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

 

Konané dňa: 10.08.2016 
 

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 

             p. Beáta Badibangová 

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

 

Zapisovateľka:        p. Eva Janeková 

        

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie pridelenia 2-izbového bytu v obecnej bytovke a nebytových priestorov    
v prístavbe KD 

4. Schválenie spolufinancovania projektu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
5. Schválenie VZN č. 3/2016  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú       

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD 
6.Voľba prísediaceho na súde 
7. Rôzne 

8. Diskusia 
9. Záver 

 
K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 14. 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strečne.  
Pozvánka s podkladmi rokovania bola doručená poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi obce,  

zverejnená bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 dni pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. 

Zároveň konštatuje, že OZ je uznášania schopné. 
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    Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov : 

 
1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Alfonz Klocáň 
 
Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  
 

1. p. Peter Oberta 

2. Ing. Róbert Benedig 
 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.      
 

Starosta obce informoval poslancov o programe 14. zasadnutia OZ a následne dal za program    
hlasovať. 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.    
   

K bodu č.2:  Kontrola uznesení. 

 

Uznesenie č.50/1 – z pripomienok poslancov bol vznesený dotaz na prevádzkový poriadok 
športovej haly na futbalovom ihrisku. Starosta informoval, že prevádzkový poriadok je už 
vyvesený na dostupnom mieste v športovej hale a bude zverejnený aj na webe. 

Uznesenie č. 50/3 - dotazník ohľadne získania názorov občanov obce na potrebu vytvorenia 
nového ÚP obce Strečno sa rozdelil medzi prítomných poslancov na jeho doručenie občanom. 

Na webovej stránke bude zverejnený a termín na  odovzdanie je do 30.09.2016. 
 
K bodu č. 3:  Schválenie pridelenia 2-izbového bytu v obecnej bytovke a nebytových 

priestorov v prístavbe KD. 

 

Dňa 4.8.2016 zasadala stavebná a sociálna komisia, ktorá posudzovala žiadosti o pridelenie 
uvoľneného 2. izbového nájomného bytu v obecnej bytovke a pridelenia nebytových 
priestorov v prístavbe KD pre žiadateľov. 

Komisia po posúdení sociálnych a zdravotných podmienok odporúča pridelenie bytu v 12.b.j. 
p. Miroslave Pernišovej s rodinou. 

V uvoľnenom jednoizbovom byte v 12 b.j. na prízemí, ktorý v dôsledku vlhkosti 
nevyhovuje na ďalšie užívanie sa vykonajú potrebné stavebné práce pre ďalšie užívanie 
novým záujemcom.  

Starosta za uvedený návrh komisie vyzval poslancov, aby hlasovali:   
Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-0.  

 
Ďalej komisia navrhla, aby 2 nebytové priestory v prístavbe KD boli pridelené záujemcom: 

- Zuzane Mojskej 

-  Štefanovi Remekovi ml. 
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Vzhľadom k tomu, že jeden z nebytových priestorov bol pridelený Uznesením OZ č. 
36/8/2015 zo 14.12.2015 p. Petrovi Tarabovi, ktorý od januára t.r. nezaplatil schválenú výšku 

za nájom na 3 roky, poslanci po rozprave navrhli zrušiť uvedené uznesenie.  
Starosta na návrh poslancov dal hlasovať za zrušenie uvedeného uznesenia: 

Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-0.  
 
Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za predložený návrh komisie na pridelenie 

dvoch nebytových priestorov v prístavbe KD p. Zuzane Mojskej a p. Štefanovi Remkovi ml. 
na doba prenájmu na dobu určitú – 12 mesiacov s podpísaním zmluvy do 31.8.2016. 

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

K bodu č. 4:  . Schválenie spolufinancovania projektu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. 

