Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 26.11.2020
Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 26. novembra 2020
o 18.00 hodine vo veľkej sále Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 256-264/24092020
Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac november 2020
Návrh rozpočtu obce Strekov na roky 2021-2023
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
8. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Predaj a prenájom majetku obce
10. Správa starostu obce o investíciách a projektoch
11. Voľba člena rady školy v Materskej škole
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 265 – 286/26112020
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Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 26. novembra 2020
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, Jozef Kovács, Kasnyik Ján, Erika Szendiová
Neprítomní poslanci: xxx
Ostatní prítomní: Ján Téglás - starosta obce, Ladislav Popellár – prednosta úradu
Ostatní prítomní: Mária Bujnová– ekonómka, Terézia Skalová – hlavná kontrolórka,
Mgr. Katarína Kecskésová - zapisovateľka
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.
a ) Predsedajúci – starosta obce predložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 256-264/24092020
Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac november 2020
Návrh rozpočtu obce Strekov na roky 2021-2023
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
8. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Predaj a prenájom majetku obce
10. Správa starostu obce o investíciách a projektoch
11. Voľba člena rady školy v Materskej škole
12. Rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. 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
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Neprítomný: 0
za: 9
proti: 0

zdržal sa: 0

b) Predsedajúci starosta navrhol poslancom doplniť schválený program zasadnutia o :
bod č. 5.- Plnenie rozpočtu za mesiac október 2020 – Obec Strekov
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
doplnený program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 256-264/24092020
Plnenie rozpočtu za mesiac október 2020 – Obec Strekov
Návrh upraveného rozpočtu obce za mesiac november 2020
Návrh rozpočtu obce Strekov na roky 2021-2023
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
9. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Predaj a prenájom majetku obce
11. Správa starostu obce o investíciách a projektoch
12. Voľba člena rady školy v Materskej škole
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Ukončenie
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil
za overovateľov zápisnice: Judit Sütő, Ing. Karol Kovács
Hlasovanie č. 3
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:
Zoltán Izsák, József Kovács
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Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

4. Kontrola uznesení OZ č. 256–264/24092020
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 22.
zasadnutia OZ, čo poslanci brali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 256–264/24092020
Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Plnenie rozpočtu za mesiac október 2020 – Obec Strekov
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o plnení
rozpočtu za mesiac október 2020
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Plnenie rozpočtu za mesiac október 2020
príjmy: 1.240.743,52 EUR
výdavky: 1.083.746,98 EUR
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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6. Upravený rozpočet obce v mesiaci november 2020
Mária Bujnová – účtovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o upravenom
rozpočte za mesiac november, vysvetlila dôvody úpravy jednotlivých položiek rozpočtu tak
v príjmovej ako vo výdavkovej časti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Upravený rozpočet obce v mesiaci november 2020
-

príjmy: 1.532.154,01 EUR
výdavky: 1.501.448,91 EUR

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

7.

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 – Obec Strekov

Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných poslancov pripraveným
návrhom rozpočtu na roky 2021 – 2023. Požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k predloženým
návrhom.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023

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

proti: 0

zdržal sa: 0

8.
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
Prednosta obce - Ladislav Popellár predložil poslancom návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strekov. Prednosta
obce informoval poslancov, že predchádzajúci návrh VZN bol schválený OZ v roku 2014 pod
č. 3/2015. Poslanci sa vyjadrovali k návrhu, hovorili o problémoch v obci s uskladnením
komunálneho odpadu.
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Strekov

