13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania:

16,00 hod

Ukončenie rokovania: 18,45 hod.

Konané dňa: 23.06.2016
PRÍTOMNÍ:
Starosta obce:

Bc. Dušan Štadáni

Poslanci:

Mgr. Dušan Ďurčo, príchod o 16,15 h
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Štefan Oberta
Ing. Róbert Benedig, príchod o 16,45 h
p. Beáta Badibangová

Hlavný kontrolór obce:

p. Peter Lingeš

Zapisovateľka:

p. Eva Janeková

Zúčastnení hostia:

Ing. Július Ilovský
Bc. Oľga Škripková
p. Samuel Beháň
p. Žofia Rajniaková

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie pridelenia bytu v 12 b.j.
Výsledok inventarizácie obce
Záverečný účet obce za rok 2015
Malé pozemkové úpravy – informácia
Územný plán obce - dotazník
Rôzne
Diskusia
Záver
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13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

K bodu č. 1: Otvorenie
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 13.
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.
Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov :
1. p. Beáta Badibangová
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. p. Alfonz Klocáň
2. Ing. Dana Sokolovská
Poslanci OZ uvedený návrh schválili.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.
Starosta obce informoval poslancov o programe 13. zasadnutia OZ a následne dal za program
hlasovať.
Poslanci OZ uvedený program schválili.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.
K bodu č.2: Kontrola uznesení.
Starosta obce informoval poslancov, že turistické mapy pri obecnej studni, pri TIK-u a pod
hradom budú renovované a aktualizované reklamnou agentúrou Lajka, ktorej bola odoslaná
objednávka.
Projekt na realizáciu retardérov je zhotovený a schválený aj Dopravným inšpektorátom
v Žiline. Realizáciu ich osadenia zabezpečí OPS s.r.o Strečno.
K bodu č. 3: Schválenie pridelenia 1-izbového bytu v obecnej bytovke
Dňa 1.6.2016 zasadala sociálna a stavebná komisia. Boli posúdené žiadosti o pridelenie
nájomného bytu v 12 b.j., ako podklad pre rozhodnutie OZ v Strečne.
Žiadosti si podalo 5 uchádzačov:
1. Radka Neományová Strečno
2. Renáta Bačárová Strečno
3. Zuzana Mojská Strečno
4. Štefan Rajniak Strečno
5. Štefan Remek ml. Strečno
Komisia posúdila predložené žiadosti na základe sociálnych a ekonomických podkladov
zaslaných žiadateľmi a v zmysle VZN obce Strečno č. 1/2002 o prideľovaní bytov dáva na
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základe hlasovania obecnému zastupiteľstvu a starostovi návrh na pridelenie bytu p. Renáte
Bačárovej.
Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za predložený návrh.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.
K bodu č. 4: Výsledok inventarizácie majetku obce
Starosta obce vyzval ekonómku obce Bc. Oľgu Škripkovú, aby podala poslancom OZ
Správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015.
Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ Príkazu starostu obce“ bola k 31.12.2015 vykonaná
inventarizácia majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonávali inventarizačné komisie podľa
príkazu starostu.
Výsledky inventarizácie spracovala Ústredná inventarizačná komisia. Inventarizácie sa
zúčastnili tiež pracovníci zodpovední za zverené hodnoty na vyúčtovanie. Na všetkých
úsekoch boli v priebehu prác vykonané fyzické inventúry hmotného a nehmotného majetku,
stavu hotovosti v pokladni a dokladové inventúry. Inventarizáciou neboli zistené žiadne
manká ani prebytky majetku.
Poslancom bol predložený „Návrh na vyradenie nefunkčného a neupotrebiteľného majetku
obce.“ Súčasťou vyradeného majetku je aj studňa pri informačnej tabuli pri p. Hanuliakovi.
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za predložený návrh.
Hlasovanie: za-6, proti-1, zdržal sa-0, neprítomní-2.
K bodu č.5: Záverečný účet obce za rok 2015
Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce
Strečno“.
Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil stanovisko k plneniu
a hospodáreniu obce za rok 2015. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu
na rok 2015.
Prítomných oboznámil:
 s rozpočtom obce na rok 2015, ktorý bol OZ schválený uznesením č.3/B/5/2014 dňa
15.12.2014, rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, v časti bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet obce bol menený
štyrikrát:
- prvá zmena schválená 09.02.2015 uznesením č.6/A/3/2015, upravená tiež na základe
„Oznámení Okresného úradu Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych finančných
prostriedkov na vzdelávacie poukazy, o úprave finančných prostriedkov na asistenta
učiteľa, o úprave fin. prostriedkov na sociálne znevýhodnené prostredie a o úprave fin.
prostriedkov pre 5-ročné deti MŠ,
- druhá zmena schválená dňa 18.02.2015 uznesením č. 14/5/2015, upravená tiež na základe
„Oznámenia Okresného úradu Žilina“ o poukázaní príspevku na učebnice na rok 2015,
- tretia zmena schválená dňa 26.10.2015 uznesením č. 25/6/7/2015 upravená tiež na
základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych fin.
prostriedkov,
- štvrtá zmena upravená na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina o úprave rozpočtu
normatívnych fin. prostriedkov, o úprave rozpočtu na príspevok na učebnice na rok 2015.
