Obec Strekov
______________________________
Obecný úrad v Strekove
dňa 14.12.2021
Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v S t r e k o v e, konaného dňa 14. decembra 2021
o 17.00 hodine vo veľkej sále Obecného úradu v Strekove s nasledovným programom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 398-420/18112021
Upravený rozpočet obce za mesiac december 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Strekov na rok 2022 a k
návrhu viacročného rozpočtu obce Strekov na roky 2023-2024
Rozpočet obce Strekov na roky 2022-2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
VZN č. 3/2021 o trhovom poriadku obce Strekov
VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Strekov
VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN o výške dotácie pre Materskú školu a Školský klub detí
Predaj, prenájom a kúpa majetku obce Strekov
Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2020
Rôzne
Návrh na uznesenie
Ukončenie

UZNESENIE OZ č. 421-442/14122021
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Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strekove, konaného dňa 14. decembra 2021
o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu 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, Ing. Nikoleta Benková, Mgr. Katarína Kecskésová – zapisovateľka
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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie zasadnutia – schválenie programu
Určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení OZ č. 398-420/18112021
Upravený rozpočet obce za mesiac december 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Strekov na rok 2022 a k
návrhu viacročného rozpočtu obce Strekov na roky 2023-2024
Rozpočet obce Strekov na roky 2022-2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
VZN č. 3/2021 o trhovom poriadku obce Strekov
VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Strekov
VZN č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
VZN o výške dotácie pre Materskú školu a Školský klub detí
Predaj, prenájom a kúpa majetku obce Strekov
Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2020
Rôzne
Návrh na uznesenie
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
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Obecné zastupiteľstvo v Strekove zvolil za overovateľov zápisnice:
Judit Sütő, Ing. Karol Kovács
Hlasovanie č. 2
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

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. 398-420/18112021
Terézia Skalová, hlavná kontrolórka obce predniesla kontrolu uznesení z 30. zasadnutia OZ,
čo poslanci zobrali na vedomie
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
plnenie uznesení OZ č. 398-420/18112021
Hlasovanie č. 4
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Upravený rozpočet obce v mesiaci december 2021
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala prítomných poslancov upraveným
rozpočtom obce za december 2021, vysvetlila dôvody úpravy v jednotlivých položkách.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
upravený rozpočet obce v mesiaci december 2021
-

