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

 

Konané dňa: 26.10.2015 

 

 

PRÍTOMNÍ: 

 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          Klocáň Alfonz 

                         Oberta Peter 

              Mgr. Obertová Monika  

              Ing. Sokolovská Dana 

              Mgr. Erika Kubová 

                            Štefan Oberta - ospravedlnený 

              Ing. Róbert Benedig 

             Beáta Badibangová 

 

Hlavný kontrolór obce:   Lingeš Peter 

 

Zapisovateľka:        Ing. Lenka Višňanská 

 

Zúčastnení hostia:          Bc. Škripková Oľga 

   Ing. Ilovský Július 

        Eduart Kadáši 

 

 

     Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie poskytnutia úverov na financovanie projektov podporených z fondov 

Európskeho spoločenstva a Environmentálneho fondu 

      4.   Schválenie 3. zmeny rozpočtu na rok 2015 

      5.   Rôzne 

      6.   Diskusia 

      7.   Záver 
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K bodu č. 1:  Otvorenie 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 7. 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. p. Peter Oberta 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

 

1. Mgr. Monika Obertová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce dal hlasovať za uvedený program 7. zasadnutia OZ. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

 

K bodu č.2:  Kontrola uznesení 

 

 K bodu č. 7 – v rámci diskusie zo  6. zasadnutia OZ zo dňa 21.9.2015 informoval starosta 

obce poslancov, že prerezávku zelene na ul. Hradnej uskutoční Urbariát Strečno, ktorý bol 

oslovený listom. Cesta na Zlatné je už pred zimným obdobím prerezaná a vyčistená od 

zelene. 

 V súvislosti, že od 1.11.2015 dochádza k novej zmene Zákona č. 395/2002 o archívoch a 

registratúrach, kde sa upravujú zákonné povinnosti tvorby, evidencie a uchovávania dokladov 

a dokumentov, ako aj manipulácia so záznamami a spismi, vyraďovanie dokumentov a ich 

likvidácia, bol Mgr. Štánsky oslovený na kontrolu správnosti archivovania dokladov OÚ, 

termín návštevy ešte upresní, nakoľko obec je v súčasnosti zaneprázdnená prípravou 

potrebných dokladov k výzvam jednotlivých projektov. 

 

 Vzhľadom k tomu, že obec nemá momentálne aktívneho kronikára obce, bol starostom 

obce oslovený Ing. Pavol Albrecht, ktorý s nomináciou súhlasil s tým, že chýbajúce záznamy 

v obecnej kronike z predchádzajúceho obdobia doplní zo Strečnianskych hlásnikov.  

 

Starosta následne vyzval poslancov, aby hlasovali za obecného kronikára Ing. Albrechta.  

Hlasovanie:  za - 8, proti - 0, zdržal sa – 0,  neprítomní - 1          
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 Z dôvodu nekontrolovaného chovu psov a nedisciplinovaným majiteľov psov vyplynula 

potreba prijatia VZN o chove domácich zvierat. VZN o chove domácich zvierat sa predložilo 

prítomným poslancom k pripomienkovaniu. 

 

Poslanci informáciu o predložení návrhu VZN berú na vedomie. 

 

 

K bodu č.3:  Schválenie poskytnutia úverov na financovanie projektov podporených 

z fondov Európskeho spoločenstva a Environmentálneho fondu. 

 

a) Starosta obce oboznámil poslancov, že obci Strečno bola Ministerstvom hospodárstva 

SR  schválená žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

v maximálnej výške 194 188,77 EUR. Celkové výdavky na projekt budú vo výške cca 

211 239,67 EUR. Aby sa projekt mohol realizovať, bude musieť Obec Strečno 

vybaviť úver. 

 

Následne starosta obce vyzval OZ k hlasovaniu municipálneho úveru na projekt 

„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ vo výške 211 240 EUR na obdobie do 2 rokov so 

zabezpečením municipálneho úveru Eurofondy vlastnou bianko zmenkou obce Strečno. 

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

 

b) Starosta obce ďalej informoval poslancov, že na základe žiadosti o poskytnutie 

podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu bola obci Strečno schválená 

Ministerstvom životného prostredia dotácia na projekt: Strečno – ulica Nábrežná – 

Radinové, rozšírenie vodovodu a kanalizácie vo výške 76 761,15 EUR len na 

výstavbu vodovodu. Na financovanie projektu bude zabezpečených najmenej 5% 

nákladov vlastných zdrojov obce Strečno, jedná sa o sumu vo výške 4 047,07 Eur. 

