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Začiatok rokovania: 18,00 hod                                Ukončenie rokovania:     20,15    hod. 
 
Konané dňa: 18.05.2015 
 
Prítomní: 
 
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce 
 
Poslanci: 
 
1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Klocáň Alfonz 

3. p. Oberta Peter 

4. Mgr. Obertová Monika  

5. Ing. Sokolovská Dana 

6.   Mgr. Erika Kubová - ospravedlnená 

7.   Štefan Oberta 

8.   Ing. Róbert Benedig 

9.   Beáta Badibangová 

Hlavný kontrolór obce:  p. Lingeš Peter  

Zapisovateľka: p. Eva Janeková  

Zúčastnení hostia: 

Tichý Peter 

Prieložný Peter 

Ing. Ilovský Július 

 

Program: 

1.Otvorenie 
2.Kontrola uznesení  
3.a) Modernizácia verejného osvetlenia – projekt 
   b) Multifunkčné ihrisko – projekt 
4.Inventarizácia majetku 
5.Zmena rozpočtu 
6.a) Prerokovanie a schválenie platu starostovi obce 
   b) Prerokovanie a schválenie platu hlavnému kontrolórovi obce 
7.Rôzne 
8.Diskusia 
9.Záver 
 
Prílohy: 

1. Návrh druhej zmeny rozpočtu 
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K bodu č. 1:  Otvorenie. 
 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 4.zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Strečne.  
Pozvánky na dnešné zasadnutie boli doručené všetkým poslancom OZ, hlavnému 
kontrolórovi obce a pozvánka bola zverejnená aj na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 
dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Zároveň konštatuje, že OZ je uznášania schopné.  
 
    
 Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov : 
 
    1. p. Beáta Badibangová 
    2. Ing. Dana Sokolovská 
 
Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
Hlasovanie:  za – 8   , proti – 0  , zdržal sa – 0 ,  neprítomní –1 .  
 
 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 
 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 
2. p. Alfonz Klocáň 
  

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
Hlasovanie:  za  – 8, proti – 0, zdržal sa -  0,   neprítomní - 1.   
 
Starosta obce dal hlasovať za uvedený program 4. zasadnutia OZ. 
 
Poslanci OZ uvedený program schválili. 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti – 0 , zdržal sa - 0 , neprítomní – 1.   
 
K bodu č.2: Kontrola uznesení 
 
1. Uznesenie č. 8/A/1 
1. Starosta obce informoval poslancov o plnení uznesení z bodu Rôzne z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ: 

� Možnosť odbočenie z cesty 1/18 pod hradom Strečno v smere od Martina – 
projektovou kanceláriou Fidop s.r.o. Žilina bola spracovaná štúdia odbočovacieho 
pruhu s predpokladaným nákladom cca 780 000 Eur. Otázky realizácie boli 
predložené na rokovaní s predsedom ŽSK, uviedol, že predložené požiadavky obce 
bude treba prekonzultovať aj zo SSC IV SC, s ktorou pripraví stretnutie.  

 
Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie.  
 

� Preverenie možnosti záujmu o inštaláciu bankomatu v obci. Dňa 14. 04. 2015 bol 
zaslaný list so žiadosťou na inštaláciu bankomatu deviatim bankovým inštitúciám: 

Prima Banka a.s., VÚB a.s., Poštová banka, Tatra banka a.s., Uni Credit bank, ČSOB, OTP 
Banka,  Slovenská sporiteľňa a.s,, Sberbank Slovensko a.s., 
 Odpoveď prišla od dvoch bánk:  
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- Poštová banka – neplánujú inštaláciu  a oznamujú, že klienti Poštovej banky , a.s. si 
môžu vyberať hotovosť na pobočke cez Poštomat 

- Slovenská sporiteľňa – po prehodnotení potenciálu neplánujú inštaláciu. 
 

Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie.  
 
 
K bodu č. 3:  a) Modernizácia verejného osvetlenia - projekt 
 
a) Výzva na obnovu verejného osvetlenia 
Starosta obce oboznámil poslancov, že Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného 
osvetlenia miest a obcí s 5% spoluúčasťou obce. 
Dátum uzavretia výzvy : 30. september 2015. 
Zámer:  

- energetická úspora, 
- zlepšenie svetelných pomerov, 
- doplnenie svetelných bodov, 
- náhrada súčasných svetelných zdrojov bodov LED svietidlami,  
- zakomponovanie systému regulácie intenzity osvetlenia. 
 

