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Začiatok rokovania:    17,00  hod                                Ukončenie rokovania:    21,30  hod. 

 

Konané dňa: 24.10.2016 

 

PRÍTOMNÍ: 

 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          p. Alfonz Klocáň  

                         p. Peter Oberta 

              Mgr. Erika Kubová 

                            p. Štefan Oberta  

              Ing. Róbert Benedig 

             p. Beáta Badibangová 

Ospravedlnení :                   Ing. Dana Sokolovská 

                                               Mgr. Monika Obertová 

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

Zapisovateľka: Bc. Oľga Škripková      

Zúčastnení hostia: Ing. Július Ilovský 

            Mgr. Darina Melová 

            p. Michal Močol 

            Ing. Jaroslav Jakubík ODI Žilina 

            Ing. Arch. Vladimír Barčiak 

            p. Samuel Beháň 

            p. Patrik Sventek      

        

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Schválenie 4. zmeny rozpočtu 

4.  Schválenie financovania projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 

5.  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

6.  Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách 

7.  Vyhodnotenie dotazníka k vytvoreniu nového územného plánu obce 

8.  Rôzne 

9.  Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na  

15. 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. p. Beáta Badibangová 

2. p. Peter Oberta 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4                   

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

1. Mgr. Dušan Ďurčo   

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4                   

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 15. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3      

   

K bodu č.2:  Kontrola uznesení. 

Uznesenie č.61 – z pripomienok poslancov starosta informoval poslancov o zrealizovaní 

opravy informačných tabúľ a máp pri studni, TIK-u a pod hradom. 

 

K bodu č. 3:   Schválenie 4. zmeny rozpočtu. 

Starosta obce informoval poslancov o 4. zmene rozpočtu na rok 2016 a podal vysvetlenie 

k jednotlivým položkám. K predloženej zmene rozpočtu vyjadril kontrolór obce súhlasné 

stanovisko.  

Poslanci boli so 4. zmenou  rozpočtu oboznámení 3 dni pred zasadnutím OZ.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 4. zmenu rozpočtu 2016. 

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

 

K bodu č. 4:   Schválenie financovania projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. 

Dňa 24. apríla 2016  vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 

riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre 

program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03. 

V rámci tejto výzvy obec Strečno pripravila projekt s konkrétnym cieľom ,,Zvýšenie 

atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného 

regiónu“ a to, rekonštrukcia domu č. 10 na ul. Lesnej na zmenu využitia ako Dom remesiel 

a tradícii. Partnerom na českej strane bude obec Janovice.  

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa 

na spolufinancovanie projektu. Predpokladané celkové náklady projektu sú  239 551,37 Eur. 

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa  je 5 %.  

Následne starosta obce vysvetlil poslancom OZ potrebu schválenia: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika, vyhlásenej 22.4.2016 , Kód výzvy: INTERREG 

V-A SK-CZ/2016/03, na realizáciu projektu: Strečno – Janovice, obnovme spoločne 
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tradície, ktorý bude realizovaný Obcou Strečno v spolupráci s obcou Janovice (Česká 

republika) 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. max. do 12 000,00 EUR.  

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženie žiadosti 

o NFP na realizáciu projektu, zabezpečenie realizácie projektu a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu: 

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

 

K bodu č.5:  Návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 

Starosta oboznámil poslancov, že Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 20.11.2015  

schválila zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý nadobudne účinnosť 

1.11.2016. V súvislosti s týmto zákonom bol poslancom predložený návrh VZN. Zákon 

ustanovuje, že sadzbu poplatku za rozvoj si určí obec, výška poplatku je stanovená 

v rozmedzí od 10 € do 35 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti 

stavby. Poplatok sa vzťahuje na stavby s rozlohou nad 150 m2. 

O výške poplatku bude OZ rozhodovať na najbližšom zasadnutí OZ. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. 4/2016. 

 

K bodu č. 6:  Parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách. 

