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Začiatok rokovania: 18,00 hod                                Ukončenie rokovania:  20,30  hod. 

 

Konané dňa: 21.09.2015 

 

Prítomní: 

 

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce 

 

Poslanci: 

 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Klocáň Alfonz 

3. p. Oberta Peter 

4. Mgr. Obertová Monika - ospravedlnená 

5. Ing. Sokolovská Dana  

6. 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. Július Ilovský 

Ing. arch. Vladimír Barčiak 

Ladislav Hodermarský 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Zmena a doplnok Územného plánu 

4. Projekt kanalizácie Radinové – financovanie MŽP 

5. Informácia o dosiahnutých výsledkoch ZŠ a situácia v ZŠ 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 
K bodu č. 1:  Otvorenie. 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 6.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. 
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Zároveň konštatuje, že OZ je uznášania schopné.  

 

    

 Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov : 

 

    1. p. Alfonz Klocáň 

    2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie:  za –7 , proti – 0 , zdržal sa – 0,  neprítomní –2  

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie:  za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0,  neprítomní – 2   

 

Starosta obce dal hlasovať za uvedený program 6. zasadnutia OZ. 

Pred hlasovaním vystúpil poslanec A. Klocáň s návrhom, aby bol bod č.5 v programe zrušený 

z dôvodu neprítomnosti Mgr. Mariána Obertu. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu za zrušenie bodu č.5 v programe OZ. 

Hlasovanie:  za –1 ,  proti – 1, zdržal sa - 5, neprítomní – 2   

 

Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za pôvodný program. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

Hlasovanie:  za – 4 ,  proti – 1, zdržal sa - 2, neprítomní – 2.   

 

K bodu č.2:  Kontrola uznesení 

 

K bodu č. 8 – v rámci diskusie z 5. zasadnutia OZ zo dňa 19.06.2015 informoval starosta 

obce poslancov ohľadne nebytových priestorov v prístavbe KD. Byt č.1, ktorý má v prenájme 

sl. Samcová Vladimíra, je opäť plne využívaný nájomníkom. 

Byt č. 2, ktorý mala prenajatý p. Štrkáčová s p. Diňom je dlhodobo neobývaný z dôvodov, 

ktoré sú známe. Preto starosta obce, po porade s právnikom, začal vo veci vysťahovania bytu. 

Zamestnankyne obce vykonávajú súpis vecí, ktoré sa nachádzajú v byte a budú premiestnené 

na povalu KD. Kľúče od povaly budú  zapečatené a prístup na povalu bude len so sprievodom 

zamestnanca obce. 

Z dôvodu dovolenkovej sezóny a prebiehajúcej kontroly NKÚ sa VZN o chove psov a iných 

domácich zvierat  pripraví na budúce zasadnutie OZ.  

Informáciu starostu poslanci zobrali na vedomie. 
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K bodu č. 3:  Zmena a doplnok Územného plánu 

 

Starosta uviedol, že  na základe žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov v lokalite Radinové 

do vlastníctva obce, SPF Bratislava informoval obec, že bezodplatný prevod pozemkov pod 

výstavbu obecných bytoviek do vlastníctva obce je možný iba v tom prípade, ak bytovky 

budú  zahrnuté v územnoplánovacej dokumentácii ako  verejnoprospešné stavby. 

Vzhľadom k tomu, že obecné bytovky nie sú zahrnuté v doplnku ÚP č.2 ako 

verejnoprospešné stavby, bol  na OZ prizvaný Ing. arch. Vladimír Barčiak, ktorý oboznámil 

prítomných poslancov, že bytovky a iné stavby na bývanie nikdy neboli zahrnuté do 

verejnoprospešných stavieb. Do doplnku ÚP č. 3 sa bytovky nebudú dať zahrnúť. Je potrebné 

vypracovať doplnok ÚP č.4, kde by sa bytovky uviedli ako verejnoprospešné stavby  spolu 

s domovom sociálnych služieb. V diskusii poslancov odznelo, či by nebolo vhodné pozemok 

v lokalite Radinové odkúpiť, ide o sumu cca 62 tis.€. 

  

Následne dal starosta hlasovať za vypracovanie doplnku č.4 ÚP: 

 

Hlasovanie:  za –8 ,  proti – 0, zdržal sa - 0, neprítomní – 1.   

 

K bodu č.4:    Projekt kanalizácie Radinové – financovanie MŽP 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že  MŽP SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na kanalizácie, ČOV a vodovody 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

V rámci tejto výzvy Obec Strečno predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

realizáciu projektu Spoločná kanalizácia s názvom GENESTI, ktorého gestorom by bola 

Obec Strečno.  