Starosta obce dal hlasovať za  spolufinancovanie obce na projekt modernizácia verejného 
osvetlenia.  

Hlasovanie:  za – 8 ,  proti –  0, zdržal sa -  0 ,  neprítomní – 1.   
 
b) Multifunk čné ihrisko - projekt 
 
Starosta obce informoval, že Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil výzvu na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe  „Podpora rozvoja športu na rok 
2015“ za účelom podpory výstavby ihrísk – multifunkčné ihriská - zameraných predovšetkým 
na deti a mládež.  Ihriská sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch 
športov, a to futbalu a volejbalu. 
Objem financií na výzvu:  4 mil. eur. 
Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000 €, najvyššia výška jednej dotácie je 50.000 €. 
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na 
ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. 
Termín predkladania žiadostí je do 20. mája 2015. 
 

Náš projekt:   Multifunk čné ihrisko s umelou trávou, Strečno 
Umiestnenie:   Areál ZŠ 
Rozmery ihriska: 33 x18 m 

Oplotenie je tvorené z mantinelov výšky 1000 mm, súčasťou oplotenia je ochranná sieť na 
výšku 3m nad mantinelom. Osvetlenie tvoria 4 stĺpy výšky 6m. Na každom stĺpe sa 
nachádzajú dve svietidlá 400W.  
 
Rozpočet:  90.205,00 € 
Požadovaný objem od Úradu vlády SR:    50.000.00 €  
Spoluúčasť obce:       40.205.00 €  
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Starosta obce dal hlasovať  za spolufinancovanie projektu výstavby multifunkčného ihriska: 
 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti –0  , zdržal sa - 0  ,  neprítomní –  1 .   
 
 K bodu č. 4:  Inventarizácia majetku 
 
Starosta obce vyzval ekonómka obce Bc. Oľgu Škripkovú, aby podala poslancom  OZ  
Správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2014. 
Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ Príkazu starostu obce“ bola k 31.12.2014 vykonaná 
inventarizácia majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonávali inventarizačné komisie podľa 
príkazu starostu. 
Výsledky inventarizácie spracovala Ústredná inventarizačná komisia. Ústredná 
inventarizačná komisia za každý úsek vyhotovila Inventarizačný zápis o priebehu a výsledku 
inventarizácie. Inventarizácie sa zúčastnili tiež pracovníci zodpovední za zverené hodnoty na 
vyúčtovanie. Na všetkých úsekoch boli v priebehu prác vykonané fyzické inventúry 
hmotného a nehmotného majetku, stavu hotovosti v pokladni a dokladové inventúry. 
Inventarizáciou neboli zistené žiadne manká ani prebytky majetku. 
P. Klocáň podotkol, aby boli do majetku zaevidované hasičské striekačky nadobudnuté 
v minulom období. Mgr. Ďurčo pripomenul, aby sa dokladovo vyradila z majetku nefunkčná 
Avia, o ktorej sa už v minulosti hlasovalo. 
Poslancom bol predložený  „Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce.“ 
 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti –0  , zdržal sa - 0,  neprítomní –  1 .   
 
 
K bodu č.5:    Čerpanie rozpočtu, 2 .zmena rozpočtu 
 
Starosta obce s ekonómkou obce a s hlavným kontrolórom obce oboznámili prítomných s 
návrhom 2. zmeny rozpočtu na rok 2015. Prehodnotili rozpočet za rok 2015. Zmena v 
rozpočte sa týkala prehodnotenia starých položiek rozpočtu, vytvorenia nových položiek 
podľa potrieb obce. Ďalej boli navrhnuté zmeny hlavne v navýšení finančných príspevkov 
 rozpočtovej položky Správy budov Športovej haly, telocvične a chaty na Domašíne.  
Finančné prostriedky vo výške 10 000 € a sponzorský príspevok vo výške 5 000 € budú 
určené na nákup materiálu na zhodnotenie športovej haly a areálu na futbalovom ihrisku. 
Práce budú vykonané svojpomocne členmi, fanúšikmi a sponzormi futbalového klubu.  
Finančné prostriedky vo výške 5 000 € budú určené na nákup materiálu na zhodnotenie chaty 
na Domašíne. Klub slovenských turistov UHLÍK Strečno jej opravu zabezpečí svojpomocne 
členmi a nadšencami turistiky. 
Ďalšia zmena rozpočtu sa týkala navýšenia prostriedkov na nadstavbu a stavebné úpravy MŠ. 
Novovytvorená položka rozpočtu bola vytvorená s programom Stavebný úrad.  
Poslanci boli ďalej oboznámení s 1. zmenou rozpočtu, ktorá bola vykonaná na základe 
oznámení Okresného úradu v Žiline – prenesené kompetencie ZŠ, MŠ a v rámci kompetencií 
starostu  - presun rozpočtových položiek. 
Po debate poslancov o zmenách v rozpočte sa k zmenám vyjadril aj hlavný kontrolór obce, 
ktorý uviedol, že rozpočet obce je vyrovnaný a k 2. zmene rozpočtu nemá pripomienky.  
Následne dal starosta obce hlasovať za zmeny v rozpočte. 
 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti –0  , zdržal sa - 0  ,  neprítomní –  1 .  
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K bodu č. 6:  a) Prerokovanie a schválenie platu starostovi obce 
 