Starosta oboznámil poslancov OZ s doručeným listom zo dňa 15.8.2016 od p.Michala 

Sokolovského ohľadom parkovania motorových vozidiel na MK. V liste poukázal na 

bezohľadnosť vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje autá na MK, bránia tým 

plynulému prejazdu ostatných motorových vozidiel a ohrozujú chodcov. V uvedený deň na 

ul. Kamennej jeho otec utrpel úraz,  pešo obchádzal zaparkované auto, za ním išlo auto nemal 

sa kde uhnúť, spadol a poranil si ruku.  

Ohľadne parkovania vozidiel na MK bol na zasadnutie OZ  pozvaný  Ing. Jaroslav Jakubík 

z Dopravného inšpektorátu PZ SR Žilina, ktorý sa k problému parkovania na MK v obci 

vyjadril, že pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou 

premávkou sú upravené v zákone č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Pri státí motorového 

vozidla na obojsmernej komunikácii je potrebná taká šírka komunikácie, pri ktorej zostane 

jeden jazdný pruh široký 3 m pre každý smer jazdy, t.j. voľná plocha komunikácie v šírke 6m. 

Pri zastavení je to šírka 3 m pre oba smery jazdy. Z uvedené vyplýva, že každý vodič 

zaparkovaného vozidla v obci porušuje zákon o cestnej premávke. Tieto priestupky môže 

riešiť  len Polícia SR, nie starosta obce.   

Návrh riešenia: Občania majú využiť možnosti parkovania vo vlastných dvoroch, prípadne  

u príbuzných. Obec môže vybudovať odstavné plochy na parkovanie, ale parkovanie na nich 

by bolo spoplatnené. 

Starosta uviedol, že v Strečnianskom hlásniku budú občania upozornení, že pri parkovaní na 

MK porušujú zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a za uvedené porušenie môžu byť 

sankcionovaní políciou v správnom konaní až do výšky  100 Eur. 

 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie.       
 

K bodu č.7:    Vyhodnotenie dotazníka k vytvoreniu nového územného plánu. 

 

Poslanci OZ boli oboznámení s vyhodnotením dotazníka k vytvoreniu nového ÚP. Z 829 

rozdaných dotazníkov bolo občanmi obce odovzdaných 69 dotazníkov čo predstavovalo len 

8,3%.  
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1. otázka: Malo by sa rozšíriť územie, na ktorom by bolo možné uskutočňovať výstavbu 

nových RD -  91 % občanov odpovedalo kladne.  

2. otázka: V akej lokalite by sa mali stavať RD -  32 občanov uviedlo lokalitu Kamenné, 

zvyšné odpovede boli uvedené iné lokality v k.ú. Strečno. 

3. otázka: Mala by byť povolená výstavba v okolí vodného diela -  51 % občanov  

odpovedalo kladne.  

4. otázka: Mala by obec rozšíriť a verejné priestranstva -  93 % občanov uviedlo časť Majer.  

5. otázka: Mala by obec odkúpiť od SPF na výstavbu nájomnej bytovky v časti Radinové -  

58 % občanov odpovedalo kladne. 

 6. otázka: Ktoré plochy v obci sú využívané nevhodným spôsobom – 28 občanov odpovedalo 

Majer. 

7. otázka: Občania uviedli svoje návrhy, ktoré by sa mali zapracovať do nového ÚP. 

8. otázka: Mala by obec obstarať nový územný plán -  84% občanov odpovedalo kladne.  

Ďalej starosta informoval, že z MV SR, Štátneho archívu Žilina prišla odpoveď, že sa 

nepodaril vyhľadať Územno-hospodársky zámer Obce Strečno z r. 1993, ani ÚP Obce 

Strečno z r. 1994. 

Zároveň starosta informoval prítomných poslancov o oznámení z MV SR OÚ Žilina odb. 

výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, že obce môžu požiadať o dotáciu na 

spracovanie svojej územnoplánovacej dokumentácie – až 80% nákladov pri etape spracovania 

a doplnkov ÚPD v zmysle zákona o dotáciách č.226/2011 Z.z. 