 s rozborom plnenia príjmov za rok 2015,
 s rozborom čerpania výdavkov za rok 2015,
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s tvorbou a použitím prostriedkov rezervného a sociálneho fondu,
s bilanciou aktív a pasív k 31.12.2015,
s prehľadom o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015,
s prehľadom o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom, podľa § 7 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z.z.
 so skutočnosťou, že Obec Strečno v roku 2015 nevykonávala žiadnu podnikateľskú
činnosť,
 s finančným usporiadaním finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
 s hodnotením plnenia programov obce
Zároveň uviedol, že Záverečný účet obce Strečno za rok 2015 bol spracovaný dňa 31.05.2016
a navrhol OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 17.764,38,Eur bez výhrad. Navrhol použiť zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného fondu
vo výške 17.764,38 €.
Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh hlasovali:
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.
Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 17.764,38 €.
Hlasovanie: za -8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.
Následne oboznámil Hlavný kontrolór obce s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci a
predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016
poslancom OZ.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.
K bodu č. 6: Malé pozemkové úpravy – informácia
Starosta obce oboznámil poslancov, že lokalita Kamenné by sa mohla usporiadať a pripraviť
pre budúcu výstavbu rodinných domov Jednoduchými pozemkovými úpravami (JPÚ).
JPÚ umožňujú v zmysle zákona 330/1991 Zb. usporiadať rozdrobené a neusporiadané
pozemkové vlastníctvo a následne s ním efektívne nakladať napr. pre plánovanú výstavbu.
Predpokladaná dĺžka usporiadania pozemkového vlastníctva je približne 2 roky.
Podmienkou usporiadania pozemkov je súhlas vlastníkov minimálne 2/3 výmery pozemkov
územia.
Starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby sa do JPÚ zahrnulo územie nie len upravené
doplnkom č. 2 Územného plánu, ale až po hranicu ochranného pásma VTP. Ďalej navrhol,
aby sa JPÚ vykonali s finančnou účasťou obce.
Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh hlasovali.
Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0.
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K bodu č. 7: Územný plán – dotazník
Poslanci boli oboznámení s 2 variantami dotazníkov ohľadne získania názorov občanov obce
na potrebu vytvorenia nového Územného plánu obce Strečno. Poslanci po diskusii vybrali
ako vhodnú jednoduchšiu variantu. Vybraný a upravený dotazník sa zverejní na webovej
stránke obce, v Strečnianskom hlásniku a poslanci ho doručia občanom vo svojom obvode.
Termín na odovzdanie vyplnených dotazníkov je 30.09.2016.
K bodu č. 8: Rôzne
a) starosta obce oboznámil poslancov o pripravovanej zmene Všeobecne záväzného
nariadenia o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD. Túto právomoc obci umožňuje zákon č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, ktorá je zriaďovateľom
školských zariadení. Obec môže určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov v týchto zariadeniach. Ako dôvody úpravy výšky mesačného
príspevku uviedol, že obec potrebuje uvoľniť finančné prostriedky z vlastného rozpočtu na
otvorenie novej triedy v MŠ, ako aj to, že NR SR v skrátenom legislatívnom konaní schválila
od septembra 2016 zvýšenie miezd učiteľov o 6%, ktoré nie sú zahrnuté v podielových
daniach, ktoré obec dostáva od štátu.
Poslanci obecného zastupiteľstva v diskusii navrhli, aby bol príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 15 €/mesiac/dieťa, a za ½
dennú prevádzku 7,50 €/mesiac/ dieťa. S uvedeným návrhom bola oboznámená aj prítomná
p. riaditeľka MŠ.
Poslanci ďalej navrhli, aby výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí bola v sume 9 €/mesiac/žiak.
Tieto návrhy boli zakomponované do návrhu VZN o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD.
b) starosta informoval prítomných poslancov, že do začiatku školského roka 2016/2017 je
nutné dokončiť rekonštrukciu MŠ s jednou prevádzkyschopnou triedou. Okrem toho je treba
urobiť rekonštrukciu sociálnych zariadení 1. a 2. NP.
Ing. Ilovský informoval, že predpokladané finančné náklady na ich rekonštrukciu sú cca
22.500 € s DPH.
Riaditeľka MŠ predniesla požiadavku, že na nábytok a zariadenie bude potrebná suma vo
výške 15.000 €, taktiež bude nutné navýšiť mzdy o 12.000 € z dôvodu prijatia pracovných síl
na pozície: dve učiteľky, školníčka, pomocná sila do kuchyne.
Starosta uviedol, že bude potrebné upraviť rozpočet a navrhol zapojiť do rozpočtu finančné
prostriedky z rezervného fondu z minulých období vo výške 33.227,31 €.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0.
c) starosta oboznámil poslancov so žiadosťou Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb
prísediacich na súde. Posledné voľby prísediacich sa uskutočnili v roku 2012, na obdobie
štyroch rokov. Podľa § 140 zákona č.385/2000 Z.z. prísediacich volia obecné zastupiteľstvá
v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov. OZ vydá zvolenému prísediacemu
