
10.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 1 

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

 

Konané dňa: 15.2.2016 

 

 

PRÍTOMNÍ: 

 

 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          Alfonz Klocáň  

                         Peter Oberta  

              Mgr. Monika Obertová  

              Ing. Dana Sokolovská  

              Mgr. Erika Kubová 

                            Štefan Oberta 

              Ing. Róbert Benedig 

             Beáta Badibangová 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš  

Zapisovateľka:        Eva Janeková 

Zúčastnení hostia:          Ing. Ilovský Július 

   Ing. Pavol Albrecht 

   Ing. Vladimír Barčiak 

   p. Samuel Beháň 
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Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Nové zadanie ÚP SÚ Obce Strečno 

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

a) Schválenie PHSR  pre združenie obcí MTD na roky 2015-2020 

b) Akčný plán rozvoja obce Strečno 

5. Kontrola NKÚ 

a) Oboznámenie o prijatých opatreniach 

b) Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce 

6. Schválenie VZN:  

a) VZN č. 1/2016 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na deti v školských 

zariadeniach 

b) VZN č.2/2016 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver  

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 10. 

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. Róbert Benedig 

2. p. Peter Oberta 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

 

1. Mgr. Erika Kubová 

2. Mgr. Monika Obertová 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 10. zasadnutia OZ a následne  dal zaň 

hlasovať. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

Hlasovanie:  za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.      
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K bodu č.2:  Kontrola uznesení. 

Starosta obce informoval poslancov, že uznesením č. 37 z 9. zasadnutia OZ zo dňa 

14.12.2015 bol vyslovený súhlas s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

a záhradníctva žiadateľa All service s.r.o. Žilina. Uznesenie sa plní sa priebežne. Na uvedenú 

trasu obecného vodovodu bolo vykonané vytýčenie SEVaK-om, firmou Slovgeo s.r.o Žilina 

bol vypracovaný GP č.1/2016, pripravuje sa zmluva so žiadateľom All service s.r.o.  

 Starosta uviedol, že návrh na vklad do katastra je potrebne schváliť OZ s nasledovným 

textom: OZ schvaľuje bezplatné zriadenie vecného bremena v prospech Obce Strečno ako 

vlastníka existujúceho vodovodu uloženého na pozemkoch parc. KN - C č. 1285/30 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.443 m2 a parc. KN - C č. 1285/31 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 15.548 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2177 vedenom Okresným 

úradom v Žiline, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Strečno, spoločnosťou  

ALL SERVICE, s.r.o., Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina, IČO : 36 440 426, ako 

povinným z vecného bremena, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 1/2016 

vyhotoveným SLOVGEO s.r.o. Republiky 7, Žilina, dňa 20.1.2016, autorizačne overeným 

Ing. Mariánom Forbakom dňa 21.1.2016 a úradne overeným Okresným úradom Žilina, 

katastrálnym odborom dňa 28.1.2016 pod č. 96/2016.  

Následne starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za bezplatné zriadenie vecného 

bremena v prospech Obce Strečno ako vlastníka existujúceho vodovodu uloženého na 

uvedených pozemkoch. 

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

 

K bodu č.3:  Nové zadanie Územného plánu sídelného útvaru Obce Strečno.    

Obecné zastupiteľstvo  na 27. zasadnutí – 27. 2. 2014 schválilo uznesením č. 82/A/2 

vypracovanie Doplnku č. 3 ÚPN  Strečno so zámerom rozšírenia pre individuálnu výstavbu 

rodinných domov od KD až po parkovisko pri Penzióne Irenka a odbočovacieho pruhu pod 

hradom Strečno. 

Následne na šiestom zasadnutí z 21. 9. 2015 OZ schválilo Uznesením č. 22/2 vypracovanie 

Doplnku ÚPN č. 4, kde by bola zahrnutá v lokalite Radinové tiež výstavba Domova 

sociálnych služieb. 

Pri riešení týchto zadaní ÚPN s Ing. arch. Vladimírom Barčiakom,  bolo zistené, že je 

potrebné vypracovať nový  ÚPN. Pretože v zmysle legislatívy (§ 31 ods.2 stavebného 

zákona) je pre jeho schvaľovanie zmien a doplnkov potrebné zabezpečiť o.i. Zadanie 

územného plánu. Cena za vypracovanie nového ÚP by bola vo výške cca 22 tis. € - 32 tis. €. 

