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Začiatok rokovania:    18,00  hod                                Ukončenie rokovania:   20,15  hod. 

 

Konané dňa: 14.03.2016 

 

 

PRÍTOMNÍ: 

 

 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          p. Alfonz Klocáň  

                         p. Peter Oberta  

              Mgr. Monika Obertová  

              Ing. Dana Sokolovská  

              Mgr. Erika Kubová 

                            p. Štefan Oberta 

              Ing. Róbert Benedig 

             Beáta Badibangová 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

 

Zapisovateľka:        p. Eva Janeková 

 

Zúčastnení hostia:           

   Ing. arch. Vladimír Barčiak 

   Ing. Pavol Albrecht 

   Ing. Hodermarský Ladislav 

   p. Samuel Beháň   

    

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Územný plán obce Strečno 

4. Akčný plán programu rozvoja obce Strečno  

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 11. 

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. Štefan Oberta 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

 

1. Ing. Róbert Benedig 

2. p. Alfonz Klocáň 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 11. zasadnutia OZ a následne  dal  hlasovať. 

 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

    

 

K bodu č.2:  Kontrola uznesení. 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola vznesená pripomienka na poškodené dopravné 

zrkadlá, sú zakúpené v počte tri kusy a ich opravu realizuje OPS s.r.o Strečno. Ošetrenie 

stromov a ich prerastených konárov na ul. SNP, k miestnemu cintorínu sa začne realizovať až 

po vykopaní ryhy na prekládku optického kábla na televíziu a internet. 

 

K bodu č.3:  Územný plán obce Strečno.    
 

Starosta obce oboznámil poslancov, že na 10. zasadnutí OZ dňa  15.2.2015 bolo prerokované 

nové zadanie ÚP SÚ obce Strečno, OZ bolo oboznámené s novými legislatívnymi 

požiadavkami pre spracovanie Územných plánov a ich Doplnkov. Informoval o tom 

spracovateľ ÚPN SÚ Strečno Ing. Vladimír Barčiak. Spracovanie ÚPN je podmienené 

základným dokumentom – Zadaním, ktoré rámcovo a koncepčne dlhodobo rieši rozvoj celého 

sídelného útvaru. Naň nadväzuje Územný plán so zameraním na intravilán i extravilán. 
Vzhľadom na rozsah a význam problematiky a finančného krytia je po pripomienkach 

poslancov schvaľovanie ďalšieho postupu zaradené na program dnešného zasadnutia. 

Ing. arch. Vladimír Barčiak oboznámil poslancov, že v novom stavebnom zákone je  

povinnosť obce prerokovať ÚP 1x za štyri roky aj s príslušnými doplnkami. 

Pôvodné zadanie ÚP sa nenašlo ani v štátnom archíve po konzultácii s Mgr. Štánskym. 
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V novom zadaní ÚP by bolo potrebné riešiť ul. Nábrežnú, ohľadne IBV. ÚP obcí a miest nie 

je možné už riešiť doplnkami, ale len novým zadaním.  

Vypracovanie nového ÚP by trvalo cca 2-3 roky, a výsledná finančná suma na jeho pokrytie 

by bola 27-32 tis. Eur. Na jeho spracovanie je možné dostať dotáciu od Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja až do výšky 80 %, ďalej by sa použili aj vlastné zdroje a je 

možné získať a čiastočné finančné krytie prostredníctvom súkromných osôb. 

Vlastné zdroje by sa v prvom rade použili na prípravné práce obstarávateľa, spracovateľa, 

krajinno-ekonomický plán. Koncept musí obsahovať správu ekológa o vplyve na životné 

prostredie. Ďalej koncept by sa musel prerokovať s verejnosťou a orgánmi štátnej správy. 

Po diskusii poslanci navrhli, aby sa formou dotazníka  zistili návrhy, podnety občanov, ich 

spokojnosť so súčasným stavom. Potom by sa zvolilo riešenie, či je potrebné vypracovanie 

nového ÚP, alebo nám na niekoľko rokov vystačí aj súčasný ÚP. 

 

K bodu č. 4:  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 

Starosta obce informoval poslancov, že prílohou PHSR mikroregiónu Terchovská dolina bol 

Akčný plán programu rozvoja obce Strečno, ktorý  bol spracovaný na základe podkladov – 

dotazníkov od občanov, starostov a poslancov firmou EuroDotácie, s.r.o Žilina.  

Nakoľko poslanci chceli ešte Akčný plán rozvoja doplniť o malé pozemkové úpravy 

Kamenné, autobusové zastávky, retardéry – spomaľovače, rozšírený kamerový systém, 

informačné tabule, brožúry, propagačné materiály, rozšírenie náučného chodníka, 

vybudovanie sociálnych zariadení pod hradom Strečno, jeho schválenie sa presunulo na 

dnešné zasadnutie. Na základe pripomienok poslancov do PHSR by sa zahrnul aj nový ÚP 

obce Strečno, odbočenie pod hradom Strečno, zberný dvor, oddychová zóna pre rodiny 

s deťmi s preliezačkami, hojdačkami, ihriskom. 

Na 10. zasadnutí OZ č.uzn.40/4 bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

pre združenie obcí Mikroregiónu Terchovská dolina na roky 2015-2020 s doplnením 

pripomienok. Pripomienky boli predložené Ing. Šujanskému a v PHSR sú už aj zapracované. 

