnosť v budúcnosti použiť ako
stavebný pozemok. Nakoľko nebola stanovená cena kúpy, obecné zastupiteľstvo navrhlo pred
uzatvorením kúpnej zmluvy dať vyhotoviť znalecký posudok o hodnote nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer kúpy pozemku - 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, ku ktorému
bude vyhotovený znalecký posudok o hodnote nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 16
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Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Strekov 2021-2030
Predsedajúci – starosta obce informoval poslancov s obsahom Komunitného plánu
sociálnych služieb na roky 2021-2030
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb obce Strekov na roky 2021-2030
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Kúpna zmluva KZ 46/2021 METRANS /Danubia/, a.s.
V ďalšom bode starosta obce navrhol uzatvorenie kúpnej zmluvy na nákup tretieho
kontajnera, ktoré bude slúžiť na skladové účely a bude umiestnené na dvore obecného domu.
Tieto veľkokapacitné kontajnery sú uzamknuteľné, tým sa predíde krádežiam z dvora
obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou METRANS /Danubia/, a.s. Povodská cesta 18, 929
01 Dunajská Streda na nákup kontajnera zn. U 825810-0 ktoré bude slúžiť na skladové účely.
Zmluva sa uzatvára na kúpnu cenu spolu 3.400,00 EUR a na cestnú dopravu vo výške 228,00
EUR bez DPH , úhrada vo výške 4.353,60 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Úhrad faktúry združeniu COMPASS Strekov Ružová 1012/3
Starosta obce informoval poslancov, že na zabezpečenie odbornej a kultúrnej spolupráce pre
rozvoj cezhraničného cestovného ruchu v rámci projektu č. SKHU/WETA/1901/4.1/207 bolo
požiadané občianske združenie COMPASS Strekov, ktoré predložilo faktúru za svoju
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činnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
úhradu faktúry pre občianske združenie COMPASS Strekov Ružová 1012/3 , IČO: 50151509
vo výške 4.150,00 EUR za odbornú a kultúrnu spoluprácu pre rozvoj cezhraničného cestovného
ruchu v rámci projektu č. SKHU/WETA/1901/4.1/207
Hlasovanie č. 19
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie zákazky „Kamerový systém v obci Strekov“
Ako ďalej uviedol starosta obce Ján Téglás, na základe prieskumu trhu verejného obstarávateľa
Obce Strekov bola vyhlásená zákazka dňa 12.11.2021 ktorá bola ukončená dňa 18.11.2021 na
zrealizovanie zabezpečenia prívodu elektrickej energie ku kamerovému systému v obci
Strekov. Na základe predložených cenových ponúk cez systém TENDERnet spol. s r.o.,
najnižšiu cenovú ponuku podala spoločnosť ŠTRBA-COMPANY s.r.o. , Veľké Lovce č. 801,
941 42 Veľké Lovce, IČO: 47353961 vo výške 14. 820,00 EUR. Poslancov ďalej informoval,
v ktorých lokalitách budú umiestnené kamery na zabezpečenie bezpečnosti v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy na základe prieskumu trhu zo dňa 18.11.2021 cez systém TENDERnet
spol. s r.o., na zabezpečenie zákazky so spoločnosťou ŠTRBA-COMPANY s.r.o. , Veľké
Lovce č. 801, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 47353961 vo výške 14. 820,00 EUR na zrealizovanie
prívodu elektrickej energie ku kamerovému systému v obci Strekov.
Hlasovanie č. 20
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uzatvorenie zmluvy o dielo
Starosta obce informoval poslancov, že na základe výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 z
Operačného programu Kvalita životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov v obci Strekov bude podaná žiadosť, ktorá bola schválená na
predchádzajúcich zasadaniach obecným zastupiteľstvom. Na spracovanie žiadosti ako aj jeho
príloh v zmysle pokynov poskytovateľa NFP ako aj kompletizácie projektového spisu je
potrebné uzatvoriť zmluvu o dielo so zhotoviteľom, ktorá je Regionálna rozvojová agentúra
NOVOZÁMOCKO , Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 737 711
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom Regionálna rozvojová agentúra
NOVOZÁMOCKO , Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 737 711 na spracovanie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Hlasovanie č. 21
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Petícia občanov na výstavbu domu dôchodcov
Na zasadnutí OZ sa zúčastnili aj delegáti dôchodcov , ktorí odovzdali obecnému
zastupiteľstvu podpísanú petíciu občanmi obce s požiadavkou na výstavbu domu dôchodcov
prípadne denného stacionáru. Vyjadrili svoj postoj a svoje požiadavky smerom k OZ,
vysvetlili dôvod podania petície. Starosta ako aj poslanci sa venovali téme možnej prestavby
budovy bývalej škôlky. Uvedená budova už je dlhšie neobývaná, z tohto dôvodu je potrebné
vyžiadať od odborníkov správu o stave budovy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
odovzdanú petíciu občanov na výstavbu domu dôchodcov prípadne denného stacionáru v obci
Strekov.
Hlasovanie č. 22
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Žiadosť o sponzorský dar
Starosta obce informoval poslancov, že združenie FAE-Felvidéki alkotók egyesülete Nový
život 50, 930 38 Nový život žiada obecné zastupiteľstvo o sponzorský dar vo výške 150,00
EUR na kultúrnu činnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
zamieta
žiadosť združenia FAE-Felvidéki alkotók egyesülete, Nový život 50, 930 38 Nový život o
sponzorský dar vo výške 150,00 EUR.
Hlasovanie č. 23
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 7
za: 7