Prítomný Ing. Barčiak predniesol informáciu o potrebe pripraviť nový územný plán obce a p. 

Klocáň podotkol, aby sa zo starého ÚP zapracovala do nového ÚP aj pôvodná časť, ktorá 

vyhovuje terajším podmienkam. 

OZ berie uvedené informácie na vedomie a dohodlo sa, že otázka schválenia prípravy 

nového územného plánu sa prednesie na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

K bodu č. 8:   Rôzne 

 

1.) Starosta obce informoval poslancov s petíciou občanov obce Strečno, žijúcich na ul. 

Kamennej, proti otvoreniu prevádzky stavebnín ako aj ďalších prevádzok areáli bývalého 

roľníckeho družstva v Strečne. Ako dôvod uviedli vážne narušenie a ovplyvnenie života ľudí 

na  Kamennej ulici, nakoľko do areálu je to jediná prístupová komunikácia cez ktorú 

prechádza veľký počet vozidiel, stav je neúnosný z hľadiska bezpečnosti, zachovania 

pokojného stavu a kvalitného života... Petícia  bola doručená na Obecný úrad dňa 24.10.2016 

a podpísalo ju 87 občanov z ul. Kamennej. Za petičný výbor bola na rokovaní OZ prítomná 

Mgr. Darina Melová, informovala OZ, že do areálu už dovážajú materiál a žiada o preverenie 

uvedeného. 

Starosta uviedol, že sa skutočnosťami uvedenými v petícii bude zaoberať.  

Ďalej sa p. Melová informovala na budovu priemyselného parku, ktorá cloní nad domami pod 

Zábrehom a ozýva sa z nej hluk aj počas dní pracovného pokoja. 

Starosta odpovedal, že k uvedenému sa vyjadrila Ing. Dana Pošteková zo stavebného úradu. 

Uviedla, že predmetná stavba sa nachádza v území vymedzenom a schválenom územným 

plánom ako „priemyselná zóna“. Ide o stavbu „Logistický a výrobný areál Point Park Žilina“. 

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, a stavebné povolenie bolo vydané investorovi až 

po splnení všetkých podmienok stanovených v predchádzajúcich rozhodnutiach. Pozemky 

obyvateľov na ulici Kamennej nie sú susedné, preto neboli ani účastníkmi stavebného 

konania. 

Starosta k uvedenému uviedol, že vyvinie úsilie, aby priemyselná zóna bola oddelená od ul. 

Kamennej nad Zábrehom stromovou zeleňou.  

OZ berie uvedené informácie navedomie 
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2.)  Starosta obce informoval poslancov, so žiadosťou  Patrika Sventeka (občianske združenie 

HAPPY DOGS), ktorý sa zaoberá výcvikom psov, záchranárskou kynológiou, vzdelávaním 

mládeže a širokej verejnosti a organizovaním rôznych kynologických podujatí o podporu na 

kynologickú činnosť. Chcú si vytvoriť cvičný priestor za pomocným futbalový ihriskom, mal 

by mať rozlohu 50x30 metrov. OZ HAPPY DOGS sa zameriava na výcvik psov všetkých 

plemien, ich prípravu na bežné životné situácie a na nápravu ich problémového správania. 

Radi by získali aj nových členov spomedzi detí, mládeže a dospelých. Sú členmi aj 

Záchrannej služby východ a zachraňujú to najcennejšie – ľudský život.  

Poslanci OZ odporučili, aby Občianske združenie požiadalo obec o dotáciu na r. 2017 na 

svoju činnosť. 

OZ berie uvedenú informáciu na vedomie 

 

3.) Starosta obce informoval prítomných poslancov, že 17.10.2016 bolo na obecný úrad 

doručené podanie občanov z ulice SNP o opakovanom rušení nočného kľudu p. Václavom 

Kubičkom, ul. SNP č.36. Z priestorov jeho  záhrady v noci z 1.10 na 2.10.2016 prenikal hluk 

a hlasitá hudba. 