 

V rámci programu nového plánovacieho obdobia 2014 – 2020 Interrreg V-A Poľsko – 
Slovensko a výzvy „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia“ pripravuje Obec Strečno a partnermi Jaworze a Nezbudská Lúčka projekt Spájame 

Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami. 
Vedúcim partnerom bude obec Strečno s projektovým zámerom rekonštrukcie lávky, 

vytvorenia parkovacích miest, cyklotrasy, info tabúľ, propagácie spoločných aktivít a účasti 
na veľtrhoch  CR .  
Celkový rozpočet projektu: 1 141 915,85   Euro 

Rozpočet Strečno:  562 676,76   Euro  
Spoluúčasť obce (5 %): 28 133,84  Euro 

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu Interreg 
V-A Poľko –Slovensko 2014-2020 „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

cezhraničného územia“, zabezpečenie realizácie projektu Spájame Strečno, Nezbudskú 

Lúčku a Jaworze – cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci - Obec Strečno bude v projekte vedúcim partnerom, zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. Rozpočet projektu za obec Strečno je 562 676,76.- Euro. Výška spolufinancovania 
zo zdrojov prijímateľa  je 5 % (28 133,84.- Euro). 

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

K bodu č.5:  Schválenie VZN č. 3/2016  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú   úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD 

 
Návrh VZN č.3/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 
24.6.2016. Do termínu zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky k uvedenému 

návrhu VZN č.3/2016.  
Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie VZN č. 3/2016 – O výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú   úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v MŠ a na činnosť ŠKD. 
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-0 . 

 

 



14.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v  Strečne. 

 

 

 4 

K bodu č. 6:  Voľba prísediaceho na súde 

 

Starosta oboznámil poslancov, že na základe žiadosti Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie 
volieb prísediacich na súde bola oslovená p. Jarmila Trhančíková, ktorá vykonávala funkciu 

prísediacej na súde aj v minulom volebnom období.  
P. Jarmila Trhančíková, súhlasí s vykonávaním funkcie prísediacej na súde aj v nasledujúcom 
volebnom období. Doložila výpis z registra trestov, vyplnený a podpísaný dotazník 

prísediaceho na súde, súhlas a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. Uvedené 
dokumenty aj s výpisom uznesenia OZ budú zaslané na Okresný súd v Žiline. 

Po oboznámení poslancov ich starosta vyzval na hlasovanie za voľbu prísediacej na súde: 
Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0. 
 

K bodu č.7:   Rôzne 

 

a)  starosta informoval poslancov, že z OÚ Žilina katastrálneho odboru prišlo oznámenie o 
ukončení automatizovaného zápisu ROEP v k.ú. Strečno do katastra nehnuteľností. 
V súčasnosti prebieha čistenie údajov katastra nehnuteľností v k.ú. Strečno po zápise ROEP 

do katastra nehnuteľností ( t.z. uzatváranie pozemkovoknižných vložiek, rušenie hluchých LV 
atď.) 

Ďalej starosta uviedol, že po ukončení automatizovaného zápisu ROEP-u je možné začať JPÚ 
na Kamennom. V priebehu mesiaca september bude zvolané rokovanie. 
 

b) starosta oboznámil poslancov, že  SSE – Distribúcia, a.s. Žilina  žiada obec Strečno 
o súhlas na umiestnenie trafostanice (TS) a nízkonapäťového kábla (NNK)  pre 12 

podnikateľských subjektov v areáli PD na parcele KNE 933/1 vo vlastníctve obce.  V prípade 
kladného stanoviska k stavbe  „Strečno, areál PD – malý priemyselný park: zahustenie TS 
a NNK pre Kadaši“ ponúka odkúpenie pozemku pod trafostanicou o výmere cca 25m2.  

Poslanci v diskusii k žiadosti o záväzné stanovisko k predmetnej stavbe sa zhodli na tom, že 
bude potrebné prizvať odborníka, ktorý posúdil, či trafostanica nebude križovať budúcu trasu 

plynu k plánovanej výstavbe na Kamennom. Odporučili túto záležitosť  prekonzultovať so 
spracovateľmi ÚP Obce Strečno. Na základe uvedeného OZ nedoporučuje vydať kladné 
stanovisko obce k projektu Strečno, areál PD- malý priemyselný park, zahustenie TS a NNK 

pre Kadaši. 
Následne vyzval starosta obce poslancov hlasovať za predložený návrh nesúhlasenia vydať 

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

c) starosta oboznámil poslancov, že kolaudácia I. etapy MŠ je ohlásená na 11.8.2016. Ďalej 
uviedol, že v rámci časti stavby 2.etapy bude potrebné vykonať zmenu časti stavby pred 

dokončením – požiarne schodisko. Projekt bol podaný na OR HaZZ na vyjadrenie. 
Z uvedeného dôvodu bude potrebné preschváliť zmenu rozpočtu na vybudovanie požiarneho 
schodiska cca 8.000 Eur bez DPH. 