Predseda finančnej komisie oboznámil poslancov OZ, že starostovi obce musí OZ každoročne 
prerokovať plat podľa zákona č.154/2011 § 4 ods. 4 ,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Národnej rady SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov.  
Plat starostu je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 
a násobku, ktorý je stanovený v § 4 odst.1 zákona č.154/2011 Z.z.  Pre obec Strečno platí 
podľa počtu obyvateľov tretia platová skupina od 1001 do 3000 obyvateľov – 1,98 násobok 
priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR. Za predchádzajúci rok 
2014 dosiahla hodnotu 858 €. 
Základný plat starostu obce je zákonom stanovený  vo výške 1699 €.  Plat starostu nemôže 
byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím 
zvýšiť až o 70 % . 
Predseda finančnej komisie Mgr. Dušan Ďurčo navrhol OZ, aby bol plat starostu zvýšený 
o 35 %. 
 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti –0  , zdržal sa - 0  ,  neprítomní –  1 .  
 
 
b) Prerokovanie a schválenie platu hlavnému kontrolórovi obce 
 
Predseda finančnej komisie Mgr. Dušan Ďurčo ďalej oboznámil o nároku hlavného kontrolóra 
na mzdu a navrhol jej zvýšenie o 30%. 
Mzda hlavného kontrolóra je tiež súčinom priemernej mesačnej zamestnanca v národnom 
hospodárstve , vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a koeficientom podľa počtu obyvateľov v obci. 
Priemerná mzda: 858 € x 1,54 násobok = 1321,32 €. 
Pri pracovnom úväzku hlavného kontrolóra obce 1,5 hod denne, činní mzda po zaokrúhlení 
265  
Obecné zastupiteľstvo môže schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi až do výšky 
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. 
 
Hlasovanie:  za –8  ,  proti –0  , zdržal sa - 0  ,  neprítomní –  1 .   
 
K bodu č. 7: Rôzne 
 
1. Jednanie o IBV Radinové 
 
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 23. apríla 2015 sa na obecnom úrade uskutočnilo 
stretnutie zainteresovaných inštitúcii vyjadrujúcich sa k návrhu Zmene  a doplnku územného 
plánu sídelného útvaru Strečno. 
Stretnutie pripravil Ing. arch. Vladimír Barčiak – spracovateľ doplnku.  
Hlavným bodom programu bolo prerokovanie možnosti výstavby štyroch bytových domov 
v lokalite Radinové, k čomu bolo vydané záporné stanovisko správcu toku ako aj majiteľa 
správcu toku - Vodné dielo Žilina. Tento fakt bol v rozpore so schválenými Zmenami 
a doplnkom č. 2 ÚPN – SÚ Strečno. 
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Zo stretnutia vyšla požiadavka stanoviť niveletu a podmienky, za  ktorých je možné 
realizovať bytovú výstavu na Radinovom.  
Listom zo dňa 12. 5. 2015  bolo doručené stanovisko Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, kde v priloženom vyjadrení odporúča bezpečnostné prevýšenie územia pre výstavbu 
nájomných bytov a tieto realizovať na úroveň 354,65 m.n.m. 
 
Poslanci uvedenú  informáciu o IBV v lokalite Radinové berú na vedomie. 
 