príjmy: 1.467.392,19 EUR
výdavky: 1.394.861,85 EUR
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Hlasovanie č. 5
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Strekov na rok 2022 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce Strekov na roky 2023-2024
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce vyslovila svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce
na rok 2022 a k návrhu viacročného – predpokladaného rozpočtu obce Strekov na roky 20232024. Pri vyhotovení stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu a z hľadiska
zákonnosti a z metodickej správnosti. Návrh rozpočtu prerokovala aj finančná komisia a bol
zverejnený aj na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenom lehote. Na záver navrhovala OZ
schváliť predložený rozpočet.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Strekov na rok 2022 a k návrhu
viacročného rozpočtu obce Strekov na roky 2023-2024
Hlasovanie č. 6
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Rozpočet obce na rok 2022 a na roky 2023-2024 – Obec Strekov
Mária Bujnová – ekonómka obecného úradu informovala poslancov, že k návrhu rozpočtu obce
na rok 2022 a predpokladanému rozpočtu na roky 2023-2024 neboli podané žiadne
pripomienky ani podnety počas jeho vyvesenia, preto navrhuje vypracovaný a predložený
rozpočet schváliť na rok 2022 ako aj skutočnosť, že obec nebude uplatňovať programový
rozpočet a roky 2023-2024 zobrať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
a) schvaľuje
rozpočet obce Strekov na rok 2022
b) schvaľuje
obec nebude uplatňovať programový rozpočet
c) berie na vedomie
plánovaný rozpočet obce na roky 2023-2024
Hlasovanie č. 7
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022
Terézia Skalová – hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov vypracovaným plánom
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022. Informovala poslancov, že Poslanci nemali žiadne
pripomienky k predloženým návrhom plánu kontrolnej činnosti.
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. 8
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 – Trhový poriadok obce Strekov
Ďalším bodom rokovania bolo už prerokované 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.
Nakoľko neboli voči návrhu podané žiadne zmeny
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 – o trhovom poriadku obce Strekov
Hlasovanie č. 9
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Strekov
Starosta 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. Nakoľko neboli voči návrhu podané žiadne zmeny
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
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stavebnými odpadmi na území obce Strekov
Hlasovanie č. 10
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce Ján Téglás predložil 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. Poslanci sa venovali ďalej téme vratných plastových fliaš do
predajní, ktoré značne ovplyvní množstvo tohto odpadu v budúcnosti. Nakoľko neboli voči
návrhu podané žiadne zmeny
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie č. 11
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Všeobecne záväzné nariadenie 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 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. Nakoľko neboli voči návrhu podané žiadne zmeny
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 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. 12
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
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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.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
odpredaj 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.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 63 m² x 4,00 EUR/m²
=
252,00 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:
19.11.2021, zvesený dňa: 05.12.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
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. 13
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
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.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámenu 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
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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.
za kúpnu cenu 4,00 EUR/m².
- 93 m² x 4,00 EUR/m²
=
372,00 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:
19.11.2021, zvesený dňa: 05.12.2021.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN a vyhotovenie kúpnej zmluvy hradí
kupujúci.
2. 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. 14
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Valéria Petrášová, Brezová ulica 1004/13, 941 37 Strekov
Valéria Petrášová, Brezová ulica 1004/13, 941 37 Strekov žiada o odpredaj majetku obce –
o výmere celkom 1882 m2, podrobne o výmere: 1044 m2 pozemok parcela registra C číslo
3860/25, o výmere 280 m2 pozemok parcela registra C číslo 3860/101, o výmere 279 m2
pozemok parcela registra C číslo 3860/100, o výmere 279 m2 pozemok parcela registra C
číslo 3860/99, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov. Poslanci sa vyjadrovali k odpredaju majetku
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
zamieta
predaj majetku obce – o výmere celkom 1882 m2, podrobne o výmere: 1044 m2 pozemok
parcela registra C číslo 3860/25, o výmere 280 m2 pozemok parcela registra C číslo
3860/101, o výmere 279 m2 pozemok parcela registra C číslo 3860/100, o výmere 279 m2
pozemok parcela registra C číslo 3860/99, na LV č. 1 patriaci Obci Strekov – odpredať pre
kupujúceho – Valéria Petrášová, Brezová ulica 1004/13, 941 37 Strekov
Hlasovanie č. 15
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
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Zámer kúpy pozemku
Predsedajúci starosta informoval poslancov, že po predchádzajúcich rokovaniach obec má
v pláne odkúpiť nehnuteľnosť na parc.č. 375/4 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2
-popis stavby Rodinný dom súpisné číslo 323- nachádzajúci sa v katastrálnom území Strekov,
na LV č. 1703, parc.č. 375/5– Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Strekov, na LV č. 1703, parc.č. 375/6 – Zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 295 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov, na LV č. 1703
Uvedenú nehnuteľnosť nikto neobýva a obec plánuje túto nehnuteľnosť v budúcnosti použiť
ako sociálny byt v prípade nutnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer kúpy pozemku - parc.č. 375/4 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 -popis
stavby Rodinný dom súpisné číslo 323- nachádzajúci sa v katastrálnom území Strekov, na LV
č. 1703, parc.č. 375/5– Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2 nachádzajúcej sa v
katastrálnom území Strekov, na LV č. 1703, parc.č. 375/6 – Zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 295 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Strekov, na LV č. 1703
Hlasovanie č. 16
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0

Správa nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
Predsedajúci starosta – Ján Téglás informoval poslancov správou nezávislého audítora.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k prednesenej správe.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
Hlasovanie č. 17
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Žiadosť o odpustenie nájomného pre SPORTPRESSO
Csongor Ivanič bytom Obchodná ul. 744/28, 941 37 Strekov, konateľ spoločnosti RIICS,
s.r.o., žiada obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájomného pre SPORTPRESSO od 01.12.2021
vrátane až do otvorenia prevádzky, z dôvodu zatvorenia prevádzky pre vydané opatrenia proti
šíreniu pandémii COVID-19.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
Obec Strekov – Zápisnica OZ z 31. zasadnutia z 14_12_2021