Zmeny a doplnky sa následne posudzujú s ohľadom na súlad aj s týmto zadaním. 

Východiskové dokumenty pre spracovanie ÚPN Strečno zadanie neobsahovali. 

Zadanie ÚP je podmienené verejným prerokovaním a bolo by možné získať dotáciu vo výške 

až 80% nákladov na Zadanie UP. Východiskové dokumenty pre spracovanie ÚPN Strečno 

zadanie neobsahovali. 

Poslanec Mgr. D. Ďurčo navrhol vzhľadom na krátkosť času oboznámenia sa so zámerom, 

aby sa schválenie nového zadania ÚP SÚ obce Strečno presunulo na ďalšie zasadnutie OZ. 

Starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať. 

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

 

K bodu č. 4:  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle dohody zo stretnutia mikroregiónu je 

potrebné zabezpečiť schválenie PHSR  MTD obecným zastupiteľstvom každej obce do 

20.2.2016, aby sa  mohol používať pri podávaných projektoch a žiadostiach o dotácie. 
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PHSR je koncipovaný ako všeobecný dokument tak, aby obec na jeho základe mohla žiadať 

o NFP a dotácie zo štátneho rozpočtu a pokrývať všetky druhy aktivít, na ktoré je možné 

žiadať o dotácie. 

S PHSR mikroregiónu Terchovská dolina a s prílohou Akčný plán programu rozvoja obce 

Strečno, ktoré boli spracované na základe podkladov – dotazníkov od občanov, starostov 

a poslancov firmou EuroDotácie, s.r.o Žilina, oboznámil poslancov  Ing. Albrecht.  

Všetky už v súčasnosti podávané žiadosti na eurofondy a dotácie už teraz obsahujú potrebu 

odvolávky na schválený PHSR, inak sú vylúčené, preto je nutné schváliť dokument čo 

najskôr, aby sa neblokovali ostatné obce, ktoré už teraz podávajú projekty z Programu 

rozvoja vidieka a žiadosti o dotácie. 

Následne prebiehala diskusia poslancov, kde poslanec Mgr. D. Ďurčo navrhol, aby PHSR 

MTD bol schválený s doplnením podľa prednesených pripomienok. 

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za schválenie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na 

roky 2015-2020. 

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

 

Ďalej vyzval starosta poslancov, aby hlasovali za Akčný plán rozvoja obce Strečno. 

Poslanci o Akčnom pláne obce Strečno diskutovali a rozhodli, že Akčný plán sa doplní a jeho 

schválenie sa presunie na ďalšie zasadnutie. 

Starosta na návrh vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za presunutie Akčného plánu 

obce Strečno na ďalšie zasadnutie. 

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

 

K bodu č.5:  Kontrola NKÚ 

Na 8. zasadnutí OZ zo dňa 27.11.2015 boli poslanci oboznámení s protokolom o výsledku 

kontroly NKÚ, na základe ktorého boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

a aktualizované zásady hospodárenia s majetkom obce. 

Starosta obce oboznámil prítomných o prijatých opatreniach: 

1.  Odstrániť formálne nedostatky pri výkone správy, to znamená zabezpečiť úplné znenie 

daňových priznaní s doplnením chýbajúcich údajov v súlade s ustanovením § 17 daňového 

poriadku.  

2.  Doplniť v poučení formy podania odvolania na rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za 

komunálny odpad podľa § 63 ods. 3 písm. e ) daňového poriadku.  

3. Vyrubovať úroky z omeškania v zmysle § 156 daňového poriadku v prípade, ak daňové 

pohľadávky nebudú uhradené v termíne splatnosti.  

4. Vypracovať a schváliť novelizáciu zásad hospodárenia s majetkom s úpravou spôsobu výkonu 

práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických 

osobách založených obcou, s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom 

podľa § 9 ods. 1 písm. f) Zákona o majetku obcí.  

5. Použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich 

práv formou dohodnutia úrokov z omeškania v nájomných zmluvách podľa postupov v súlade s § 

7. ods. 2 písm. c) Zákona o majetku obcí.  

6. Pri kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je potrebné postupovať v zmysle § 17 písm. 

b), d), e), j), k), l) Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záznamy z kontrol vykonávať v 

súlade s týmto zákonom.  

7. Zabezpečiť overenia každej finančnej operácie v súlade so schváleným rozpočtom a túto 

skutočnosť potvrdiť fyzicky v zmluvách a rozhodnutiach o vymeraní miestnych daní a poplatkov. 