 
2. Stretnutie s predsedom VÚC 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že 18. 5. 2015 sa uskutočnilo stretnutie 
s projektantom Ing. Schächterom a s predsedom VÚC Ing. Blanárom. Boli prejednané 
niektoré otázky cestnej dopravy v katastri obce, ktoré sme definovali  listom  vo februári t.r. 
Bola prisľúbená pomoc a podpora pre realizáciu: 

- chodníka pre peších k priemyselnému parku, 
- spolupráca a podpora pri riešení a zaistení dopravnej bezpečnosti v obci pri 

plánovanej rekonštrukcii mostov 264 a 266. 

V súvislosti s pripravovaným programovacím obdobím a očakávanými výzvami na riešenie 
dopravnej infraštruktúry bola prisľúbená súčinnosť pre: 

- rekonštrukciu lávky pre peších v rámci pripravovanej komunikácie pre nemotorové 
vozidlá (cyklotrasa) spájajúcej žilinskú a turčiansku kotlinu.  

 
P. Klocáň navrhol, aby sa oslovili ŽSR o udelenie súhlasu na vybudovanie turistického 
chodníka pozdĺž rieky Váh od kompy Strečno po Domašín popod železničné mosty. 
 
Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 
 
3. Prekládka vodovodu v k.ú. Stráňavy 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že príprava prekládky prívodného vodovodného 
potrubia v k.u. Stráňavy pre obec Strečno kvôli IBV Pažite je pred vydaním stavebného 
povolenia. 
Na predmetné dielo bola s projektovou dokumentáciou predložená aj kalkulácia nákladov vo 
výške 28 931,78 € bez DPH.  
Prekládku vodovodu v danej lokalite bude bude musieť vykonať na svojej vetve aj SEVAK 
a.s. s predpokladaným nákladom 35 896,04 € bez DPH.  
Obe vetvy by mali ísť v jednej línii v telese budúcej cesty. Na spoločnom rokovaní starostu 
obce a zástupcami SEVAKu a.s. bolo dohodnuté, že za účelom zníženia nákladov budú vetvy 
v spoločnom výkope. Náklady obce klesnú na 14 509,53 € bez DPH a dielo bude realizovať 
SEVAK a.s. Žilina.  
 
 
Poslanci uvedenú informáciu o prekládke vodovodu v k.ú. Stráňavy berú na vedomie. 
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4. Stretnutie spolupracujúcich obcí  Vyšegrádskej štvorky. 
 
Starosta obce informoval poslancov, že 24. – 26. júla 2015 pripravuje obec Jaworze 
v spolupráci s partnerskými obcami v rámci V4 ďalšiu návštevu maďarskej obce 
Jaszentandrász. 
Pobytu a programu sa môžu zúčastniť i zástupcovia našej obce. Záujem je potrebné potvrdiť  
do 19. mája 2015. 
 
Poslanci informáciu o stretnutí spolupracujúcich obcí V4 berú na vedomie. 
 
5. Kontrola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
 
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 12.5.2015  bola vykonaná kontrola na mieste 
zamestnancami  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k ukončenému projektu 
OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR ,,Cezhraničná kultúrna vzájomnosť,, s obcou 
Kozlovice, v rámci ktorého si naša obec zrekonštruovala sálu KD a vybavila sálu inventárom.  
Kontrola zhodnotila, že po formálnej a účtovnej stránke bol projekt ukončený v poriadku 
a obec si môže po vyčíslení oprávnených výdavkov a ukončení administratívnej kontroly 
podať ,,Žiadosť o platbu,,  a  uplatniť preplatenie vynaložených finančných prostriedkov.    
 
Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie.   
 
K bodu č. 8:  Diskusia 
 
P. Klocáň sa informoval, kedy sa začne s rekonštrukciou MŠ, či rekonštrukčné práce bude 
vykonávať OPS s.r.o Strečno. Navrhol Ing. Ilovskému, aby dal ponuku na určité práce aj 
iným firmám v Strečne. Starosta povedal, že po 20. v tomto mesiaci, budú mať stretnutie so 
stavebným dozorom a statikom a určia si ďalší postup. Ďalej starosta informoval poslancov, 
že Pozemkové spoločenstvo v Strečne schválilo poskytnutie stavebného dreva na 
rekonštrukciu MŠ.     
 
K bodu č.9:  Záver – ukončenie. 
 
 
     Starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval poslancom a prítomným zúčastneným 
hosťom za účasť na 4. zasadnutí OZ. 
 
 Zapísala:  
Eva Janeková........................................ 

                                                                                      

Dňa: 18.5.2015 

 

Zápisnicu overili:  

1.   p. Beáta Badibangová    ........................................ 

2.   Ing. Dana Sokolovská    ........................................... 

 