 
K bodu č. 8:   Diskusia 

 

p. Klocáň uviedol, či by nebolo možné urobiť aspoň provizórny chodník vedľa cesty III.triedy 
do priemyselného parku. Ďalej poukázal na nutnosť riešenia parkovania v obci počas 

prebiehajúcich aktivitách na Hrade Strečno a častejšom vyprázdňovaní smetných nádob pred 
víkendami.  
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Starosta odpovedal, že na chodník do priemyselného parku je potrebný projekt, na ktorý ešte 
nedostal podklady od VÚC Žilina a na provizórne riešenie bez projektu, by finančné 

prostriedky boli vynaložené neefektívne, s čím sa stotožnil aj poslanec Mgr. Ďurčo. 
K parkovaniu starosta uviedol, že organizátorom aktivít na hrade ponúkol priestory na 

parkovanie v areáli Majera, pri KD a v areáli školy. 
Mgr. Ďurčo sa informoval či informačné tabule a mapy pri studni, TIK-u a pod hradom bude 
realizovať firma Lajka  a či budú ešte osadené. Starosta uviedol, že podklady má p. Krížik, 

ktorý prisľúbil, že ich osadí v krátkej dobe. Ďalej sa pýtal, kto zabezpečuje občerstvenie 
počas ľekvárových hodoch, starosta uviedol, že DHZ, ktorý organizuje aj večernú zábavu.   

Mgr. Obertová - poznamenala, že pri ceste na pomník je stojatá, zapáchajúca voda, vyslovila 
obavu, či tam neuniká splašková voda z bývalého Autocampu, alebo z farmy Hyza. Ďalej sa 
pýtala na vlastníctvo pozemkov pri lávke cez Váh do N.Lúčky, nakoľko sú znečistené. 

Starosta uviedol, že nemá vedomosť o znečistení potoka, nakoľko nedávno bol s IŽP na 
kontrole čističiek v areály AC a farma Hyza má novovybudované septiky. Ďalej uviedol, že 

ostatné záležitosti preverí.   
Ing. Benedig poukázal na nedostatky  pri údržbe zelene a verejných priestranstiev a pri správe 
budov – natretie vchodových dverí a bránok. Starosta uviedol, že dôvodu finišovania prác na 

MŠ nemá dostatok pracovných kapacít.  
p. Badibangová uviedla, že  na drobné upratovanie a údržbu v obci sa môžu osloviť jednotlivé 

zložky v obci.   
p. Štefan Oberta - navrhol na bežné upratovanie v obci osloviť napr. študentov, ktorí by 
spomínané práce vykonali za občerstvenie. 

Ďalej uviedol, aby si občania na ul. Lesnej vybudovali pri svojich RD trativody, nakoľko 
nárazové dažde splavujú štrk a zeminu až na parkovisko pod hradom. 

 

 

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 14. zasadnutí OZ. 
 

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

Dňa : 10.08.2016 

 

 

Ing. Dna Sokolovská....................................... 

 

p. Alfonz Klocáň............................................ 
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Príloha č. 1.            
 

UZNESENIE 
z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  10.08.2016 
 

Uznesenie č. 61 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

berie na vedomie: 

- kontrolu uznesení 
- informáciu starostu obce o ukončení ROEP-u 

- informáciu starostu obce o žiadosti SSE – Distribúcia, a.s. Žilina o vydanie záväzného      
stanoviska na umiestnenie trafostanice v malom priemyselnom parku – areáli PD 

- informáciu starostu obce o nutnosti navýšenia rozpočtu na nadstavbu MŠ z dôvodu nutnosti    
vybudovania požiarneho schodiska 
- informáciu starostu o projekte Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 10.08.2016 
Uznesenie č. 62 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 
volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

1. p. Peter Oberta 
2. Ing. Róbert Benedig 

 
Hlasovanie -  za: 

p. Alfonz Klocáň 
p. Peter Oberta 
Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Erika Kubová 
p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 
Ing. Róbert Benedig 
- neprítomní: 

Mgr. Dušan Ďurčo 
Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
B)  overovateľov 13. zápisnice v zložení: 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Alfonz Klocáň 
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Hlasovanie – za: 
p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 
Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Erika Kubová 
p. Beáta Badibangová 
p. Štefan Oberta 

Ing. Róbert Benedig 
- neprítomní: 

Mgr. Dušan Ďurčo 
Mgr. Monika Obertová 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 
 

Uznesenie č. 63 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 
schvaľuje: 

Program 14. zasadnutia OZ. 
 