osvedčenie o zvolení a súdu sa zašle výpis z uznesenia OZ.
Uplynulé volebné obdobie bola prísediaca p. Jarmila Trhančíková, ktorá sa opätovne osloví,
či by súhlasila s vykonávaním funkcie prísediacej na súde aj nasledujúce volebné obdobie.
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d) Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných cezhraničných projektových
zámeroch:
1. projekt:
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, kde by bola partnerom Obec Jaworze a
Nezbudská Lúčka
Projektový zámer:
Slovenská strana:
- rekonštrukcia lávky, rozšírenie parkovacích plôch medzi mostom a kompou s pásom
pre cykloturistov
- informačné tabule a prístrešok v katastri N. Lúčky
- propagácia spoločných aktivít a turistických zaujímavostí partnerov v projekte
Poľská strana:
- výstavba chodníkov pre peších a cykloturistov na tzv. Starodávnej ceste
- vybudovanie malej doplnkovej architektúry pre peších a bicykle
- vydanie spoločných turistických máp a propagácia (film, web stránka, účasť na
veľtrhoch CR)
Predpokladaný rozpočet: 1 mil Euro (cca 50/50% SR/PL)
2. projekt:
Interreg SK – CZ 2014 – 2020, cezhraničný partner Obec Janovice
Projektový zámer:
Slovenská strana:
- rekonštrukcia domu na ul. Lesnej vo vlastníctve obce pre potreby prezentácie miestnej
a regionálnej kultúry a tradícií s vybudovaním podkrovia. Súčasťou objektu bude
bezbariérové sociálne zariadenie
- turistická rozhľadňa na vrchu Špicák a doplnková architektúra (tabule, lavičky)
- propagácia formou tlačovín
Česká strana
- obnova prírodného amfiteátra
- rekonštrukcia kinosály
- propagačné aktivity (folklórny festival , publikácie)
Predpokladaný rozpočet: 260 tis. Euro (145 tis. SR + 115 tis. ČR)
e) Starosta informoval poslancov o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR vo
výške 9.504 € na pokračovanie opravy miestnej komunikácie Hradná.
f) starosta oboznámil poslancov o pracovnom rokovaní na Okresnom úrade Žilina, ktoré sa
konalo v súvislosti s realizovaním prác pri riešení stability skalného brala v obci Strečno
a včasnou a dôslednou prípravou na riešenie problémov súvisiacich s vylúčením dopravy na
ceste I/18.
Obchádzkové trasy budú pre vozidlá do 7,5 t cez Terchovú, Zázrivú a Párnicu, pre kamióny
cez Martin, Prievidzu a Bánovce nad Bebravou. Autobusová doprava bude odklonená cez
Terchovú. V súčasnej dobe prebieha výberové konanie a predpokladaný začiatok prác na
stabilite skalného brala je v druhej polovici augusta. Dĺžka prác na skalnom brale sa
predpokladá na 11 týždňov, s obmedzením dopravy do jedného jazdného pruhu počas
pracovných dní.
g) starosta oboznámil poslancov, že 22.6.2016 bola doručená na OcÚ žiadosť od
Poľovníckeho združenia Ostredok Strečno o prenájom pozemku parc. č.166. Združenie by
vybudovalo na uvedenej parcele poľovnícky dom, ktorý by slúžil ako sklad krmiva pre zver,
chladenie ulovenej zveri, rozrábkovú miestnosť na ošetrenie diviny, zasadačka, prácu
s deťmi.
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Poslanci sa v diskusii zhodli na tom, že platný ÚP obce nerieši danú lokalitu, ako vhodnú na
výstavbu pre daný investičný zámer.
Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu za prenájom uvedeného pozemku:
Hlasovanie: za-0, proti-6, zdržal sa-3, neprítomní-0.
K bodu č. 9: Diskusia
p. Klocáň:
- oboznámil prítomných poslancov, že sa zúčastnil pohrebu starostu v družobnej obci
v Maďarsku a navrhol si ho uctiť minútou ticha.
- ďalej pripomenul, že reklamné a informačné tabule, na ktorých je vyznačený hrad Strečno,
plte a kompa pri ceste I/18 by bolo potrebné tiež renovovať a navrhol, že túto investíciu
finančne vykryje Prvá raftingová a pltnícka spoločnosť
- spýtal sa na chodník do priemyselného parku a starosta odpovedal, že k realizácii projektu
na uvedený chodník je potrebné doložiť podklady cesty III/2087, ktoré pripravuje VÚC.
Ing. Sokolovská:
- spýtala sa na prevádzkový poriadok budovy FK na Radinovom, aké sú ceny za prenájom
budovy, starosta odpovedal, že sa pripraví a zverejní prevádzkový poriadok budovy na
futbalovom ihrisku.
Mgr. Ďurčo:
- vyzval riaditeľku MŠ p. Rajniakovú, aby pripravila presnú kalkuláciu nákladov na
vybavenie a prevádzku MŠ pre školský rok 2016/2017.
Mgr. Obertová:
- upozornila, že zrkadlo na križovatke pri p. M. Šipčiakovi je treba napraviť, je zle nastavené
- pýtala sa, že komu patria veľké hrdzavé stroje vo dvore bývalého PD Strečno. Starosta
odpovedal, že dvor má v prenájme firma OKY Hydraulik.
- ďalej sa opýtala, či nebytové priestory v prístavbe KD, ktoré boli pridelené p. Petrovi
Tarabovi, sú ním užívané. Starosta odpovedal, že t.č. ich p. Taraba neužíva. Priestory budú
ponúknuté ďalším záujemcom, ktorých vyberie komisia.
Mgr. Kubová:
- kanál na ulici Školskej je zanesený, pri veľkých dažďoch tam neodteká voda, je potrebné ho
vyčistiť. Starosta oznámil, že kanálové vpuste sa budú priebežne čistiť po celej obci.
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 13. zasadnutí OZ.
Zapísala: Eva Janeková...........................................
Dňa : 23.6.2016
Zápisnicu overili:
p. Beáta Badibangová .......................................
p. Štefan Oberta..................................................
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Príloha č. 1.

