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Začiatok rokovania:    18,00  hod                                Ukončenie rokovania:  19,35    hod. 

 

Konané dňa: 25.4.2016 

 

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. Július Ilovský   

 

 

 

    

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Zberný dvor Strečno  

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver  
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K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 12. 

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. Kubová Erika, Mgr. 

2. Obertová Monika, Mgr. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Beáta Badibangová 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 12. zasadnutia OZ a následne  dal  hlasovať. 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

   

K bodu č.2:  Kontrola uznesení. 

 

1.) Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola vznesená pripomienka na znečistené 

 parkoviská pod Domašínom, pod hradom Strečno. Starosta obce informoval, že dňa 

21.3.2016 túto otázku okrem iného preberali na pôde VÚC s podpredsedom Ing. Štrbom, 

námestníkom Slovenskej správy ciest Žilina Ing. Pikuliakom, s riaditeľom Správy ciest ŽSK 

Ing. Fábrym a riaditeľom odboru dopravy Ing. Mokrým. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 

30.3.2016 na OcÚ Strečno so zástupcami Urbariátu Strečno, 1. Pltníckou a raftingovou 

spoločnosťou a so zástupcom riaditeľa SC ŽSK. Dohodli sa na postupe čistenia parkovísk a 

okolia obce na Deň zeme, 22.4. Do čistenia okolia obce bola zapojená aj ZŠ, cca 40 

pracovníkov firmy DongHee Slovakia, Správa ciest ŽSK, občiansky aktivista p. Vladimír 

Franko a v predstihu 9.4. aj naši rybári. 

2.) Dopravné zrkadlá sú už zakúpené a priebežne sa v obci osádzajú na neprehľadné 

križovatky. 

3.) Starosta oboznámil poslancov na základe rokovania na predchádzajúcom OZ s Ing. 

 arch. Vladimírom Barčiakom o pripravenom dotazníku pre občanov, aby sa vyjadrili  

k otázkam Územnému plánu obce Strečno. Dotazník bol predložený poslancom OZ na 

pripomienkovanie a odsúhlasenie, o ktorom budú rozhodovať na budúcom rokovaní OZ.   

 

K bodu č.3:  Zberný dvor Strečno. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou Ministerstva ŽP SR na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na založenie zberného dvora v obci. 
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Predkladacia správa: 

Dňa 21. marca 2016  vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-

biologickú úpravu komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-10)  

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Pre subjekty územnej samosprávy bolo vyčlenených 55 000 000 Eur. 

 Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa 

na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa 

stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP, 

spolu s prípadnou celkovou výškou neoprávnených výdavkov.  

Predpokladané celkové náklady projektu sú  404 560,79 Eur. Výška spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa  je 5 % (20 228,04 Eur). 

 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie prítomným poslancom: 

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

 

K bodu č. 4:  Rôzne. 

 

1. Starosta obce informoval poslancov, že k 30.06.2016 sa uvoľní jednoizbový nájomný  

byt v obecnej 12 b. j. Záujemcovia o byt boli oslovení spolu s požiadavkou na doloženie 

dokladov potrebných na pridelenie nájomného bytu. Po doložení potrebných dokladov 

k žiadosti (potvrdenie o príjme a čestné vyhlásenie, že nie je nájomcom ani vlastníkom inej 

nehnuteľnosti vhodnej na bývanie), Komisia výstavby, územného plánovania a životného 

prostredia predloží návrh o pridelení bytu na schválenie OZ. 

2.  Starosta obce informoval poslancov o návrhu Ing. Alberta Gromu zo spoločnosti All 

service, s.r.o. s preložením obecného vodovodu, ktorý ide cez jeho pozemok na jeho hranicu 

s tým, že uložený by bol opätovne na jeho pozemku. Jeho preložením by zabezpečili aj 

priame pripojenie objektov pri motoreste a zároveň by sa ušetrili obci Strečno náklady 

spojené s prevádzkou studne (elektrina, údržba, revízie a pod.) Túto realizáciu by zabezpečili 

na vlastné náklady a obec Strečno bude zmluvne aj naďalej oprávnená z vecného  bremena.   

Starosta po informácii o prekládke vodovodu vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili 

k hlasovaniu: "Obec Strečno súhlasí so zámerom preloženia vodovodu tak, ako je uvedené v 

prílohe - projekte. "Technické špecifikácie budú určené v stavebnom povolení“. 

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

 

K bodu č. 6:  Diskusia 

 

 - Ing. Sokolovská informovala poslancov, že starosta obce splnil zákonom stanovenú 

lehotu na predloženie majetkového priznania. Uviedla, že v uvedenej veci komisia pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 25.4.2016, 

aby prehodnotila majetkové priznanie starostu obce. Po zasadnutí dospela komisia k záveru, 

že starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni neporušil ustanovenia ústavného zákona 

č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 - P. Badibangová informovala prítomných poslancov o programe na Strečnianske hody, 

ktoré sa budú konať v dňoch 14. - 15.mája 2016.  
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 - p. Klocáň poďakoval za kultúrne podujatie v podaní Nedvědovcov. Ďalej sa informoval 

či už zahájila svoju činnosti firma All service, ktorej OZ odsúhlasilo prevádzkovanie 

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov-Kompostáreň Strečno a Záhradníctvo Strečno 

v bývalom areáli HYZY a či už má vybavené všetky povolenia a súhlasy potrebné na 

skladovanie odpadu, ktorý uviedla v žiadosti. Starosta odpovedal, že v areáli zatiaľ robili len 

terénne úpravy. Ďalej sa informoval na chodník do priemyselného parku. Starosta odpovedal, 

že na naprojektovanie chodníka sú potrebné podklady cesty III/2087, ktoré má zabezpečiť 

VÚC Žilina. Ďalej starosta informoval, že na ceste sa vŕtaním robili sondy, nakoľko nespĺňa 

kritéria nosnosti a uviedol, že pravdepodobne sa tento rok mosty opravovať nebudú, nakoľko 

bolo verejné obstarávanie zrušené.   