Strana 9

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 01.12.2021
vrátane až do otvorenia prevádzky, z dôvodu zatvorenia prevádzky - v súvislosti so zavedením
striktných opatrení počas pandémie COVID-19.
Hlasovanie č. 18
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Žiadosť o predĺženie prenájmu zdravotného strediska
Predsedajúc – starosta obce oboznámil poslancov žiadosťou od zástupcu firmy EnergySave
s.r.o., Hornoštálska cesta 244/32, 930 10 Dolný Štál, v ktorej žiada OZ o možnosti znovu
prenajatia ubytovacieho zariadenia pri zdravotnom stredisku. Poslanci diskutovali o ďalších
možnostiach využitia uvedenej nehnuteľnosti vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zámer prenajať časť budovy zdravotného strediska na ulici Býčia medza č. 931 - ubytovacie
zariadenie v zdravotnom stredisku - pre firmu EnergySave, s.r.o., Hornoštálska cesta 244/32,
930 10 Dolný Štál, IČO: 47769751 od 01.01.2022 do 31.12.2026 vrátane – tj. 5 rokov
Hlasovanie č. 19
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Inventarizácia majetku obce Strekov - rok 2021
Starosta obce predložil návrh na zloženie inventarizačných komisií Obce Strekov pre
inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2021.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
zloženie komisií k vykonávaniu riadnej inventarizácie majetku a záväzkov , druh, termín,
časové obdobie a spôsob zisťovania skutočných stavov podľa jednotlivých druhov majetku
obce Strekov ku dňu 31.12.2021 ako aj zistenie a zúčtovanie inventarizačných rozdielov
Hlasovanie č. 20
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
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Starosta obce informoval prítomných poslancov, že bola podaná žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2022. Žiadateľ Cesta sv. Františka z Assisi,n.o. Kolta 345, riaditeľa PhDr. Milota
Gubricová poskytuje v našej obci terénnu sociálnu službu pre obyvateľov. Nakoľko ide
o združenie, na ktoré sa môžu obrátiť občania v prípade nutnosti a ktoré zamestnáva aj
obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 pre žiadateľa: Cesta sv. Františka z
Assisi,n.o. Kolta 345, riaditeľa PhDr. Milota Gubricová na poskytovanie terénnej sociálnej
služby pre obyvateľov obce Strekov v celkovej výške 1.200 EUR na rok 2022.
Hlasovanie č. 21
Počet poslancov OZ: 9
Prítomní: 6
za: 6
proti: 0
zdržal sa:0
Petícia občanov na výstavbu domu dôchodcov
Na predchádzajúcom zasadnutí bola odovzdaná petícia podpísaná občanmi o obce
s požiadavkou na výstavbu domu dôchodcov prípadne denného stacionáru. Osobne 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. Starosta obce navrhol
stavebnej komisii venovať sa téme možnej prestavby, osloviť možných investorov prípadne
stavebnú firmu, nakoľko je nevyhnutné zistiť aktuálny stav budovy.
Obecné zastupiteľstvo v Strekove
schvaľuje
vyhovieť petícii odovzdanej občanmi obce Strekov na výstavbu domu dôchodcov prípadne
denného stacionáru v obci Strekov.
Hlasovanie č. 22
Počet poslancov OZ: 9
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.
- V rámci nadácie bola poskytnutá finančná pomoc rodine Kanyicskovej na nákup
nábytku, kuchynského spotrebiča, práčky pre tri neplnoleté dievčatá Fótiové.
Finančným príspevkom disponovala obec a podľa dohody a zabezpečila nákup tovaru
vo výške 2.450,00 EUR.
- Starosta obce informoval poslancov, že bola vykonaná kontrola činnosti obecného
policajta zo strany prokuratúry a vyjadril sa ku správe prokurátora. Ako uviedol
základné úlohy obecnej polície vymedzuje zákon, v § 3 Zákona 564/1991 Zb. zákonov
o obecnej polícii a v ods. 2, § 3 sa píše: „Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie
úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.“ Príslušník obecnej polície sa často dostáva
do konfliktných situácií, pretože dodržiavanie pravidiel vyžaduje aj udeľovanie sankcií,
Obec Strekov – Zápisnica OZ z 31. zasadnutia z 14_12_2021

Strana 11

-

-

-

čo je medzi občanmi nepopulárne. Jeho činnosť striktne vymedzuje uvedený zákon.
Požiadal miestne organizácie, aby si podali žiadosti z dotácie rozpočtu obce na rok
2022. Ako ďalej informoval, na podporu organizácii bude vyčíslená rovnaká finančná
dotácia ako tomu bolo v minulom roku.
Odznela otázka zo strany poslanca Kasnyika T. o ďalšom vývoji veterného parku.
Starosta podrobne vysvetlil problémy, postupy a plány spoločnosti Energiepark s.r.o so
sídlom Gogoľova 18 v Bratislave, ktorá má záujem realizovať aj v katastrálnom území
našej obce tzv. veterný park. Pri realizácii projektu sú určité postupy, ktoré spoločnosť
musí dodržať.
Zo strany poslanca Kasnyika J. bola požiadavka o osadenie dopravnej značky ku
križovatke pri Hlavnej cesty a Dolnej ulice z dôvodu bezpečnosti chodcov. Starosta
informoval poslancov 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 schválené a vtedy sa bude riešiť aj bezpečnosť
chodcov na uvedenej križovatke
Riaditeľka MŠ sa poďakovala obecnému zastupiteľstvu za celoročnú pomoc a s prianím
všetkého dobrého odovzdala malú pozornosť k vianočným sviatkom. Informovala
poslancov, že MŠ z dôvodu karantény je zatvorená. Plánuje sa otvoriť až po zimných
prázdninách.

Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za akúkoľvek pomoc,
ktorú poskytli jemu, zamestnancom obce, či individuálne občanom obce. Naposledy tak
participovali pri rozdávaní vitamínových balíčkov pre našich dôchodcov. Vďaka im patrí i za
podporu realizovaných projektov, ktoré boli tento rok ukončené. Poslancom OZ , hlavnej
kontrolórke obce a prítomným zaželal pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný Nový
rok 2022.
Nakoľko program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

D. a . h
Starosta obce:

Overovatelia:

Zástupca starostu:

Judit Sütő

Zapísal:

Ing. Karol Kovács
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