Do projektu budú zapojené v rámci aglomerácie Varín obce Gbeľany, Nededza, Strečno, 

Stráža, Dolná Tižina. Obec Varín sa do projektu začlení, ak stihne v lehote vybaviť stavebné 

povolenie, t.j. najneskôr do 30.11.2015, kedy má byť podaná žiadosť o NFP 

 

Starosta predložil návrh na hlasovanie za:  

a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP na realizáciu projektu 

Spoločná kanalizácia GENESTI, ktorý je realizovaný obcou Strečno, 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

Hlasovanie:  za - 8,  proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1    

 

K bodu č. 5:   Informácia o dosiahnutých výsledkoch ZŠ a situácia v ZŠ 

Starosta obce informoval poslancov, že prebiehalo hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov základných škôl v SR. Naša ZŠ sa z 833 hodnotených škôl umiestnila na 777. 

mieste. Na základe zhodnotenia výsledkov, testovania T9, porovnania obce s okolitými 

obcami, porovnania s okresom a doručeného anonymného listu, v ktorom poukazujú na 

nedostatky riadiacej práce riaditeľa, bola dňa 25.6.2015 zvolaná Rada školy.  

Pozvaný bol aj starosta obce a riaditeľ školy. Starosta obce sa opýtal na príčiny klesajúcej 

percentuálnej úspešnosti našej školy a taktiež informoval o doručenom anonymnom liste. 

V zápisnici zo zasadnutia  Rady školy sa uvádza, že Rada školy v spolupráci s učiteľmi, 

rodičmi a žiakmi uskutoční potrebné kroky na zlepšenie súčasného stavu. 
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Dňa 17.8.2015 starosta obce, v rámci svojich kompetencií zriaďovateľa, vykonal kontrolu 

dochádzky v ZŠ. Z výsledku kontroly vyplynulo, že za mesiac august nebola vedená kniha 

dochádzky a riaditeľ nebol v čase kontroly prítomný na pracovisku. Starosta nemal vedomosť 

o dôvode neprítomnosti riaditeľa. Ďalej boli zistené nedostatky v riadiacej činnosti, keď 

neboli vypracované základné dokumenty školy. 

Na základe kontroly zriaďovateľa, starosta písomne upozornil riaditeľa školy na porušovanie 

pracovnej disciplíny a na možnosť ukončenia pracovného pomeru. 

Ďalej starosta informoval o liste, ktorý zaslal Ing. Radoslav Kužel na Kanceláriu verejného 

ochrancu práv, odbor ochrany základných práv a slobôd, v ktorom sa sťažoval na postup 

starostu obce vo veci konania voči riaditeľovi ZŠ. Starosta uviedol, že je to len účelová 

obrana na zakrývanie nedostatkov na škole. 

Dňa 26.8.2015 sa opäť stretla Rada školy, na ktorej sa hlasovalo o vyslovení dôvery 

riaditeľovi školy. Výsledok hlasovania bol 5:5.  

Riaditeľovi školy boli určené úlohy na odstránenie všetkých nedostatkov a má navrhnúť  

spôsob zlepšenia výsledkov ZŠ, ktoré predloží na najbližšom zasadnutí Rady školy.  

 

Poslanci informáciu starostu o situácii v ZŠ v Strečne berú na vedomie.  

 

 

K bodu č: 6 : Rôzne 

  

a) Informácia o prebiehajúcej kontrole NKÚ 

 

Na obci momentálne prebieha kontrola z NKÚ SR  Bratislava na základe poverenia                

č. 1505/01 zo dňa 5.8.2015. Kontrola je zameraná na plnenie príjmovej časti rozpočtov 

vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí. Ku kontrole bol 

priložený podrobný zoznam požadovaných dokladov a písomných informácií za roky 2012, 

2013, 2014 a kontrola k jednotlivým nedostatkom na základe  výsledku kontroly z roku 2008. 

Požadované doklady a informácie sa predkladajú priebežne vedúcemu kontrolnej skupiny 

Ing. Viere Hajdučkovej elektronicky, poštou alebo pri osobnej návšteve. Kontrola z NKÚ SR 

bude prebiehať do konca novembra 2015. 

 

Poslanci informáciu o kontrole berú na vedomie. 

 

b) Informácia o oprave MK Hradná 

Starosta oboznámil poslancov, že na opravu MK Hradná budú poukázané finančné 

prostriedky na účet obce od Lesov SR vo výške 18.900 €. Nakoľko rozpočet na opravu MK 

Hradná je vo výške 26.073,94 € aj s DPH,  rozdiel bude obec hradiť z vlastných zdrojov. 

 

Poslanci berú na vedomie informáciu o oprave MK Hradná. 

