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Začiatok rokovania: 16,00 hod                                Ukončenie rokovania:   17,45  hod. 
 
Konané dňa: 19.6.2015 
 
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 - ospravedlnená 

6.   Mgr. Erika Kubová 

7.   Štefan Oberta 

8.   Ing. Róbert Benedig 

9.   Beáta Badibangová 

Hlavný kontrolór obce:  p. Lingeš Peter 

Zapisovateľka: p. Eva Janeková 

Zúčastnení hostia: 

Ing. Ilovský Július 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Záverečný účet obce za rok 2014 
4. Prerokovanie novelizácie VZN č.2/2015 – po proteste prokurátora 
5. Žiadosť o prenájom pozemku – tenisové kurty 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 
 

K bodu č. 1:  Otvorenie. 
 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 5.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.  
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 Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov : 
 
    1. Ing. Róbert Benedig 
    2. Mgr. Monika Obertová 
 
Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0,  neprítomní – 2.  
 
 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 
 

1. p. Peter Oberta  
2. p. Štefan Oberta 
 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
Hlasovanie:  za  –7, proti – 0, zdržal sa - 0,   neprítomní -2.   
 
Starosta obce dal hlasovať za uvedený program 5. zasadnutia OZ. 
 
Poslanci OZ uvedený program schválili. 
Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní –2.   
 
K bodu č.2:  Kontrola uznesení 
 
Starosta obce informoval poslancov, že  uznesenie č. 14/8, ktoré OZ schválilo na svojom 4. 
zasadnutí o možnosti realizácie odbočovacieho pruhu pod hradom Strečno na ceste I/18 smer 
Martin-Žilina konzultoval  s Ing. Barčiakom, Ing. Poštekovou a Ing. Krajčom, ktorý je 
spracovateľom ÚP obce Strečno. Ing. Barčiak zahrnie do doplnku č. 3 ÚP obce Strečno 
spomenutý odbočovací pruh, no následne na to bude treba navýšiť prostriedky na 
vypracovanie doplnku č. 3 ÚP obce Strečno. 
 
K bodu č. 3:  Záverečný účet obce za rok 2014 
 
Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce 
Strečno“. 
Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil stanovisko k plneniu 
a hospodáreniu obce za rok 2014. 
 
Prítomných oboznámil:  
 
- s rozpočtom obce na rok 2014, ktorý bol OZ schválený uznesením č.  79/A/2/2013            

dňa 6.12.2013, rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, v časti bežný rozpočet bol 
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol 
menený štyrikrát: 

• prvá zmena schválená 27.02.2014 uznesením č.82/A/3/2014 
• druhá zmena schválená dňa10.04.2014  uznesením č.85/A/2/2014 
• tretia zmena schválená dňa 18.09.2014 uznesením č.100/A/4,5/2014 
• štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2014 uznesením č. 103/A/3,4/2014 
- s rozborom plnenia príjmov za rok 2014, 
- s rozborom čerpania výdavkov za rok 2014, 
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- s tvorbou a použitím prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, 
- s bilanciou aktív a pasív k 31.12.2014, 
- s prehľadom o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014, 
- s prehľadom o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom, 
- so skutočnosťou, že Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, 
- s finančným usporiadaním finančných vzťahov voči zriadeným právnickým osobám, t.j. 

rozpočtovým organizáciám, voči štátnemu rozpočtu, voči rozpočtu VÚC 
- s hodnotením plnenia programov obce 
 
Zároveň uviedol, že uvedený Záverečný účet obce Strečno za rok 2014 bol spracovaný                
3.6.2015 a navrhol OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Následne dal starosta obce hlasovať za Záverečný účet obce za rok 2014. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Starosta obce vyzval poslancov, aby pristúpili k  hlasovaniu k záverečnému účtu obce. 
 
Hlasovanie:  za - 7,  proti – 0, zdržal sa - 0,  neprítomní - 2.   
 
 
K bodu č.4:    Prerokovanie novelizácie VZN č.2/2015 – po proteste prokurátora 
 
Poslanci OZ boli oboznámení s protestom prokurátora k VZN č.2/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu 
žúmp. Prokurátor konštatoval, že ustanovenie § 2 ods.2,  § 5 ods. 1,3,4 a § 6 sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec v § 2 ods.2 VZN určila povinnosť 
prevádzkovateľovi verejného vodovodu oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám 
prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody v termíne stanovenom v § 32 zák. č. 444/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom 
režime z verejného vodovodu. Obec nemôže upraviť vlastným nariadením práva a povinnosti 
prevádzkovateľa verejného vodovodu, nakoľko tieto sú upravené zákonom. Obec môže 
nariadením len obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody na iné účely. Taktiež obec 
nemôže upraviť nariadením povinnosti vlastníkom žumpy, ale len zneškodňovanie (spôsob) 
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 
 
Starosta obce navrhol poslancom OZ,  aby pristúpili k hlasovaniu novelizácie VZN č. 2/2015. 
 
Hlasovanie:  za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   
 
K bodu č. 5:  Žiadosť o prenájom pozemku – tenisové kurty 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ  so žiadosťou Heleny Teplickej, 1.mája 226, Strečno, 
ktorá zastupuje kynologický klub Rajec o prenájom bývalých tenisových kurtov na 
kynologickú činnosť, na dobu 5 rokov. Kynologický klub Rajec sa zameriava na výcvik psov 
všetkých plemien, ich prípravu na bežné životné situácie a na nápravu ich problémového 
správania. Radi by získali aj nových členov spomedzi detí, mládeže a dospelých. Sú členmi aj 
Záchrannej služby východ a zachraňujú to najcennejšie – ľudský život.  
Prenajatý priestor budú zveľaďovať a udržiavať. 
K uvedenej žiadosti sa rozprúdila diskusia poslancov, po ktorej sa uzniesli, že obec nemôže 
spomínaný priestor prenajať z dôvodu, že nie je v jej vlastníctve. 
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Hlasovanie:  za - 0 ,  proti - 8, zdržal sa - 0 ,  neprítomní - 1.  
 