 

Starosta obce informoval, že v zmysle Zákona o účtovníctve je potrebné doložiť všetky 

doklady - fakturáciu do 4. 12. 2015, aby sa projekt mohol vyúčtovať.  

 

Následne starosta obce vyzval OZ k hlasovaniu municipálneho úveru na projekt Strečno – 

ulica Nábrežná – Radinové, rozšírenie vodovodu a kanalizácie vo výške 80 000 EUR na 

obdobie do 2 rokov so zabezpečením municipálneho úveru Eurofondy vlastnou bianko 

zmenkou obce Strečno. 

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

   

c) Starosta obce informoval poslancov, že obec Strečno podala žiadosť na stavebné 

úpravy a zateplenie OÚ vo výške cca 80 000 EUR, o ktorom bol telefonicky 

informovaný, že žiadosť je v štádiu posudzovania a mala by byť schválená. Z tohto 

dôvodu starosta vysvetlil, že je potrebné riešiť predbežný krátkodobý úver. Na 

financovanie projektu bude zabezpečených najmenej 5% nákladov vlastných zdrojov 

obce Strečno. 

 

Následne starosta obce vyzval OZ k hlasovaniu municipálneho úveru na projekt „Stavebné 

úpravy a zateplenie Obecného úradu“ vo výške 80 000 Eur na obdobie do 2 rokov so 

zabezpečením municipálneho úveru Eurofondy vlastnou bianko zmenkou obce Strečno. 

Hlasovanie:  za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1      
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K bodu č. 4:  Schválenie 3. zmeny rozpočtu na rok 2015. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že bola predložená 3. zmena rozpočtu na rok 

2015, ktorá, okrem iného, obsahovala aj schválenie krátkodobých úverov na prefinancovanie 

projektov podaných obcou Strečno. K predloženej zmene rozpočtu vyjadril kontrolór obce 

súhlasné stanovisko.  

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 3. zmenu rozpočtu – príjmová časť. 

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

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 3. zmenu rozpočtu – výdavková časť. 

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

 

K bodu č.5:  Rôzne 
  

a) Starosta obce oboznámil poslancov s prípravou projektu na vybudovanie zberného 

dvora. Momentálne sa spracovávajú podklady, ktoré je potrebné zaslať do 

30.10.2015. O získanie financií na realizáciu stavby a strojno-technické vybavenie sa 

budeme uchádzať prostredníctvom výzvy Environfondu. Zberný dvor je situovaný 

v súčasnosti nevyužívanej časti dvora kultúrneho domu. Táto časť parcely č. 3/4 

a časť 3/1 bola v minulosti schválená Uznesením OZ č. 91/2 zo dňa 20.06.2014 pre 

podnikateľský zámer zberného dvora. Na základe uvedeného sa poslanci OZ rozhodli 

zrušiť pôvodné uznesenie.  

 

Starosta dal hlasovať za zrušenie pôvodného uznesenia. 

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

 

Následne dal starosta hlasovať za podanie projektu zberného dvora obcou Strečno. 

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

 

b) Starosta obce oboznámil poslancov, že 9. 10. 2015 prišla odpoveď z kancelárie 

verejnej ochrankyne práv JUDr. Jany Dubovcovej, že po  preskúmaní podnetu Ing. 

Radoslava Kužela na nesprávny postup starostu obce voči práci riaditeľa ZŠ 

konštatovala, že zo strany obce Strečno nedošlo k porušeniu základných práv 

podávateľa podľa Ústavy SR. 

 

Poslanci obce informáciu starostu berú na vedomie. 

 

c) Starosta obce oboznámil poslancov o informácii Ministerstva  financií SR, že sa 

postupne  realizuje projekt Integrovaných obslužných miest IOM, ktorého cieľom je 

priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom 

mieste. Pracoviská „IOMO“ vzniknú na pobočkách Slovenskej pošty, a.s., 

v klientskych centrách Ministerstva vnútra SR, v mestách a obciach s matričným 

úradom, ako aj v obciach, ktoré požiadali o zriadenie tejto služby. Do konca roka 

2015 budú môcť občania na IOM získať Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z listu 

vlastníctva a Výpis z obchodného registra. Plánovaným termínom spustenia projektu 

je 1.12.2015. Všetky náklady spojené s prevádzkou IOM budú pokryté asistenčnými 

poplatkami za služby IOM, ktoré zostávajú súčasťou príjmov obce. Každá obec 

naviac získa dodatočné technické vybavenie (čítačka OP s čipom, monitor atď.), 



7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 5 

zaškolenie pracovníkov na prácu so systémom IOM, ako aj označenie formou 

nálepiek, smerových tabuliek, letákov, brožúr atď. 