proti: 0
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V rôznom:
- Starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadostiach z minulých zasadnutí,
ktoré sú v štádiu riešenia.
- Poslanci sa venovali podanej petícii a vyjadrovali svoj názor na možnú prestavbu
budovy škôlky, ktorú žiadajú občania v petícii prerobiť na dom dôchodcov. Nakoľko
budova je v zlom stave, bude potrebné vyžiadať správu o stave budovy.
- Starosta obce informoval ďalej poslancov, že v rámci projektu na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov obec začala jednanie so stavebnou firmou DARTON s.r.o,
ktorá bola vybratá cez verejné obstarávanie. DARTON s.r.o. je moderná stavebná
spoločnosť, zameraním firmy je realizácia stavebných prác a tým aj zateplenie budov.
- Ako ďalej uviedol, obec plánuje uzatvoriť zmluvu so Slovenským plynárenským
priemyslom, a. s. na dodávku zemného plynu pre kolektív obstarávateľov na základe
vereného obstarávania. Ide o zabezpečenie vykurovania verejných budov v správe obce.
Na základe verejného obstarávania spoločnosť SPP a.s. podalo najnižšiu ponuku.
- Poslanec OZ Zoltán Izsák predniesol návrh na možnú kúpu pozemkov, na ktorých by
bolo možné vytvoriť stavebné parcely. Poslancom vysvetlil možné výhody aj nevýhody
ako aj riešenia na odkúpenie spomínaných parciel. Nakoľko obec plánuje vytvoriť
stavebné pozemky, podľa starostu ako aj poslancov stojí za zváženie začať s týmto
projektom, kde by sa malo vytvoriť podľa poslanca Izsáka až 56 stavebných parciel.
Poslanci ďalej podávali návrhy na vytvorenie stavebných pozemkov v obci.
- Bola podaná žiadosť zo strany ZRPŠ pri ZŠ na sumu 1.000,- EUR na kultúrnu činnosť
a na podporu mimo časovej aktivity pre deti. Starosta odporučil žiadosť podať na
tlačive, ktoré bolo prílohou VZN o dotáciách z rozpočtu obce. Ako ďalej informoval,
na podporu organizácii bude vyčíslená rovnaká finančná dotácia ako tomu bolo
v minulom roku.
- Informoval o prebiehajúcich rokovaniach ohľadne projektu : Zvýšenie bezpečnosti
chodcov v obci Strekov v rámci výzvy IROP MAS Dvory a okolie, ktoré by malo byť
v blízkej budúcnosti schváelné
- Informoval prítomných že v rámci nadácie bola poskytnutá finančná pomoc na nákup
nábytku, kuchynského spotrebiča, práčky pre tri neplnoleté dievčatá Fótiové.
Finančným príspevkom disponuje obec a podľa dohody zabezpečí nákup tovaru vo
výške 2.450,00 EUR.
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:

Tomáš Kasnyik
Zoltán Izsák

Zapísal:
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