Z obsahu podania vyplýva, že mohlo dôjsť k spáchaniu priestupku proti verenému poriadku 

podľa § 47 ods.1 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktoré je príslušný riešiť podľa §52 

ods.1 zákona o priestupkoch spolu  s § 55 ods.1 zákona o priestupkoch okresný úrad 

v územnom obvode ktorého bol spáchaný priestupok. 

Na základe uvedeného postupuje Obec Strečno vec na priame vybavenie Okresnému úradu 

Žilina, odbor všeobecnej a vnútornej správy.  

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

4.)  Starosta informoval poslancov, že p. Štefan Remek ml. napriek podpísaniu nájomnej 

zmluvy o prenájme nebytových priestorov od 1.9.2016, uvedené priestory nevyužíva. Na 

výzvu obce zo dňa 6.10.2016 sa menovaný dňa 24.10.2016 dostavil na OÚ a podpísal žiadosť 

o výpoveď nájomnej zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

Starosta na odporúčanie poslancov OZ informáciu o uvoľnení priestorov postúpi  Komisii pre 

sociálne veci. 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

5.) Starosta oboznámil poslancov, že 17.10.2016 sa konalo rokovanie na Okresnom úrade 

Žilina v súvislosti s plánovanou realizáciou sanačných prác pri riešení stability skalného brala 

a s ňou súvisiacou uzávierkou cesty I/18, ktorá je plánovaná od 5.11.2016 do 18.12.2016 

sedem po sebe nasledujúcich víkendov od soboty ráno 8,00 hod. do nedele večer 16,00 hod. 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

6.) Starosta informoval poslancov OZ, že dňa 21.10.2016 sa konalo verejné informačné 

stretnutie zástupcov obce a vlastníkov pozemkov v lokalite Kamenné ohľadom JPÚ, 

z ktorých vyplýva usporiadanie pozemkov na ich budúce použitie na iné účely ako je 

hospodárenie na pôde v lokalite Kamenné. Stretnutia sa zúčastnilo 109 účastníkov a za súhlas 

s JPÚ sa vyslovili vlastníci vlastniaci cca 63,77% z celkovej výmery obvodu projektu. Súhlas 

alebo nesúhlas s projektom mohli vlastníci vyjadriť odovzdaním anketového lístku. Možno 

konštatovať, že potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny výmery vlastníkov obvodu projektu 

bol dosiahnutý, čím bola splnená základná zákonná podmienka potrebná k povoleniu projektu 

JPÚ v k.ú. Strečno, lokalita Kamenné. 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 
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7.) Starosta obce oboznámil poslancov, aby podklady pre budúcoročný rozpočet – 

organizačné zložky, poslanci, školské zariadenia podali svoje žiadosti o dotáciu z rozpočtu 

obce na činnosť do 11.11.2016. Jednotlivým zložkám sa doručia žiadosti o poskytnutie 

dotácie a upovedomia sa, že je potrebné doručiť ich vyplnené na OcÚ. 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

Diskusia: 

 

- starosta ešte informoval poslancov o možnosti odstránenia tepelných mostov v uvoľnenom 

prízemnom byte 12 b.j. Bol oslovený stavebný dozor Ing. Ján Suran, ktorý by mal pripraviť 

kalkulačné náklady a možnosti izolácie a zateplenia. Uviedol, že spodok bytovky nie je 

izolovaný a preto dochádza k zrážaniu pary v bytoch a plesneniu stien. Bolo by potrebné 

rozbiť podlahu, zatepliť ju, pivnice obložiť polystyrénom. Po doložení podkladov bude túto 

situáciu riešiť s Obecným podnikom služieb Strečno.   

- p. Klocáň sa vyjadril k začiatku JPÚ v lokalite Kamenné. 