 

Starosta  vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za  Akčný plán obce Strečno. 

 

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

 

K bodu č.5:  Rôzne 

 

Starosta informoval poslancov o výzve na dotáciu od KIA Pontis fondu pre neziskové 

organizácie, obce a mestá v rámci dopravnej výchovy. Po diskusii s rodičmi starosta 

predniesol návrh, že detské dopravné ihrisko by sa vybudovalo v areáli školského dvora, 

urobilo by sa dopravné značenie na asfalte,  aby čo najviac priblížilo skutočnú cestnú 

premávku a dopravné značky by boli prenosné. Po získaní dotácie by naše náklady na 

dopravné ihrisko boli vo výške 10%. 

Ďalej starosta informoval poslancov, že na základe anonymného oznámenia vykonala 

Inšpekcia životného prostredia kontrolu skladovania stavebného odpadu, pneumatík a iného 

nevhodného odpadu za KD. Starosta uviedol, že za účelom dodržania predpisov 

o odpadovom hospodárstve, je potrebné, v prípade neuspenia v podanom projekte na Zberný 

dvor, vyčleniť prostriedky z rozpočtu obce minimálne na oplotenie a označenie miesta na 

uskladnenie takéhoto odpadu.  
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K bodu č. 6:  Diskusia 

 

V diskusii vystúpil Mgr. Dušan Ďurčo, či by nebolo možné vyčistiť parkovisko pod 

Domašínom od fliaš a iného odpadu. Starosta poznamenal, že uvedené parkovisko je v správe 

Okresnej správy ciest, dá podnet na jeho údržbu.  

P. Klocáň navrhol, aby sa vyčistilo okolie Váhu od p. Klimovej po hrad Strečno v rámci 

dobrovoľnej brigády. Starosta poznamenal, že v jarnom období túto činnosť pravidelne 

vykonávajú rybári a priebežne túto lokalitu čistia aj naši zamestnanci. V rámci diskusie 

o znečistenom okolí obce bolo spomenuté aj parkovisko pod hradom Strečno, ktoré je veľmi 

znečistené od prechádzajúcich šoférov kamiónov. Starosta uviedol, že bude oslovená Správa 

ciest spolu s p. Martinickým, ktorý v letnom období prevádzkuje bufet pod hradom. 

Ing. Sokolovská pripomenula, aby sa vyčistili kanálové vpuste, nakoľko sú po zime zanesené. 

Mgr. Obertová sa pýtala na funkčnosť nového osvetlenia, keď lampy striedavo svietia aj keď 

nie je silný vietor. Starosta uviedol, že osvetlenie je v záruke a postupne sa odstraňujú chyby 

v rámci tejto záruky. 

Poslanec Klocáň sa spýtal na ukončenie 1. etapy nadstavby a rekonštrukcie MŠ, Peter Oberta 

uviedol, že rekonštrukcia spojená s nadstavbou MŠ bude do 1.9.2016 ukončená. 

Starosta poznamenal, že ak bude záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ, bude možné 

k tomuto termínu otvoriť novú triedu. 

Hosť, Ing. Hodermarský poukázal na  skládku plastov v areáli bývalého PD, ktorá sa rozširuje 

a nerobí dobré meno našej obci. Ďalej upozornil na potrebu osadenia zrkadiel pri výjazdoch 

z ulíc Nábrežnej a Športovej na ul. Sokolskú. 

Starosta uviedol, že budovy patria vlastníkom podnikajúcim v areáli a pozemky sú 

súkromných vlastníkov a vyzve ich v zmysle zákona o dopadoch na odstránenie uvedeného 

nedostatku. Ďalej uviedol, že ak to pomôže k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, 

doobjedná cestné zrkadlá aj na tieto miesta.  

 

K bodu č. 7:  Záver 
 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 11. zasadnutí OZ. 

 

 

 

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

Dňa: 14.3.2016 

 

 

Zápisnicu overili:  

1. p. Štefan Oberta........................................... 

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

UZNESENIE 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14.3.2016 

 

 

Uznesenie č. 41 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

berie na vedomie 

 

1. Pripomienky poslancov OZ 

2. Kontrolu uznesení 

3. Informáciu starostu obce o výzve KIA Pontis fondu na dotáciu pre neziskové organizácie,    

obce  a  mestá v rámci dopravnej výchovy 

4. Informáciu starostu o riešení miesta na uskladnenie odpadu za KD. 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 14.3.2016 

 

Uznesenie č. 42 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

Volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

  

1. Ing. Róbert Benedig 

2. p. Alfonz Klocáň 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.3.2016 

 

B)  overovateľov 10. zápisnice v zložení: 

 

1. p. Štefan Oberta 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.03.2016 
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Uznesenie č. 43 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

 

1. schvaľuje: 

 

Program 11. zasadnutia OZ. 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.3.2016 

 

2. schvaľuje: 

 

Akčný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 14.03.2016 

 

Uznesenie č. 44 

 

Obecné zastupiteľstvo v Strečne 

  

1. odporúča 

 

Pripraviť verejnú anketu k otázkam ďalšieho územného rozvoja obce 

 

 

 

 

 

V Strečne, dňa 14.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strečne, dňa 14.03.2016 

 

Zapísala: Eva Janeková 

 

          

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  