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

proti: 0

zdržal sa: 0

9. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Predsedajúci – starosta obce predložil návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné hmoty od 1.1.2021. Hlavným dôvodom
návrhu zmeny VZN ako aj zmeny v odvoze odpadu je zvýšenie položky a sadzby za uloženie
zmesového a komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov zo strany štátu.
Prítomní poslanci mali pripomienky k predloženému návrhu, diskutovali hlavne o možnostiach
odvozu komunálneho odpadu ako aj o výške poplatku za komunálny odpad. Hlavnou témou
diskusie bol prechod na množstevný odber odpadu a hľadanie možných riešení smerom ku
zníženiu produkcie takéhoto odpadu.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Upozornenie prokurátora č. Pd 161/20/4404-7 zo dňa 23.11.2020 podľa § 28 odsek 1
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Predsedajúci starosta informoval poslancov na upozornenie prokurátora č. Pd 161/20/4404-7
zo dňa 23.11.2020 podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, ktoré sa týka VZN 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
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za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Dodatku č. 1/2019 k VZN obce
Strekov č. 3/2018. Starosta obce navrhuje prijať opatrenia na odstránenie porušenia
zákonnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
Upozornenie prokurátora č. Pd 161/20/4404-7 zo dňa 23.11.2020 podľa § 28 odsek 1 zákona
č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov o porušení príslušných ustanovení
a
prijíma
opatrenia na odstránenie porušenia zákonnosti

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

proti: 0

zdržal sa: 0

11. Predaj majetku obce – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 941 37 Strekov
Žiadosť – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 941 37 Strekov žiada o odkúpenie
nehnuteľnosti v kat. území obce Strekov parcela registra C číslo 792/22, ktorá je vo
vlastníctve Obce Strekov.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj majetku obce – o výmere 1.214 m² pozemok (ostatná plocha) parcela registra C
číslo 792/22 na LV č. 1 patriaci Obci Strekov, ktorú plánuje obec po schválení OZ v Strekove
odpredať pre kupujúceho – Peter Bálint, bytom Hlavná ulica 1388/126, 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. Obec Strekov tento pozemok
nepoužíva. Nový vlastník plánuje po odkúpení na tejto ploche vytvoriť úžitkovú záhradu resp.
vysadiť okrasné dreviny.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 1.214 m² x 4,00 EUR/m²
=
4.856,00 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:
28.08.2020, zvesený dňa: 25.11.2020.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
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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. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

12. 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 nas.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce
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. Zo strany komisie na investície bol vypracovaný manuál pri výbere
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce.
Nakoľko materiál musí byť prekonzultovaný aj s právnikom z tejto oblasti, starosta navrhuje
poslancom odročiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
odročuje
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 nas. Obchodného zákonníka na
podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného
majetku obce nachádzajúceho sa na území obce Strekov , zapísaný na LV č. 1 kat. územie
Strekov ako par. č. 792/19 o výmere 1.001,00 m2

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

proti: 0

zdržal sa: 0

13. Ponuka na odkúpenie Ľudového domu v centre obce Strekov
Ján Téglás – starosta obce predložil poslancom ponuku na odkúpenie Ľudového domu, pri
starom obecnom úrade na Hlavnej ulici, ktorý je majetkom spoločnosti Attimis, s.r.o., Sereď.
Poslanci si vypučili informáciu, kde a v akom stave sa nachádza spomínaná nehnuteľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
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berie na vedomie
ponuku Attimis, s.r.o., Sereď, na odpredaj Ľudového domu v zastavanej časti obce Strekov na
parcele č. 75/1, 75/2 za cenu 19.900 EUR.
Hlasovanie č. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