Ďalej podotkol na stav brala na Strečnianskom hrade, aby sa popri budovaní galérie dalo do 

podmienok stavebného povolania aj vybudovanie odbočovacieho  pruh pod hradom Strečno. 

Starosta uviedol, že zatiaľ obec Strečno nebola oslovená ako účastník stavebného povolenia 

a nemá k tejto veci bližšie informácie. 

Ďalej sa informoval na vybudovanie cyklotrasy. Starosta odpovedal, že momentálne prebieha  

vymeriavala budúcej trasy popod Domašín smerom na Vrútky.  

Ďalej pripomenul, že treba riešiť parkovanie motorových vozidiel na MK, informovať sa na 

DI v Žiline o možnosti obmedziť státie motorových vozidiel dopravným značením. 

Tiež navrhol, aby bol ocenený vecnou cenou na behu oslobodenia aj najmladší pretekár, ako 

býva ocenený  najstarší pretekár.  

 - Mgr. Kubova navrhla, aby bola vytvorená ešte kategória žien nad 40 rokov. 

- Mgr. Ďurčo uviedol, aby sa do rozpočtu na budúci rok zahrnuli financie na zapožičanie 

časomiery, čím sa predíde k chybám a zdĺhavému čakaniu na výsledky.    

Ďalej pripomenul, aby sa opravili turistické mapy pri obecnej studni, pri TIK-u a pod hradom 

a aby sa opravila tabuľa pri parkovisku pod pomníkom FP. Treba ich aj dokresliť, 

zaktualizovať, zreparovať. Treba osloviť firmu, ktorá ich už raz zhotovovala. 

       - Mgr. Kubová sa opýtala na stav realizácie retardérov. Starosta uviedol, že 

s projektantom to konzultoval minulý týždeň, ktorý následne dá projekt schváliť PZ SR ODI 

Žilina. Až po ich súhlasnom stanovisku sa môže začať realizácia.  

         - p. Štefan Oberta sa informoval, či sú ešte nejaké možnosti na osadenie bankomatu 

v obci. Starosta uviedol, že už raz oslovoval banky, ktoré sa vyjadrili k osadeniu bankomatu 

negatívne. P. Klocáň navrhol, aby sa vo veci pomoci oslovil ešte predseda ŽSK Ing. Blanár, 

s dôrazom na návštevnosť hradu a turistického ruchu v obci. 

 - Ing. Ilovský sa informoval ohľadne prevádzky studne po vykonaní prekládky vodovodu 

v bývalom areáli HYZY. P. Klocáň odpovedal, že studňu v minulosti dostala obec do správy 

od firmy  INGEO, ktorá robila prieskumné vrty. Studňa v prípade prekládky vodovodu 

a napojenia prevádzok v bývalom Autocampe už nebude potrebná.  

 

 

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 12. zasadnutí OZ. 

 

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

Dňa 25.4.2016 

Zápisnicu overili:  

Mgr. Monika Obertová ........................................... 

Mgr. Erika Kubová................................................... 
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Príloha č. 1.                

UZNESENIE 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 25.4.2016 

 

Uznesenie č. 45 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

berie na vedomie: 

 

1. Pripomienky poslancov OZ 

2. Kontrolu uznesení 

3. Informáciu starostu o uvoľnení bytu v 12. b.j. 

4. Informáciu o pripravovanej prekládke obecného vodovodu  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 25.04.2016 

Uznesenie č. 46 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí 

A) návrhovú komisiu v zložení: 

  

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Beáta Badibangová 

 

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 25.4.2016 

 

B)  overovateľov 12. zápisnice v zložení: 

1. Mgr. Erika Kubová 

2. Mgr. Monika Obertová 

 

Hlasovanie – za: 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Alfonz Klocáň 
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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 25.4.2015 

 

Uznesenie č. 47 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 12. zasadnutia OZ. 

 

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 25.4.2016 

Uznesenie č. 48 

 

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 Kvalita životného 

prostredia 2014-2020, vyhlásenej 21.3.2016 , Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10, 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov,  na realizáciu 

projektu: Zberný dvor Strečno, ktorý bude realizovaný Obcou Strečno 

 

 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci. 

 

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  

 

 

Uznesenie č. 49 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

 schvaľuje: 

 

zámer firmy All service, s.r.o. s preložením obecného vodovodu tak, ako je uvedené v prílohe 

- projekte. "Technické špecifikácie budú určené v stavebnom povolení“. 

 

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 25.4.2016 

 

 

Zapísala: Eva Janeková 

V Strečne, dňa 25.4.2016          