Poslanci OZ uvedenú informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov 

zobrali na vedomie. 
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Vypracované Zásady hospodárenia s majetkom obce boli po prekonzultovaní s predsedom 

finančnej komisie zaslané poslancom OZ na oboznámenie sa. 

Starosta následne vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie zásad hospodárenia 

s majetkom obce. 

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

 

K bodu č. 6:  Schválenie VZN  

a) Schválenie VZN č. 1/2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 

2016. 

Starosta k uvedenému bodu uviedol, že obci vyplýva v zmysle zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení a v zmysle zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve prijať uvedené VZN,  účelom tohto VZN je určiť výšku poskytnutia a spôsob 

použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a ďalších školských zariadení.  

Určená dotácia je zahrnutá v rozpočte obce na rok 2016 a návrh VZN č.1/2016 bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 15.1.2016. Do termínu 

zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky 

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území obce na kalendárny rok 2016. 

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

 

b) Schválenie VZN č. 2/2016 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky 

Návrh VZN č.2/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 

28.1.2016. Do termínu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. Obci vyplýva 

v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle zákona 596/2003 o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) prijať uvedené VZN.  

 

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie VZN č. 2/2016 - O určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

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

 

K bodu č. 7:  Rôzne 
1.  Po 9. zasadnutí OZ Radka Neományová podala sťažnosť voči rozhodnutiu OZ, že 

nebytové priestory boli pridelené inému nájomcovi. Pred zasadnutím OZ sa p. Radka 

Neományová telefonicky  informovala na byt a pracovníčkou OcÚ jej bolo povedané, že sa 

jedná len o nebytový priestor, ktorý sa prideľuje dočasne občanom v zlej sociálnej situácii, 

ktorí majú v obci Strečno trvalý pobyt.  

Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

2. Starosta obce informoval poslancov, že dňa 4.1.2016 bol na OcÚ doručený list od 

Oživených remesiel spod Strečna, v ktorom žiadajú o finančnú podporu na rok 2016. Plánujú 

uskutočniť akcie: Veľkonočný trh spojený s dielňami, Vianočný trh a pod. Spomínanými 

akciami prezentujú obec a šíria jej dobré meno.  
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Poslanci OZ zobrali na vedomie žiadosť oživených remesiel s tým, že žiadosť sa vráti späť, 

nakoľko nespĺňa podmienky VZN č.5/2015. Štatutárny zástupca Oživených remesiel svoju 

žiadosť prepracuje aj o Plán činnosti, uvedie na aký účel a v akej výške bude dotácia použitá. 

      

3. Ďalej starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o dotáciu z rozpočtu obce pre  občianske 

združenie Minikárový klub Strečno vo výške 300 €. Štatutárny orgán Minikárového klubu 

Strečno prehlasuje na svoju česť, že po schválení dotácie z rozpočtu obce bude občianske 

združenie propagovať Obec Strečno vo všetkých materiáloch, týkajúcich sa podujatia 

„Preteky minikár – Sklabiňa 2016.“  

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za schválenie dotácie z rozpočtu obce 

pre Občianske združenie Minikárový klub Strečno na zapožičanie časomiery na preteky. 

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

 

 4. Starosta informoval prítomných poslancov o stave príprav rekonštrukcie mostov č. 266    

a 269 (mosty na I/18) pri obci Strečno. 1. februára 2016 bolo zvolané stretnutie dotknutých 

subjektov na VÚC ŽSK  na prerokovanie stavu príprav rekonštrukcie mostov na I/18 

s obchádzkou cez obec Strečno. Bolo predložené vyjadrenie Slovenskej správy ciest Žilina, 

konštatujúce, že na základe meraní únosnosti vozovky na ceste III/2087 v dĺžke 1773 m zo 

dňa 9. 12. 2015 (plánovaná obchádzková trasa cez Strečno) je zrejmé, že únosnosť vozovky  

v prípade odklonenie dopravy počas realizácie opráv mostov  je nevyhovujúca. SSC navrhuje 

pred využitím cesty prijať také opatrenia, aby bola vyhovujúca únosnosť pre prejazd 

odklonených vozidiel. 

VÚC ŽSK na základe tohto stanoviska konštatuje, že je potrebné v rámci vyvolanej investície 

vypracovať projekt rekonštrukcie cesty III/2087, vyhovujúcim požiadavkám únosnosti 

a bezpečnosti. Obchádzka sa nebude môcť využiť, pokiaľ sa nezrealizuje rekonštrukcia cesty 

podľa spracovaného a odsúhlaseného projektu.  