14. Zriadenie vecného bremena
Starosta obce informoval prítomných o potreby zriadenia vecného bremena pre potreby
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej
stavby „NZ_Strekov_COOP_Jednota.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré
sú plánované v rámci pripravovanej stavby „NZ_Strekov_COOP_Jednota_VNK,TS,NNK“
a vstup údržby pre oprávneného:
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
na LV č. 1 vedenom Správou katastra Nové Zámky pre k.ú. Strekov na nasledovných
parcelách s výmerami:
parc. registra "C" č. 103/1, o výmere 11 627 m2, druh pozemku: zast. plocha a
nádvorie,
parc. registra "C" č. 773/1, o výmere 16 549 m2, druh pozemku zast. plocha a
nádvorie,
Uvedené vecné bremeno súvisí so stavbou novej prevádzky „Jednota COOP – PJ Strekov.
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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15. Správa starostu obce o investíciách a projektoch
Ján Téglás – predsedajúci starosta podal správu prítomným poslancom o investíciách
a projektoch, ktoré sa uskutočnili v roku 2020 a ktoré sú v štádiu riešenia. Ako uviedol ide
o projekty a investície ako:
- Úspešným projektom v roku 2020 bol Program Interreg SK-HU, ktorý bol schválený
- Ukončená bola prestavba/rekonštrukcia MŠ, ktorá bola slávnostne odovzdaná
- Výstavba veterného parku je v štádiu jednania, nakoľko pozemky sa týkajú viacerých
majiteľov
- Energetický audit – v štádiu schvaľovania
- Projekt pre športové aktivity cez NSK – realizoval sa nákup 2 stolnotenisových stolov
- obec získala financie na vydanie knihy o pútnickom mieste „Cigléd“, ako aj
k doplneniu obrazov do zastávok kalvárie cez BGA (Bethlen Gábor Alap) Maďarsko
vo výške 3 mil. HUF
- bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejných priestranstvách - bolo schválené
vyúčtovanie projektu cez riadiaci orgán
- Z dotácie pre školské kuchyne je v pláne nakúpiť nový konvektomat a varný hrniec
- Vymenili sa v obci lampy verejného osvetlenia a doplnila obec doterajší počet stĺpov
vereného osvetlenia o ďalších 12 ks a 22 ks osvetľovacích telies
- Naďalej je v pláne vybudovanie ČOV, prebiehajú rokovania
- prebieha vybudovanie betónovej plochy/zberného miesta za obecným domom na
Blatnej ulici č. 5 na uskladnenie techniky a na zber triedeného komunálneho odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
správu starostu obce o investíciách a projektoch v roku 2020
Hlasovanie č. 16
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

16. Cenová ponuka na betónovú zmes C 25/30 XC3 na betónovanie priemyselnej
podlahy na betónovú spevnenú plochu
Starosta obce predložil prítomným poslancom zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk zo
dňa 13.11.2020 o dodaní betónovej zmesi C25/30 XC3 na betónovú spevnenú plochu 585 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vyhláseného verejného obstarávania so
spoločnosťou ONYX s.r.o. 940 02 Nové Zámky Viničná 1, IČO: 31 444 067 na základe
zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 13.11.2020, o dodaní betónovej zmesi
C25/30 XC3 na betónovú spevnenú plochu 585 m2 . Víťazná ponuka bola vo výške 60,00
Obec Strekov – Zápisnica OZ z 23. Zasadnutia z 26_11_2020
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EUR/ m3 bez DPH.
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Cenová ponuka na spracovanie betónovanie priemyselnej podlahy
Predsedajúci starosta predložil poslancom zápisnicu z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa
13.11.2020 o spracovaní betónovania priemyselnej podlahy na betónovú spevnenú plochu
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vyhláseného verejného obstarávania so
spoločnosťou SP ORP priemyselné podlahy, s.r.o, Lesná 4721/7, 945 01 Komárno, IČO:
44922591 na základe zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 13.11.2020
o spracovaní betónovania priemyselnej podlahy na betónovú spevnenú plochu Obce Strekov.
Podľa zákazky ide o spevnenú betónovú vrstvu hr. 200 mm, plocha 585 m2. Víťazná ponuka
bola vo výške 6,50 EUR/m2 bez DPH.
Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

18. Cenová ponuka na prípravné práce betónovanie priemyselnej podlahy na betónovú
spevnenú plochu
Ján Téglás - starosta obce predložil prítomným poslancom zápisnicu z vyhodnotenia cenových
ponúk zo dňa 13.11.2020 o zabezpečení prípravných prác betónovania priemyselnej podlahy
na betónovú spevnenú plochu 585 m2
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom vyhláseného verejného obstarávania so
spoločnosťou IP BUILD, s.r.o., 941 41 Bešeňov č. 395, IČO: 47462515, na základe zápisnice
z vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 13.11.2020 o zabezpečení prípravných prác
betónovania priemyselnej podlahy na betónovú spevnenú plochu 585 m2. Víťazná ponuka bola
výške 12.054,37 EUR vč. DPH.
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Hlasovanie č. 19
poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