 

Poslanci obce berú na vedomie informáciu o zriadení IOM. 

 

d) Starosta obce informoval poslancov, že víťazom výberového konania na opravu ulice 

Hradnej sa stala firma Doprastav, so stavebnými prácami sa začne po 7.11.2015. 

Náklady na opravu ul. Hradnej klesli z rozpočtovej položky 26 073,94 EUR na 23 

857,06 EUR. 

 

Poslanci obce informáciu berú na vedomie. 

 

e) Starosta obce informoval poslancov o liste z Považského múzea v Žiline, v ktorom 

žiadajú zníženie alebo oslobodenie od platenia dane z nehnuteľností. Svoju žiadosť 

odôvodňujú tým, že hrad Strečno sa pozitívne podieľa na rozvoji obce a Považské 

múzeum vychádza v ústrety aj žiakom  MŠ a ZŠ, ktorí majú umožnený vstup aj 

mimo otváracích hodín zadarmo. 

 

 Následne prebiehala diskusia poslancov, kde konštatovali, že už v minulosti práve na 

základe dôvodov uvedených v žiadosti Považského múzea bola znížená daň z nehnuteľnosti 

o 50% a nesúhlasili s ďalším znížením dane, resp. úplným oslobodením.   

 

Následne vyzval starosta obce k hlasovaniu poslancov za zníženie, resp. oslobodenie od dane 

z nehnuteľnosti Považskému múzeu v Žiline. 

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

 

f) Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Eduarda Kadašiho, konateľa 

spoločnosti Domašín, s. r. o., na zníženie nájmu za prevádzkovanie bowlingu z 500 

EUR mesačne na sumu 300 EUR mesačne, ktorého dôvodom sú zvýšené náklady na 

drobnú údržbu (bowlingová mechanika, úprava bowlingovej dráhy atď.) 

 

Následne dal starosta obce hlasovať za zníženie nájmu pre Domašín, s. r. o. 

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

 

K bodu č. 7:  Diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov o príprave návrhu rozpočtu na rok 2016, z tohto 

dôvodu je potrebné, aby jednotlivé zložky obce na svoju činnosť predložili žiadosti na 

poskytnutie dotácie finančných prostriedkov do 10.11.2015. Poslanec obce Mgr. Dušan 

Ďurčo uviedol, že je potrebné pripraviť VZN o dotáciách pre jednotlivé zložky a vytvoriť tak 

zmluvné vzťahy s týmito združeniami. Uvedené VZN pripraví na najbližšie zasadnutie OZ.  

 

 p. Beáta Badibangová sa informovala ohľadom uzavretia cesty pod Hradným bralom. 

Vzhľadom k tomu, že situácia je dosť medializovaná, starosta obce uviedol, že problematiku 

konzultuje aj so ŽSK, kde ešte nevedia upresniť, v akom období a či vôbec dôjde k uzavretiu 

cesty.  

Na to p. Alfonz Klocáň navrhuje stretnutie so Slovenskou správou ciest, VÚC a poslancami 

OZ, aby sa prerokovala situácia o odklone premávky cez obec Strečno pri oprave mostov, 

ktorého výstupom by bolo podanie plnohodnotných informácií obyvateľom obce. 
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p. Peter Oberta v súvislosti s touto situáciou podotkol, že je potrebné riešiť aj chodník do 

priemyselnej zóny z dôvodu bezpečnosti občanov Strečna. Starosta obce uviedol, že nemá 

ešte všetky podklady, či v súvislosti s opravou mostov sa bude rekonštruovať aj obchádzková 

cesta cez obec, aby mohol projektant riešiť výškové pomery cesty a chodníka.  

 

 p. Alfonz Klocáň navrhuje, aby v budúcej turistickej sezóne bola turistická kancelária 

otvorená v mesiacoch september a október aj cez víkendy. 

