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Začiatok rokovania:  17,00 hod                                Ukončenie rokovania:  20,15  hod. 

 

Konané dňa: 14.12.2015 

 

 

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 

              Ing. Róbert Benedig 

             Beáta Badibangová 

 

Hlavný kontrolór obce:   Lingeš Peter 

Zapisovateľka:        Eva Janeková 

Zúčastnení hostia:          Ing. Ilovský Július 

   Ing. Patrik Groma 

   Jozef Olexa 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

a prevádzkovanie záhradníctva 

3. Schválenie doplnku č.1 k VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

4. Schválenie VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom 

5. Schválenie VZN č.4/2015 o vymedzení miest na  vylepovanie volebných plagátov 

6. Schválenie VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

7. Schválenie programového rozpočtu na r. 2016, 2017, 2018 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 
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K bodu č. 1:  Otvorenie 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 9. 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. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Mgr. Erika Kubová 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Monika Obertová 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 9. zasadnutia OZ a následne  dal zaň 

hlasovať. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

    

K bodu č.2:  Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

a prevádzkovanie záhradníctva 

 

Starosta informoval poslancov,  že dňa 8.12.2015 bola na obecný úrad v Strečne doručená 

žiadosť firmy All service, s.r.o. Žilina o súhlas obce s investičným zámerom „Zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov Kompostáreň Strečno a Záhradníctvo Strečno“. Sídlom firmy 

a miestom nakladania s odpadmi budú vyhradené a oplotené priestory bývalého areálu HYZY 

v Strečne. V žiadosti sú uvedené parcely, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude 

v zariadení nakladať. Ďalej je v žiadosti uvedený zoznam vykonávaných činností, stručný 

opis technologického postupu nakladania s odpadmi a spôsob zabezpečenia odbornej 

technickej kontroly. Žiadateľ sa zaručuje, že zabezpečí pri zbere a zhodnocovaní odpadov 

dodržiavanie zákona o odpadoch.  Pre obec Strečno a jej občanov bude zhodnocovanie 

všetkých schválených druhov odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu, vykonávané bezodplatne. 

Následne prebiehala diskusia starostu obce, poslancov a Ing. Patrika Gromu, ako zástupcu 

firmy All service, kde vzišiel súhlas OZ s prevádzkou za podmienky zriadenia vecného 

bremena v prospech obce na zabudovaný obecný vodovod prechádzajúci cez parcely, na 

ktorých bude zrealizovaný zamýšľaný zámer a s podmienkou, že bude pristavený 
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veľkokapacitný kontajner vo dvore za obecným úradom pre možnosť odovzdania BRO 

občanmi Strečna s pravidelným odvozom podľa potreby.   

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0 .   

 

      K bodu č.3: Schválenie dodatku č. 1 k VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny 

odpad.  

 

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 bol  po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce na  

pripomienkovanie.  Poslanci boli oboznámení s doplnením  Dodatku č.1 k VZN 4/2014. 

Dodatkom bol hlavne v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. v platnom znení,  určený poplatok za 

skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu vo výške 0,025 Eur za kg 

odpadu. 

Starosta vyzval poslancov, ak nemajú k predloženému návrhu pripomienky, aby za uvedený 

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 hlasovali. 

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

 

K bodu č. 4:  Schválenie VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom. 

 

VZN č.3/2015 o nakladaní  s odpadom bolo po dobu 15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce 

na  pripomienkovanie.  Poslanci boli oboznámení s VZN č. 3/2015 o nakladaní 

s komunálnym odpadom, ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní so zmesovým 

komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o spôsobe zberu a prepravy 

komunálnych odpadov, o nakladaní z biologicky rozložiteľným odpadom, o spôsobe 

a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu 

a odpadu domácností s obsahom škodlivých látok a o spôsobe zberu drobného stavebného 

odpadu. 

Starosta vyzval poslancov, ak nemajú k predloženému návrhu pripomienky, aby za VZN č. 

3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom hlasovali. 

Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0. 

 

K bodu č.5:  Schválenie VZN č. 4/2015 o o vymedzení miest na vylepovanie volebných 

plagátov. 

 

VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov bolo po dobu 15 dní 

zverejnené na úradnej tabuli obce na  pripomienkovanie.  Poslanci boli oboznámení 

s návrhom predmetného VZN, miesta na vylepovanie volebných plagátov boli určené na 

reklamnej tabuli pri Supermarkete Jednota a pri Obecnom úrade Strečno.  

 

Starosta vyzval poslancov, ak nemajú k predloženému návrhu pripomienky, aby za uvedené 

VZN č.4/2015 hlasovali. 

Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0. 

 

K bodu č. 6: Schválenie VZN č.5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce. 

 

VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce bolo po dobu 15 dní 

zverejnené na úradnej tabuli obce na  pripomienkovanie.  Poslanci boli oboznámení s návrhom 

predmetného VZN, ktorého účelom je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a 

upraviť postup  pri  poskytovaní  dotácií  z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce Strečno, 

ktorá poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na  verejnoprospešné účely. 
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Starosta vyzval poslancov, ak nemajú k predloženému návrhu iné pripomienky, aby za 

uvedené VZN č. 5/2015 hlasovali. 

Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0. 

 

K bodu č. 7:  Schválenie programového rozpočtu na r. 2016, 2017, 2018. 

 

Návrh programového rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na 8. zasadnutí OZ a zverejnený na 

pripomienkovanie, bol upravený v príjmovej časti na: 1 940 671 Eur 

      vo výdavkovej časti na: 1 940 671 Eur. 

K predloženému návrhu rozpočtu sa viedla diskusia poslancov a  bol vyzvaný aj hlavný  

kontrolór obce, ktorý k predloženému návrhu programového rozpočtu predložil odborné 

stanovisko ako aj plán kontrolnej činnosti  plnenia rozpočtov. Hlavný kontrolór obce 

odporučil poslancom OZ schváliť predložený programový rozpočet na r. 2016 a zobrať na 

vedomie rozpočty s výhľadom na r. 2017 a 2018.  

Následne vyzval starosta obce  poslancov, aby hlasovali za upravený programový rozpočet na 

r. 2016, 2017 a 2018 za príjmovú časť: 

Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0. 

Ďalej vyzval starosta obce poslancov, aby hlasovali za upravený programový rozpočet na r. 

2016, 2017 a 2018 za výdavkovú časť: 

Hlasovanie: za-6, proti-3, zdržal sa-0, neprítomný-0. 

 

K bodu č. 8: Rôzne 

  

1. Z predošlého 8. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 27.11.2015 bola presunutá žiadosť p. 

Petra Tarabu, Sokolská 277 o prenájom nebytových priestorov v prístavbe KD upravených 

na dočasné bývanie, nakoľko o pridelenie nájomného bytu mala záujem aj p.  Radka 

Neomániová z Dolného Vadičova 139, ktorá sa neskôr telefonicky vyjadrila, že o takýto 

priestor nemá záujem, ale o nájomný byt. Obec v súčasnosti nedisponuje žiadnym voľným 

nájomným bytom a uvoľnené priestory v prístavbe KD nie sú vedené ako nájomné byty. 

Pán Taraba navrhol, že je ochotný zložiť v prospech obce depozit na dobu troch rokov. 

Následne starosta vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za pridelenie nebytových 

priestorov v prístavbe KD p. Petrovi Tarabovi na dobu jedného roka s následným 

predĺžením. 

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

 

2. Starosta oboznámil poslancov s doručenou žiadosťou p. Aleny Vantuchovej, Sokolská        

749/135, ktorá žiada o opätovné preplatenie opravy plynového kotla v obecnej bytovke. 

Vo svojej žiadosti poukazuje na zvýšenú poruchovosť kotla, nakoľko mu dosluhuje 

životnosť.  

     Poslanci navrhli, aby obec upozornila nájomníkov 12 b.j. na skutočnosť, že všetky 

poruchy budú od januára 2016 nahlasovať na OPS s.r.o Ing. Ilovskému. OPS bude 

zabezpečovať údržbárske práce obecnej bytovky a v prípade väčších porúch vyskytujúcich 

sa na trvale zabudovaných zariadeniach zabezpečí ich odstránenie. Žiadosti nájomníkov 

o ďalšie preplatenia porúch nebudú zo strany obce akceptovateľné, ak nebude dodržaný 

uvedený postup. Naďalej platí, že drobné poruchy v zmysle Nariadenia vlády č.87/1995 

Z.z. v platnom znení uhrádzajú nájomníci bytov.  

     Následne starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili či súhlasia s preplatením opravy 

plynového kotla p. Alene Vantuchovej. 

Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0 . 
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K bodu č. 9:  Diskusia 
 

- poslanec p. Klocáň uviedol, že je potrebné upozorniť nového majiteľa rod. domu, vedľa p. 

Petra Prieložného na ul. Sokolskej, ktorý nevhodne parkuje motorové vozidlo na MK, čím bráni 

plynulej cestnej premávke.  Ďalej sa informoval na  kamerový systém v obci a na jeho funkčnosť,  

v čase keď sa stala dopravná nehoda. Starosta uviedol, že zábery z kamier boli odovzdané polícii. 