Ďalej požiadal, aby obec prispela na rekonštrukciu vyhoreného kostola v Hornej Maríkovej, 

kde pôsobí náš bývalý pán farár Milan Kováč. 

Starosta obce uviedol, že musí preveriť, či je možné z rozpočtu obce prispieť na obnovu 

kostola Ráztoka – farnosť Horná Maríková. 

- p. Peter Oberta sa vyjadril k roznášaniu obedov dôchodcom v našej obci, či je potrebná 

donáška obedu domov dôchodcom, ktorí nežijú osamelo. Ďalej navrhol, aby bol určený 

zamestnanec, ktorý by stravu v obedároch dovážal imobilným a osamelým dôchodcom 

služobným autom. Starosta uviedol, že bude túto situáciu riešiť, navrhol vyselektovať zoznam 

dôchodcov, ktorí nemajú možnosť si sami obed priniesť zo školskej jedálne, či naozaj žijú 

osamelo, sú imobilní. Ak žijú s nimi v spoločnej domácnosti ich rodinní príslušníci, resp. iní, 

ktorí sa o nich starajú, budú im musieť zabezpečiť aj prinesenie obeda z jedálne. 

- p. Samuel Beháň sa informoval, či by nebolo možné odstrániť krík pri výjazde z obce na 

cestu I/18, ktorý bráni vo výhľade vodičom motorových vozidiel. Starosta uviedol, že to 

zabezpečí. 

 

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 15. zasadnutí OZ. 

 

 

Zapísala:  Bc. Oľga Škripková   ...........................................                                                                        

 

Dňa : 24.10.2016 

 

............................................ 

 

............................................ 
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Príloha č. 1.            

UZNESENIE 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  24.10.2016 

 

Uznesenie č. 71 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

berie na vedomie: 

1.   kontrolu uznesení 

2.   návrh VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj 

3.   informáciu Ing. Jaroslava Jakubíka z DI PZ Žilina o parkovaní vozidiel  na MK 

4.   vyhodnotenie dotazníka k vytvoreniu nového územného plánu obce 

5.   petíciu občanov z ul. Kamennej proti otvoreniu prevádzok v areáli bývalého PD   

6.   podnety k stavbe v priemyselnom parku  

7.   žiadosť občianskeho združenia HAPPY DOGS o podporu na kynologickú činnosť  

8.   informáciu o priestupku – rušenie nočného pokoja 

9.   zrušenie zmluvy Štefana Remeka na nebytové priestory v prístavbe KD  

10. informáciu Okresného úradu Žilina o uzávierke cesty I/18  

11. informáciu o konaní verejného informačného stretnutia ohľadne JPÚ  

12. oboznámenie o zostavovaní rozpočtu pre rok 2017 

13. pripomienky poslancov 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 24.10.2016 

 

Uznesenie č. 72 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Hlasovanie -  za :  5 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

neprítomní : 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Monika Obertová 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.10.2016 



15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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B)  overovateľov 15. zápisnice v zložení: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. p. Peter Oberta 

 

Hlasovanie – za :  5 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

neprítomní : 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Monika Obertová 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.10.2016 

 

Uznesenie č. 73 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 15. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie – za: 6 

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

neprítomní : 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Monika Obertová 

p. Štefan Oberta 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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Uznesenie č. 74 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

4. zmenu rozpočtu na rok 2016. 

 

Hlasovanie – za : 7 

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Štefan Oberta 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing.Róbert Benedig 

neprítomní : 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.10.2016 

 

Uznesenie č. 75 

 

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 Slovenská 

republika - Česká republika, vyhlásenej 22.4.2016 , Kód výzvy: INTERREG V-A SK-

CZ/2016/03, na realizáciu projektu: Strečno – Janovice, obnovme spoločne tradície, ktorý 

bude realizovaný Obcou Strečno v spolupráci s obcou Janovice (Česká republika) 

2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške min. 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. max. do 12 000,00 EUR.  

 

Hlasovanie – za : 7 

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

neprítomní : 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.10.2016 