Ďalej uviedol, že poškodené reklamné a informačné tabule v obci je potrebné opraviť nielen 

kvôli turistom, ale i kvôli tunajším občanom. Starosta obce podotkol, že finančná položka na 

opravu bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 

 Ing. Július Ilovský, riaditeľ OPS, s. r. o., informoval o momentálne prebiehajúcich 

prácach na nadstavbe Materskej školy, prácach na Pamätníku Francúzskych partizánov 

a príprave na prácach rekonštrukcie verejného osvetlenia a budovania vodovodu v lokalite 

Radinové. Ďalej informoval o príprave na zimnú údržbu ciest - kúpa Multikáry 

s demontovateľnou nadstavbou na posypanie, ktorý bude slúžiť nielen v zime, ale aj v lete na 

odvoz drobného materiálu. 

 

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 7. zasadnutí OZ. 

 

 

 Zapísala:  

 

Ing. Lenka Višňanská          .........................................                                                                        

Dňa: 26.10.2015 

 

Zápisnicu overili:  

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

2.  Peter Oberta                    ............................................ 
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Príloha č. 1.                       

 

UZNESENIE 
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 26.10.2015 

 

Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

 

1. Bod rôzne. 

2. Pripomienky poslancov OZ 

3. Plnenie uznesení 

4. Informáciu o predložení návrhu VZN o chove domácich zvierat 

5. Informáciu o odpovedi z kancelárie verejnej ochrankyne, že starosta obce 

neporušil základné práva podávateľa 

6. Informáciu o príprave projektu Integrovaných obslužných miest – IOM 

7. Informáciu o víťazovi výberového konania na rekonštrukciu ul. Hradnej 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 26.10.2015 

 

Uznesenie č. 24 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

volí 

 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

 

- Mgr. Monika Obertová 

- Mgr. Dušan Ďurčo 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

B)  overovateľov 7. zápisnice v zložení: 

 

- Beáta Badibangová 

- Peter Oberta 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 
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Uznesenie č. 25 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

1. schvaľuje 

 

Program 7. zasadnutia OZ 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

2. schvaľuje 

 

Vymenovanie Ing. Pavla Albrechta za obecného kronikára 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

3. schvaľuje 

 

Municipálny úver na refundáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ 

vo výške 211 240 EUR na obdobie do dvoch rokov so zabezpečením municipálneho 

úveru Eurofondy vlastnou bianko zmenkou obce Strečno. 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

4. schvaľuje 

 

Municipálny úver na refundáciu projektu „Strečno – ulica Nábrežná – Radinové, 

rozšírenie vodovodu“ vo výške 80 000 EUR na obdobie do dvoch rokov so zabezpečením 

municipálneho úveru Eurofondy vlastnou bianko zmenkou obce Strečno. 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  



7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 9 

5. schvaľuje 

 

Municipálny úver na refundáciu projektu „Stavebné úpravy a zateplenie 

Obecného úradu“ vo výške 80 000 EUR na obdobie do dvoch rokov so zabezpečením 

municipálneho úveru Eurofondy vlastnou bianko zmenkou obce Strečno. 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

6. schvaľuje 

 

      3. zmenu rozpočtu na rok 2015 -  PRÍJMOVÁ  ČASŤ 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

7. schvaľuje 

 

      3. zmenu rozpočtu na rok 2015 – VÝDAVKOVÁ ČASŤ 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

8. schvaľuje 

 

      Zníženie nájmu firmy Domašín, s. r. o. od 1. 1. 2016  

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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9. schvaľuje 

 

Podanie projektu na vybudovanie zberného dvora v obci Strečno 

 

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

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 26 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne: 

 

1. ruší 

 

Uznesenie č. 91/2 z 30. zasadnutia OZ  - prenájom pozemku parc. č. 3/4 a časť 3/1 

pre podnikateľský zámer zberného dvora na 5 rokov 

 

 

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

 

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

Uznesenie č. 27 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne: 

 

1. neschvaľuje  

 

Zníženie, resp. oslobodenie od dane z nehnuteľnosti pre Považské múzeum v Žiline 

 

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

 

 

 

V Strečne, dňa 26.10.2015 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Višňanská  

Strečne dňa 26.10.2015        

        

         Bc. Dušan Štadáni 

             starosta obce   

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