 

 

c) Prekládka vodovodu v k.ú. Stráňavy 

Starosta informoval prítomných poslancov, že dňa 21.9.2015 bola odovzdaná do užívania 

stavba Stráňavy IBV Pažite – prekládka prívodného vodovodného potrubia pre obec Strečno 

v hodnote 19.594,86 €. 

 

 

Poslanci informáciu berú na vedomie. 
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d))Výzva k uzavretiu zmluvy o prenájme 

Starosta oboznámil poslancov, že dnes t.j. 21.9.2015 bol na obecný úrad doručený list od 

Lesného a pasienkového spoločenstva Urbariátu Nezbudská Lúčka, ktorý vyzýva Obec 

Strečno ako majiteľa kompy cez Váh, k uzavretiu zmluvy o prenájme pozemku, parc.č.5092/1 

v k.ú. Nezbudská Lúčka, ktorý je využívaný na prevádzku kompy. Na pozemku je osadené 

kotviace lano a tiež spevnené plochy, slúžiace na prevádzku kompy. 

Poslanci po diskusii dospeli k názoru, že bude potrebné zo strany Lesného a pasienkového 

spoločenstva Urbariátu Nezbudská Lúčka dať vypracovať GP – tej časti, za ktorú požadujú 

nájom, predložiť list vlastníctva a ostatné potrebné doklady k vypracovaniu právnej analýzy. 

Následne môže obec Strečno pristúpiť k rokovaniu o uzatvorení zmluvy.  

  

Poslanci berú na vedomie informáciu o žiadosti k uzavretiu zmluvy. 

 

f) Dotácia zo št. rozpočtu na MŠ a informácia o stave prác na MŠ 

Starosta informoval poslancov, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo 

dotáciu zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacít materských škôl na rok 2015 vo výške     

54 tis.€. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na ďalšiu etapu nadstavby MŠ. 

Ing. Ilovský oboznámil poslancov, že práce na MŠ sa začali  v mesiaci jún a na 90% sú práce 

ukončené. Vyfakturovaných je 80 % prác, ešte je potrebné dokončiť elektroinštaláciu, 

vnútorné priečky, sklad, bleskozvod. Práce prispôsobili režimu škôlky od 6 hod. ráno do 

12,30 hod, keď majú deti poobedňajší spánok. Postupuje sa v rámci rozpočtu v 1. etape, 

ktorého výška je 130.287 €. V 2. etape bude ukončené odovzdanie vykonaných prác ,  škôlka 

bude rozšírená a vytvorená  jedna trieda.  V 2. etape prebehne úplné ukončenie. 

 

Poslanci berú na vedomie informácie starostu a Ing. Ilovského. 

 

g) Zvýšenie limitu pre podlimitné zákazky 

Starosta  oboznámil poslancov, že NR SR prerokovala novelu zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a dňa 17.9.2015 svojím rozhodnutím zvýšila limit pre podlimitné 

zákazky z doposiaľ platnej čiastky 1000 € na výšku 5000 €. Novela zákona platí od 

1.11.2015. 

 

h) informácia starostu o liste zo Slovenskej inšpekcie ŽP 

Starosta informoval poslancov, že 21.9.2015 dostal list zo Slovenskej inšpekcie ŽP Žilina, 

kde na základe oznámenia občana obce Strečno z 23.8.2015 je podozrenie na vypúšťanie 

odpadových vôd do toku Váh – Vodné dielo Žilina a to v mieste cyklistického chodníka za 

bývalým PD Strečno. SIŽP šetrením zistila, že  kanalizácia, ktorá je v uvedenom mieste 

vyústená do VDŽ, smeruje cez trávnatý porast, v ktorom sa nachádzajú 3 kanalizačné šachty 

označené betónovými stĺpikmi, k zástavbe rodinných domov v blízkosti areálu býv. PD. 

Ďalším šetrením bolo zistené, že predmetnou kanalizáciou sú odvádzané vody z povrchového 

odtoku zo subjektov nachádzajúcich sa v priemyselnom parku.  

Na základe uvedeného nás žiadajú o identifikáciu kanalizácie, zoznam subjektov pripojených 

na kanalizáciu a kópiu zmluvy o odvádzaní vôd uvedenou kanalizáciou. 

 

Poslanci informáciu starostu o liste SIŽP berú na vedomie. 
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K bodu č. 7: Diskusia 

 

P. Štefan Oberta sa opýtal, či Urbariát obce Strečno urobí prerezávku na ul. Hradnej, hlavne 

popri potoku v súvislosti opravou MK Hradná.  

Pani Badibangová sa informovala, či prišla odpoveď za SAD Martin, ohľadne zastavovania 

„martinského“ autobusu na zastávke Melo. 