Poslanci OZ uvedenú informáciu zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 8:  Diskusia 

p. Beáta Badibangová poukázala na poškodené zrkadlo počas silných vetrov na križovatke ul. 

Kamenná a 28.októbra. Ďalej poukázala na jamu po autobusovej zastávke pri pomníku FP. 

Starosta uviedol, že otázka zrkadiel je v riešení, budú osadené nové zrkadlá aj na križovatke 

ul. Kamenná a 24.apríla a ul. Záhradná a 28.októbra, pre bezpečnosť cestnej premávky. 

p. Štefan Oberta navrhol, aby sa vykonala údržba zelene od lávky po kompu na ul. SNP a na 

ceste na cintorín sa ošetrili stromy, ktorých konáre sú prerastené a časté padanie konárov 

ohrozuje chodcov, autá. Ďalej navrhol, aby sa rozšíril kamerový systém v obci na 

prístupových cestách a doplnili informačné tabule. 

p. A. Klocáň navrhol aby sa súbežne s cestou III/2087 do priemyselnej zóny urobil 

provizórne spevnený bezpečný pás pre chodcov. 
 

K bodu č. 9:  Záver 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 10. zasadnutí OZ. 

 

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

Dňa: 15.2.2016 

Zápisnicu overili:  

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

      p. Peter Oberta              ............................................ 
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Príloha č. 1.                 

 

UZNESENIE 
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 15.2.2016 

 

Uznesenie č. 38 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

1. Bod rôzne. 

2. Pripomienky poslancov OZ 

3. Informáciu starostu obce o prijatých opatreniach na odstránenie zistených 

nedostatkov z vykonanej kontroly NKÚ 

4. Informáciu starostu obce o sťažnosti p. Radky Neományovej voči rozhodnutiu OZ 

na pridelenie nebytového priestoru. 

5. Informáciu starostu obce o meraní únosnosti vozovky v prípade odklonenia 

dopravy počas realizácie rekonštrukcie mostov 

6. Informáciu o Akčnom pláne obce Strečno 

7. Žiadosť oživených remesiel o finančnú dotáciu 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 15.2.2016 

 

Uznesenie č. 39 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

Volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

  

1. Mgr. Erika Kubová 

2. Mgr. Monika Obertová 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 15.2.2016 

 

B)  overovateľov 10. zápisnice v zložení: 

 

1. Ing. Róbert Benedig 

2. p. Peter Oberta 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 



10.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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Uznesenie č. 40 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

1. schvaľuje: 

Program 10. zasadnutia OZ. 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 15.2.2016 

 

2. schvaľuje: 

Bezplatné zriadenie vecného bremena v prospech Obce Strečno ako vlastníka existujúceho 

vodovodu uloženého na pozemkoch parc. KN - C č. 1285/30 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 1.443 m2 a parc. KN - C č. 1285/31 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15.548 

m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2177 vedenom Okresným úradom v Žiline, katastrálnym 

odborom, pre katastrálne územie Strečno, spoločnosťou ALL SERVICE, s.r.o., 

Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina, IČO : 36 440 426, ako povinným z vecného bremena, 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 1/2016 vyhotoveným SLOVGEO s.r.o. 

Republiky 7, Žilina, dňa 20.1.2016, autorizačne overeným Ing. Mariánom Forbakom dňa 

21.1.2016 a úradne overeným Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 

28.1.2016 pod č. 96/2016.  

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

3. schvaľuje 

Návrh Mgr. Dušana Ďurča na presunutie schválenia nového zadania ÚP SÚ Obce Strečno na 

ďalšie zasadnutie OZ. 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

4. schvaľuje: 

Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská 

dolina na roky 2015-2020 s doplnením pripomienok. 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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5. schvaľuje: 

Presunutie schválenia  Akčného plánu obce Strečno na ďalšie zasadnutie OZ. 

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

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

6. schvaľuje 

Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

7. schvaľuje 

VZN č. 1/2016 –  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2016. 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

8. schvaľuje 

VZN č.2/2016 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

9. schvaľuje 

Dotáciu vo výške 300 € pre Občianske združenie Minikárový klub Strečno na zapožičanie 

časomiery na preteky 

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

 

 

 

 

V Strečne, dňa 15.02.2016 

 

Zapísala: Eva Janeková 

 

          

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


