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Začiatok rokovania: 18,15 hod                                Ukončenie rokovania:  21,50  hod. 

 

Konané dňa: 27.11.2015 

 

 

PRÍTOMNÍ: 

 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni  

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          Klocáň Alfonz  -  ospravedlnený 

                         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:          Bc. Škripková Oľga 

   Ing. Ilovský Július 

   Ing. Ján Mazúr,PhD. 

   Mgr. Peter  Madigár 

      

Program - pôvodný 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Doplnok k VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

4. Návrh doplnku VZN  č.3/2015 o nakladaní s odpadom 

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

6. Návrh programového rozpočtu na r. 2016, 2017, 2018 

7. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2015 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 



8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 2 

       Program - doplnený 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

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

4. Návrh doplnku VZN  č.3/2015 o nakladaní s odpadom 

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

6. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

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

8. Zaradenie obce Strečno do MAS /Miestna akčná skupina/ Terchovská dolina. 

9. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.20  

10.  Rôzne 

11.  Diskusia 

12.  Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 8. 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. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Štefan Oberta 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o doplnení niektorých bodov programu 8. zasadnutia OZ 

a  dal hlasovať za zmenu programu a následné prečíslovanie bodov 8. zasadnutia OZ. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

    

 

 

 

, 
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K bodu č.2:  Kontrola uznesení 

 

 K bodu č. 7 – v rámci diskusie zo  7. zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2015 informoval 

starosta obce poslancov, že jednotlivé zložky obce predložili svoje žiadosti o poskytnutie 

finančných príspevkov a tieto boli zahrnuté do návrhu rozpočtu.  

Na 7. zasadnutí OZ Mgr. Dušan Ďurčo navrhol, že je potrebné pripraviť VZN o podmienkach 

 poskytovania dotácií z rozpočtu obce a návrh uvedeného VZN do 8.zasadnutia OZ pripravil 

a predložil.  

Ďalej vzišla požiadavka, aby bolo uskutočnené stretnutie starostu, poslancov so zástupcami 

VÚC a SSC ohľadom riešenia dopravnej situácie v prípade obchádzky počas rekonštrukcie 

mostov. Starosta uviedol, že takéto stretnutie sa uskutoční dňa 3.12.2015 na OcÚ o 9:00 hod. 

Taktiež informoval, že od začiatku novembra sa zúčastňuje pracovných stretnutí na 

Okresnom úrade Žilina ohľadom uzávierky cesty I/18 pod hradom Strečno a o tomto 

informuje občanov a zainteresovanú verejnosť prostredníctvom miestneho rozhlasu, mailom 

a uverejnením informácie na webovej stránke obce.    

 

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

 

Na základe usmernenia k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad (ďalej DSO), 

v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO /komunálny 

odpad/ ďalej len KO a DSO v znení neskorších predpisov bol vypracovaný doplnok č.1 

k VZN č. 4/2014. 

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad bude po dobu 15 

dní zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. 

 

Poslanci informáciu o predložení návrhu doplnku č.1 k VZN 4/2014 berú na vedomie. 

 

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

 

Na základe usmernenia k miestnemu poplatku za DSO ďalej len DSO v súlade so zákonom 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO /komunálny odpad/ ďalej len KO 

a DSO v znení neskorších predpisov bolo vypracovaný návrh VZN o nakladaní s odpadom. 

Starosta podotkol, že sa bude informovať o cene za tonu stavebného odpadu vo firme Erpos, 

ktorá sa zoberá likvidáciou stavebného odpadu. 

Návrh VZN bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. 

 

Poslanci informáciu o predložení návrhu VZN č. 3/2015 o nakladaní s odpadom  berú na 

vedomie. 

 

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

 

Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 

85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 

/ďalej len zákon volebnej kampani/, obec VZN vyhradí miesta a ustanoví podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov. Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia 

o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 

Z uvedeného vyplýva, že vyhlásením volieb je obec povinná mať VZN vyhradené miesta na 



8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 4 

verejných priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov 

kandidujúcich subjektov. 

Návrh VZN bude po dobu 15 dní zverejnený na  úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. 

 

Poslanci informáciu o predložení návrhu VZN č. 4/2015 o vymedzení miest na vylepovanie 

volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani na voľby do Národnej rady 

SR berú na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 

 

Návrh VZN o podmienkach  poskytovania dotácií z rozpočtu obce predložil Mgr. Dušan 

Ďurčo.  

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup 

pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Strečno. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať 

dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie 

vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce a iným právnickým osobám 

a fyzickým osobám, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce. 

Návrh VZN bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. 

 

Poslanci informáciu o predložení návrhu VZN o podmienkach  poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce berú na vedomie. 