UZNESENIE
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.júna 2016
Uznesenie č. 50
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
berie na vedomie:
1. Pripomienky poslancov OZ
2. Kontrolu uznesení
3. Upravený dotazník pre získanie názorov verejnosti na potrebu vytvorenia nového ÚP obce
4. Informáciu starostu obce o potrebe voľby prísediaceho na Okresnom súde v Žiline
5. Informáciu starostu obce o pripravovaných cezhraničných projektoch
6. Informáciu starostu o príspevku Lesov SR na opravu ul. Hradnej
7. Informáciu starostu obce o pracovnom rokovaní na OÚ Žilina ohľadne spevnenia hradného
brala
8. Informáciu starostu obce o žiadosti Poľovníckeho združenia Ostredok Strečno o prenájom
obecného pozemku na parc. č. 166
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
Strečno, dňa 23.6.2016
Uznesenie č. 51
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
volí
A) návrhovú komisiu v zložení:
1. p. Alfonz Klocáň
2. Ing. Dana Sokolovská
Hlasovanie - za:
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Beáta Badibangová
p. Štefan Oberta
- neprítomní:
Mgr. Dušan Ďurčo
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
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B) overovateľov 13. zápisnice v zložení:
1. p. Beáta Badibangová
2. p. Štefan Oberta
Hlasovanie – za:
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Beáta Badibangová
p. Štefan Oberta
- neprítomní:
Mgr. Dušan Ďurčo
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne :
schvaľuje:
Program 13. zasadnutia OZ.
Hlasovanie – za:
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Beáta Badibangová
p. Štefan Oberta
- neprítomní:
Mgr. Dušan Ďurčo
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
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Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Pridelenie 1-izbového bytu v 12. b.j. p. Renáte Bačárovej.
Hlasovanie – za :
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Štefan Oberta
p. Beáta Badibangová
- neprítomní:
Ing. Róbert Benedig
Mgr. Dušan Ďurčo
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
Uznesenie č. 54
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce.
Hlasovanie – za :
p. Alfonz Klocáň
p. Peter Oberta
Mgr. Monika Obertová
Ing. Dana Sokolovská
Mgr. Erika Kubová
p. Beáta Badibangová
-proti:
p. Štefan Oberta
- neprítomní:
Mgr. Dušan Ďurčo
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
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Uznesenie č. 55
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Záverečný účet obce Strečno za rok 2015.
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
- neprítomní
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016

Uznesenie č. 56
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 17.764,38 €.
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
- neprítomní
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
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Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016.
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
- neprítomní
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 23.6.2016
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje:
Začatie JPÚ v lokalite Kamenné s ohraničením územia po hranicu ochranného pásma VTP
s finančnou účasťou obce.
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 23.6.2016
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