19. Kúpna zmluva KZ 71/2020 METRANS /Danubia/, a.s.
Starosta obce podal informáciu poslancom OZ, že obec má v pláne nakúpiť dva kontajnery na
skladové účely. Predložil kúpnu zmluvu na schválenie so spoločnosťou METRANS
/Danubia/, a.s. Povodská cesta 18, 929 01 Dunajská Streda.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou METRANS /Danubia/, a.s., Povodská cesta 18,
929 01 Dunajská Streda na nákup dvoch kontajnerov zn. U 492724-5 a U 587349-9, ktoré
budú slúžiť na skladové účely. Zmluva sa uzatvára na kúpnu cenu spolu 3.090,00 EUR a na
cestnú dopravu vo výške 228,00 EUR s DPH .
Hlasovanie č. 20
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

20. Rozšírenie verejného osvetlenia Hlavná ulica Strekov
Ján Téglás predsedajúci starosta navrhol osadenie dvoch osvetľovacích stožiarov na hlavnej
ulici, nakoľko na časti hlavnej cesty, ktorá sa považuje za kritický úsek, je nepostačujúce
osvetlenie z dôvodu ochrany obyvateľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou IMPULZ LIGHT, s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno, IČO: 31447121, na nákup a montáž dvoch oceľových osvetľovacích stožiarov a na
zemné práce pri externých montážnych prácach spojených s osadením stožiarov. Zmluva sa
uzatvára vo výške 2.246,71 EUR s DPH.
Hlasovanie č. 21
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0
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21. Voľba člena Rady školy pri Materskej škole v Strekove
Starosta obce predniesol informáciu prítomným, že mandát zástupcu v Rade školy pri
Materskej škole v Strekove vypršal. Navrhol vymenovať zástupcu do RŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
voľbu zástupcu do Rady školy pri Materskej škole v Strekove za zriaďovateľa Ing. Karola
Kovácsa.
Hlasovanie č. 22
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 9
za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

22. Žiadosť o odpustenie nájomného pre SPORTPRESSO
Starosta obce Ján Téglás, informoval poslancov o podanej žiadosti p. Csongora Ivaniča,
bytom Obchodná ul. 744/28, Strekov,
konateľa v mene spoločnosti RIICS, s.r.o.
o odpustenie nájomného pre ŠPORTPRESSO od 01.11.2020, z dôvodu dopadu pandémie
COVID-19 na prevádzkovú činnosť a to jej vynútené zatvorenie. Ako referoval starosta obce,
žiadateľ si pravidelne plní záväzky na základe dohody o nájme.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
žiadosť p. Csongora Ivaniča,
bytom Obchodná ul. 744/28, 941 37 Strekov, konateľa
v mene spoločnosti RIICS, s.r.o., o odpustenie nájomného pre SPORTPRESSO od 01.11.2020
vrátane až do otvorenia prevádzky, z dôvodu zatvorenia prevádzky - v súvislosti so zavedením
striktných opatrení počas pandémie COVID-19.
Hlasovanie č. 23
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.
- Odznela informácia o celoplošnom testovaní obyvateľstva obce, o účinnosti testovania
v našej obci ako aj o financovaní a refundácie financií zo štátu na túto udalosť.
- Prednosta obce informoval prítomných o rokovaniach ohľadne územného plánovania
v smere k pozemkom na výstavbu.
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-

Starosta obce ďalej poznamenal, že prebieha na Slovensku sčítanie domov, bytov
a obyvateľstva. Podal informácie o spôsobe sčítania obyvateľstva, ktoré bude
elektronickou formou za pomoci sčítacích asistentov.
Ako ďalej informoval poslancov OZ, v zdravotnom stredisku prebiehali rekonštrukčné
práce z dôvodu nástupu novej obvodnej lekárky.
Informoval ďalej prítomných, že z dôvodu výstavby vstupnej komunikácie
k plánovanej stavbe COOP Jednota NZ – predajňa Strekov bude potrebné zabezpečiť
vchod cez obecný park. V tomto smere ešte rokovania neprebehli.
Ako znepokojujúci čin uviedol opakované vlámanie do miestnej predajne, kde štátna
polícia SR požiadala obec o súčinnosť pri objasnení trestného činu. Táto súčinnosť bola
úspešná pri dolapení páchateľa.

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:

Judit Sütő

Prednosta úradu:

Ing. Karol Kovács

Zapísal:
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