 

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

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu obce na rok 2016, 

r.2017 a r.2018. 

v príjmovej časti je :       1 944 573,00 € 

vo výdavkovej časti je:   1 944 573,00 € 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce Strečno na roky  2016, 2017, 2018 je spracovaný v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu 

zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona 

č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.597/2003 Z.z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými 

predpismi obce Strečno a bude po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce na  

pripomienkovanie. 

 

Poslanci informáciu o návrhu programového rozpočtu na r. 2016,2017,2018 prerokovali a po 

svojich pripomienkach berú na vedomie. 
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K bodu č. 8:  Zaradenie obce Strečno do územia 8-0-0-1 MAS Terchovská dolina. 

Na zasadnutí OZ vystúpil Mgr. Peter Madigár manažér MAS Terchovská dolina, aby 

informoval prítomných o výzve č.1 MAS/PRV/2015 pre opatrenie 19.2-Podpora na 

vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja. K spracovaniu stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (CLLD) je potrebný súhlas OZ so zaradením obce Strečno do 

miestnej akčnej skupiny v novom programovom období. 

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za zaradenie obce Strečno do územia miestnej 

akčnej skupiny. 

 

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

 

K bodu č. 9:  Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2015. 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe vykonať v zmysle zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov riadnu inventarizáciu majetku, 

záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 v klasifikácii: hmotný majetok, 

nehmotný majetok, ceniny, pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky a pohľadávky a 

následne menoval Ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/ a Čiastkové inventarizačné 

komisie (ČIK) – ich predsedov a členov. Inventarizácia sa uskutoční na úsekoch: obecný 

úrad, Obecný podnik služieb Strečno s.r.o., základná škola, materská škola, požiarna ochrana. 
 

Poslanci s predloženým príkazom na vykonanie inventarizácie  boli oboznámení a berú ho na 

vedomie.    

           

K bodu č. 10:  Rôzne 

 

1. Starosta obce oboznámil poslancov, že podľa poverenia predsedu Najvyššieho 

kontrolného úradu SR č.1505/01 z 5.8.2015 bola v čase od 7.9.2015 do 12.11.2015 vykonaná 

kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových 

príjmov miest a obcí na Obci Strečno. Účelom kontroly bolo preverenie stavu ako boli 

plnenia, resp. splnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v roku 2008. Obec na základe 

výsledkov kontroly v r. 2008 prijala 16 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.  

Vykonanou kontrolou a zistením skutočného stavu plnenie prijatých opatrení možno 

konštatovať, že v 13 prípadoch boli prijaté opatrenia účinné, pretože boli splnené, resp. sa 

priebežne plnia. Dve opatrenia boli čiastočne splnené a opatrenia č. 15 nebolo splnené. 

Preverením postupu obce ako správcu dane pri vyrubovaní, správe a vymáhaní miestnych 

daní bolo zistené, že dva daňové subjekty obec nevyzvala na opravu nesprávne uvedených 

údajov a doplnenie chýbajúcich údajov v podaných daňových priznaniach, čím bolo čiastočne 

splnené opatrenie predchádzajúcej kontroly.  

Na základe vykonanej kontroly NKÚ SR odporučil kontrolovanému subjektu – obci 

Strečno aktualizovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a priebežne 

predpisovať úroky z omeškania. 

 

2. Starosta obce informoval poslancov, že dňa 18.11.2015 bol na OcÚ doručený list riaditeľa 

ZŠ SNP v Strečne: Oznámenie nedostatkov na Základnej škole SNP v Strečne. 

Riaditeľ ZŠ SNP v Strečne poukazuje na nedostatky, k čomu priložil aj fotodokumentáciu. 

Tlaková nádoba v plynovej kotolni ZŠ je v havarijnom stave. Ďalej sústavne opadáva sokel 

obkladu okolo celej budovy ZŠ, pri veternom počasí padá bridlica na streche. 
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Následne prebehla diskusia poslancov a určili, že je potrebné zabezpečiť opravu vzniknutých 

stavov prostredníctvom OPS Strečno a riaditeľ školy by mal každoročne predložiť 

vyúčtovanie nákladov na údržbu a opravu školy z financovania prenesených kompetencií.  

Následne dal starosta obce hlasovať za úhradu opravy tlakovej nádoby v  kotolni ZŠ. 

 

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

 

3. Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti Petra Tarabu Sokolská 277 

Strečno o pridelenie bytu v prístavbe KD, je ochotný uhradiť nájom na 3 roky dopredu. 

Poslanci navrhli, aby sa preverili aj ďalšie žiadosti o pridelenie takéhoto bytu a schválenie 

navrhli presunúť do ďalšieho rokovania OZ. 