K bodu č. 6: Rôzne 
 
a) 
Starosta informoval poslancov, že vo februári 2015 sme na základe výzvy Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podali žiadosť o poskytnutie dotácie 
na nadstavbu MŠ na ul. Sokolskej v objeme 120487,7 €  s DPH. Dotácia bola požadovaná na 
kapitálové výdavky.  
V rozhodovacom procese sme neboli medzi úspešnými žiadateľmi. Naša žiadosť však spĺňala 
formálnu náplň a obsahové požiadavky a boli sme zaradení medzi žiadateľov, ktorí budú 
uspokojení v prípade neprijatia dotácie niektorým z úspešných žiadateľov, resp. pri navýšení 
čiastky určenej na výzvu. 
Dňa 18. 6. 2015 sme obdržali oznámenie z MŠVVŠ SR o pridelení dotácie na materskú 
škôlku vo výške 54 000 € s DPH na kapitálové výdavky. Prostriedky možno čerpať do konca 
roku 2016. 
Starosta informoval, že 54 000 € by sa využilo na dobudovanie interiéru triedy, jej zateplenie, 
omietky, WC. Dotácia nebude postačovať na pokrytie všetkých nákladov, obec musí vyčleniť 
z rozpočtu aj svoje prostriedky.  
V 1. etape sa bude realizovať zastrešenie MŠ, ktorá je v havarijnom stave. 
V 2. etape sa  bude riešiť celkové dobudovanie nadstavby MŠ. 
 
b) 
Starosta oboznámil poslancov, že Obec Strečno listom zo dňa 9.3.2015 v súlade so 
Smernicou Sm E011 (2) Fondy podniku,  požiadala Lesy SR, š.p. o finančný príspevok 
z Mimoriadneho fondu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica na opravu miestnej  komunikácie Pod 
Hradom v objeme, ktorý by pokryl náklady na asfaltovanie. Žiadalo sa o zvýšenie ročného 
príspevku na úroveň odhadovanej ceny asfaltovej zmesi – 21 000 € bez DPH s tým, že po 
kompletnej oprave sa nebude žiadať o príspevok z fondu najbližších 5 rokov. 

Dňa 17.6. 2015 bola obec informovaná, že pre uvedenú investičnú aktivitu bola Lesmi 
SR š.p. schválená dotácia vo výške 18 900 €. Následne starosta obce oslovil projektanta Ing. 
Schächtera o návrh na riešenie opravy cesty pod hradom. Tiež sa pripravuje stretnutie so 
zástupcom VÚC ŽSK s požiadavkou na dofinancovanie diela, ktoré je tiež prístupovou 
komunikáciou k NKP Hrad Strečno, ktorého je ŽSK správcom. 

c)  

Starosta obce informoval poslancov o liste p. Aleny Vantuchovej, ul. Sokolská 749, Strečno, 
v ktorom žiada OZ o preplatenie sumy, ktorú uhradila za opravu plynového kotla. Porucha 
kotla nevznikla jej vinou. 

Starosta oboznámil poslancov o § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza, že 
ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady 
spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Drobné opravy sú špecifikované v Nariadení 
vlády SR č. 87/1995 Z.z.  Následne poslanci diskutovali o žiadosti p. Vantuchovej a uzniesli 
sa, že  náklady na opravu vo výške 124,90 € sa p. Vantúchovej preplatia. 

 
Hlasovanie:  za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0,  neprítomní - 1.  
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K  bodu č. 8:  Diskusia 
 
P. Klocáň sa opýtal, v akom stave riešenia je chodník do priemyselného parku. Starosta 
odpovedal, že v stredu 24.6.2015 má stretnutie s Ing. Schächterom - projektantom, Ing. 
Mokrým - riaditeľom odboru dopravy VUC a Ing. Puchoňom – riaditeľom IV SSC, kde budú 
riešiť ďalšie postupy. Ďalej navrhol, aby sa dočasne riešil provizórny chodník, aby sa ľudia 
mohli bezpečne dostať do svojej práce v priemyselnom parku a neboli ohrozovaní 
okoloidúcimi motorovými vozidlami. 
Mgr. Ďurčo navrhol prijať VZN o chove psov a iných domácich zvierat, lebo na základe 
prijatého VZN by mohli byť pokutovaní nezodpovední majitelia psov, ktorí sa voľne 
pohybujú po obci. 
Mgr. Obertová sa informovala, či je uzavretá nejaká dohoda o prenájme sály KD pre nácvik 
Hájovčeka, ďalej mala dotaz na možnosti uvoľnenia 2 nebytových priestorov v prístavbe KD, 
nakoľko podľa informácií jeden nájomník nevyužíva v zmysle podmienok zmluvy a druhý 
priestor je nájomníkom dlhodobo  nevyužitý a bolo by ho možné poskytnúť inému 
záujemcovi do nájmu. 
 
K bodu č.9:  Záver – ukončenie. 
 
     Starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval poslancom a prítomným zúčastneným 
hosťom za účasť na 5. zasadnutí OZ. 
 
 Zapísala:  
 
Eva Janeková........................................ 

                                                                                      

Dňa: 19.6.2015 

 

 

 

 

Zápisnicu overili:  

1.  Ing. Róbert Benedig....................................... 

2.  Mgr. Monika Obertová ........................................... 

 

 

 

 

 