- poslankyňa p. Obertová vzniesla požiadavku nainštalovať kameru aj pri hornej Jednote. Starosta 

uviedol, že pokiaľ to bude finančná situácia dovoľovať, určite zabezpečí v tomto mieste osadenie 

kamery.  

- poslanec p. Klocáň sa opýtal na doplnky k Územnému plán obce, načo starosta informoval 

prítomných poslancov, že na základe nového usmernenia z ministerstva, nie je možné riešiť 

Územný plán obce doplnkami, je potrebné riešiť nové zadanie Územného plánu obce. Ďalej  p. 

Klocáň poznamenal, či by nebolo vhodné pre obec odkúpiť pozemok pod plánované bytovky od 

SPF, ako čakať na spracovanie Územného plánu. Tiež sa zaujímal, v akom stave je obecný archív, 

či už bol p. Štanský pozrieť jeho stav. Starosta obce vysvetlil, že Ing. Albrecht bol na školení 

ohľadne archivovania dokumentov a p. Štanský sa bude zaoberať archívom na OcÚ po splnení si 

povinnosti voči bývalému zamestnávateľovi. 

- poslanec p. Ďurčo navrhol, aby obec hľadala zdroje príjmov, ktoré by plynuli do obce. Navrhol, 

aby sa čo najskôr začalo s bytovkami, aby sa zvýšila populácia, tiež navrhol, aby sa hľadalo 

riešenie v lokalite Kamenné, kde je možná nová IBV. 

- poslanec p. Š. Oberta poukázal na nutnosť osadenia časti zábradlia na ulici Hradnej, nakoľko 

tam hrozí nebezpečenstvo zošmyknutia áut do potoka. 

- poslankyňa p. Obertová informovala poslancov, že v Strečne založila Minimotokárový klub a od 

1.4.2016 sa usiluje o založenie občianskeho združenia opatrovateľskej služby. 

 

K bodu č. 10:  Záver 

 

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

poďakoval poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 9. zasadnutí OZ. 

 

Zapísala: Eva Janeková         .........................................                                                                        

Dňa: 14.12.2015 

Zápisnicu overili:  

1.  Mgr. Erika Kubová    ........................................... 

2. Mgr. Dušan Ďurčo      ............................................ 
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Príloha č. 1.                 

 

 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14.12.2015 

 

Uznesenie č. 34 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

 

1. Bod rôzne. 

2. Pripomienky poslancov OZ. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému viacročnému programovému 

rozpočtu. 

4. plán kontrolnej činnosti  plnenia rozpočtov 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 14.12.2015 

 

Uznesenie č. 35 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

Volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Monika Obertová 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

B)  overovateľov 9. zápisnice v zložení: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Mgr. Erika Kubová 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 
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Uznesenie č. 36 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

1. schvaľuje: 

 

Program 9. zasadnutia OZ. 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

2. schvaľuje 

 

Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad.  

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

3. schvaľuje 

 

VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom. 

 

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

4. schvaľuje 

 

 VZN č. 4/2015 o o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 

 

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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5. schvaľuje 

 

VZN č.5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

  

Hlasovanie:  za-9,  proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

 

6. schvaľuje 

 

Programový rozpočet na r. 2016, 2017, 2018 v príjmovej časti. 

 

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

7. schvaľuje 

 

Programový rozpočet na r. 2016, 2017, 2018 vo výdavkovej časti. 

 

Hlasovanie:  za-6, proti-3, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

8. schvaľuje 

 

Pridelenie nebytového priestoru v prístavbe KD Petrovi Tarabovi. 

 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

 

 

 

 

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 

 

Preplatenie opravy  plynového kotla v 12 b.j. nájomníčke p. Alene Vantuchovej 

 

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

 

Uznesenie č. 37 

 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

súhlasí 

 

s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovaním záhradníctva 

žiadateľa All service s.r.o za podmienky zriadenia vecného bremena v prospech obce na 

zabudovaný obecný vodovod prechádzajúci cez parcely, na ktorých bude zrealizovaný 

zamýšľaný zámer a s podmienkou, že bude pristavený veľkokapacitný kontajner vo dvore za 

obecným úradom pre možnosť odovzdania BRO občanmi Strečna s pravidelným odvozom 

podľa potreby.   

 

Hlasovanie:  za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomný-0.  

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.12.2015 

 

 

 

Zapísala: Eva Janeková 

 

 

 

 

               

         Bc. Dušan Štadáni 

                starosta obce   

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