 A. Klocáň upozornil, že by bolo potrebné monitorovať stav vody v obecnom vodojeme, aby 

nenastala situácia, ako v období sucha v mesiaci august, kedy bola ohrozená dodávka vody 

pre Dong Hee. Ing. Ilovský odpovedal, že v uvedenom období došlo k zavzdušneniu potrubia, 

vedenie Dong Hee bolo informované o správnej obsluhe vodovodu, rieši sa oprava klapky vo 

vodojeme. 

Ďalej p. A. Klocáň navrhol, aby sa zvolalo stretnutie s Mgr. Petrom Štanským, riaditeľom 

Okresného archívu v Žiline  ohľadne obecného archívu, či  jeho umiestnenie, osvetlenie 

a spôsob  archivovania  spisov je v súlade s predpismi. 

 Mgr. D. Ďurčo spomenul, že sa nevedie obecná kronika odvtedy, ako p. Pavol Ďurčo st. 

prestal kroniku písať zo zdravotných dôvodov. Bude potrebné určiť nového kronikára. Ďalej 

p. Ďurčo spomenul, aby sa pred zimou vykosila a vyčistila od zbytočných drevín prístupová 

cesta na Zlatné. Zároveň pozval prítomných na otvorenie chaty na Domašíne v sobotu 

26.9.2015. 

Pán Hodermarský sa informoval, či bude možné  výškovo zamerať pozemok pod cestou na 

Radinovom z dôvodu, že chce vykonať terénne práce a vybudovať oplotenie na svojom 

a priateľkinom pozemku. Tiež pripomienkoval postup spoločnosti TES Media, ktorá po tom, 

ako  jej naši občania podpísali zmluvy, prestala poskytovať niektoré programy v analógovom 

vysielaní. 

 

 

K bodu č.8: Záver 

 

     Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa 

poďakoval poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 6. zasadnutí OZ. 

 

 Zapísala:  

 

Eva Janeková........................................ 

                                                                                      

Dňa: 21.9.2015 

 

 

 

 

Zápisnicu overili:  

1.  ....................................... 

2.  ........................................... 
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Príloha č. 1.                                                 UZNESENIE 

z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.9.2015 

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

 

1. Bod rôzne. 

2. Pripomienky poslancov OZ 

3. Informáciu o dosiahnutých výsledkoch v ZŠ a o situácii v ZŠ 

4. Informáciu o prebiehajúcej kontrole z NKÚ SR 

5. Informáciu o oprave ul. Hradná 

6. Informáciu starostu, že prekládka vodovodu Stráňavy bola 21.9.2015 daná do užívania 

7. Výzvu Lesného a pasienkového spoločenstva Urbariátu Nezbudská Lúčka k uzavretiu 

zmluvy na prenájom pozemku pri kompe 

8. Informáciu o dotácii zo štátneho rozpočtu na MŠ 

9. Informáciu Ing. Júliusa Ilovského o stave prác na MŠ 

10. Informáciu starostu obce o žiadosti z Inšpekcie ŽP o identifikáciu kanalizácie za býv. PD 

11. Informáciu starostu o zvýšení limitu pre podlimitné zákazky 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 21.9.2015 
 

Uznesenie č.20 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 
 

volí: 

 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Hlasovanie:  za -7,  proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní -2 . 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 21.9.2015 
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B)  overovateľov 6. zápisnice v zložení: 

 

1. p. Alfonz Klocáň 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Hlasovanie:  za -7    ,  proti – 0 , zdržal sa - 0 , neprítomní –2. 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 21.9.2015 

 
Uznesenie č.21 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

 

1. neschvaľuje 

  

Zmenu programu so zrušením bodu č.5 

 

Hlasovanie:  za - 1 ,  proti -4. zdržal sa - 2, neprítomní - 2 . 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 21.9.2015 

 
Uznesenie č.22 

 

1.  schvaľuje 

 

Program 6. zasadnutia OZ 

Hlasovanie:  za - 4 ,  proti -1. zdržal sa - 2, neprítomní - 2 . 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 21.9.2015 

 

2. schvaľuje 

 

Vypracovanie doplnku č.4 ÚP a zahrnutie sociálnych bytoviek a domu sociálnych 

služieb do verejnoprospešných stavieb v lokalite Radinové 

 

 

Hlasovanie:  za - 8 ,  proti -0. zdržal sa -0, neprítomní - 1 . 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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V Strečne, dňa 21.9.2015 

 

 

 

 

 

3. schvaľuje 

 

 

a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP na realizáciu projektu 

Spoločná kanalizácia GENESTI, ktorý je realizovaný obcou Strečno, 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

 

Hlasovanie:  za - 8 ,  proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní -1. 

 

 

V Strečne, dňa 21.9.2015 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísala: Eva Janeková  

 

Strečne dňa 21.9.2015 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