 

4. Starosta vyrozumel poslancov, že dňa 26.11.2015 bol na OcÚ  doručený list od Rady 

rodičov ZŠ Strečno, v ktorom žiadajú úhradu nákladov za autobus na prepravu žiakov pri 

návštevách kultúrnych podujatí, exkurzií a pod. 

Starosta obce dal k predmetnému bodu hlasovať. 

 

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

 

K bodu č. 11:  Diskusia 

 

p. Štefan Oberta vystúpil v diskusii s otázkou ohľadne osvetlenia na ul. Hradnej a Lesnej 

a pripomenul, že prerezávka na ul. Hradnej mala byť dôkladnejšia. 

Starosta odpovedal, že osvetlenie na ul. Hradnej, Lesnej a časti Kamennej nebolo predmetom 

projektu, nakoľko z hľadiska svetelno-technickej štúdie nespĺňali kritériá (veľké vzdialenosti 

medzi stĺpmi verejného osvetlenia)  pre dotáciu z MH SR. Doplnenie osvetlenia na týchto 

uliciach sa bude realizovať inými typmi svetelných bodov. Ohľadne prerezávky na ul. 

Hradnej sa opäť  osloví Urbariát Strečno. 

V rámci diskusie informoval prítomných poslancov Ing. Ilovský ukončení realizácie projektu 

„Strečno-ulica Nábrežná – Radinové, rozšírenie vodovodu“, ktorý bol zabezpečený 

schválenou dotáciou z Enviromentálneho fondu Ministerstva ŽP  a spoluúčasťou obce vo 

výške 5%.   

 

Do diskusie za zapojil aj Ing. Ján Mazúr, ktorý sa informoval, či MK Kováčska je vo 

vlastníctve obce a či by nebolo možné, aby vozidlo firmy T+T zacúvalo pri vývoze TKO 

ďalej na ul. Kováčsku.  

Starosta odpovedal, že túto situáciu preverí. 

 

K bodu č. 12:  Záver 

 

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

poďakoval poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 8. zasadnutí OZ. 

 

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

Dňa: 27.11.2015 

Zápisnicu overili:  

1.          Ing. Dana Sokolovská........................................... 

2.          p. Štefan Oberta.................................................... 
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Príloha č. 1.                   

 

 

UZNESENIE 
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 27.11.2015 

 

Uznesenie č. 28 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

 

1. Bod rôzne. 

2. Pripomienky poslancov OZ 

3. Plnenie uznesení 

4. Doplnok č.1 k VZN č.4/2014 o miestnom poplatku za KO 

5. Návrh VZN o nakladaní s odpadom 

6. Návrh VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 

7. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Strečno 

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2015 

9. Informáciu starostu obce o výsledku kontroly NKÚ 

10. Informáciu starostu o liste riaditeľa ZŠ o nedostatkoch na budove a v budove ZŠ 

11. Informáciu starostu obce o žiadosti o pridelenie bytu v prístavbe KD 

12. Informáciu Ing. Júliusa Ilovského o prácach OPS Strečno – dokončení vodovodu 

Nábrežná – Radinové 

13. Pripomienky prítomných občanov na zasadnutí OZ 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 27.11.2015 

Uznesenie č. 29 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strečne prerokovalo návrh programového rozpočtu na roky 2016, 

2017, 2018. 

Uznesenie č. 30 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

Volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 27.11.2015 
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B)  overovateľov 8. zápisnice v zložení: 

 

1. p. Štefan Oberta 

2. Ing. Dana Sokolovská 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 27.11.2015 

 

Uznesenie č. 31 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

1. schvaľuje 

 

Zmenu programu 8. zasadnutia OZ a následné doplnenie a prečíslovanie bodov 

programu. 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 27.11.2015 

 

 

2. schvaľuje 

 

Zaradenie obce Strečno do územia miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina. 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 27.11.2015 

 

 

3. schvaľuje 

 

Zabezpečenie opravy tlakovej nádoby v kotolni ZŠ. 

 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 27.10.2015 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  



8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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Uznesenie č. 32 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

neschvaľuje 

 

Žiadosť Rady školy o preplatenie nákladov na dopravu na exkurzie a rôzne podujatia pre 

žiakov ZŠ. 

 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 27.11.2015 

 

  

Uznesenie č. 33 

 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

O d p o r ú č a   p r e s u n ú ť 

 

Bod prenájmu bytu v prístavbe KD na ďalšie zasadnutie. 
 

 

 

Zapísala: Eva Janeková 

 

  

 

 

               

         Bc. Dušan Štadáni 

              starosta obce   

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