Hlasovanie – za: 
p. Alfonz Klocáň 
p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 
p. Štefan Oberta 
Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 
- neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
Uznesenie č. 64 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
schvaľuje: 

Pridelenie 2-izbového bytu v 12.b.j. p. Miroslave Pernišovej. 
Hlasovanie – za : 

p. Alfonz Klocáň 
p. Peter Oberta 
Mgr. Monika Obertová 

Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 

p. Štefan Oberta 
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p. Beáta Badibangová 
Mgr. Dušan Ďurčo 

zdržal sa: 

Ing. Róbert Benedig 

 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 10.08.2016 
 

Uznesenie č. 65 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

ruší: 

Uznesenie č. 36/8/2015 z 14.12.2015 o pridelení nebytových priestorov p. Petrovi Tarabovi. 
Hlasovanie – za : 

p. Alfonz Klocáň 
p. Peter Oberta 

Mgr. Monika Obertová 
Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 
p. Štefan Oberta 
Ing. Róbert Benedig 

zdržal sa: 
Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
Uznesenie č. 66 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
schvaľuje: 

Pridelenie nebytových priestorov v prístavbe KD p. Zuzane Mojskej a p. Štefanovi Remkovi 
ml. na dobu určitú  od 1.9.2016 do 31.8.2017s podpísaním zmluvy do 31.8.2016 . 
Hlasovanie – za : 

 Ing. Róbert Benedig 
p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 
Mgr. Monika Obertová 
Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Erika Kubová 
p. Štefan Oberta 

p. Beáta Badibangová 
zdržal sa: 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

V Strečne, dňa 10.08.2016 
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Uznesenie č. 67 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
 schvaľuje: 

 1.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os č. 1, zo dňa 4. 5. 2016 „Ochrana a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ 

 2. Zabezpečenie realizácie projektu Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – 

cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
Obec Strečno je v projekte vedúcim partnerom. 
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Rozpočet projektu za obec Strečno je 562 676,76.- Euro. Výška 

spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa  je 5 % (28 133,84.- Euro). 
Hlasovanie – za : 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Alfonz Klocáň 
p. Peter Oberta 

Mgr. Monika Obertová 
Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 

p. Štefan Oberta 
p. Beáta Badibangová 

Ing. Róbert Benedig 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
Uznesenie č. 68 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
schvaľuje: 

VZN č. 3/2016 – O výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú   úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD. 

Hlasovanie – za : 

 Ing. Róbert Benedig 
Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Peter Oberta 
Mgr. Monika Obertová 

Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 
p. Štefan Oberta 

p. Beáta Badibangová 
zdržal sa: 

p. Alfonz Klocáň 
 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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V Strečne, dňa 10.08.2016 
 

Uznesenie č. 69 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
volí: 

prísediacu na súde p. Jarmilu Trhančíkovú 

Hlasovanie – za : 

 Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 
p. Peter Oberta 
Mgr. Monika Obertová 

Ing. Dana Sokolovská 
Mgr. Erika Kubová 

p. Štefan Oberta 
p. Beáta Badibangová 
p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
Uznesenie č. 70 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
neschvaľuje: 

vydať kladné stanovisko obce k projektu Strečno, areál PD- malý priemyselný park, 
zahustenie TS a NNK pre Kadaši. 
Hlasovanie – za : 

 Ing. Róbert Benedig 
Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Peter Oberta 
Mgr. Monika Obertová 
Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Erika Kubová 
p. Štefan Oberta 

p. Beáta Badibangová 
p. Alfonz Klocáň 
 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 
V Strečne, dňa 10.08.2016 

 
Zapísala: Eva Janeková 

V Strečne, dňa 10.08.2016 
         


