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Začiatok rokovania:    17,00  hod                             Ukončenie rokovania: 19,45 hod. 

 

Konané dňa: 16.12.2016 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          p. Alfonz Klocáň  

                         p. Peter Oberta 

              Mgr. Erika Kubová      

              Ing. Róbert Benedig 

             p. Beáta Badibangová 

     Ing. Dana Sokolovská 

                                                p. Štefan Oberta 

 

Ospravedlnení :  Mgr. Monika Obertová 

                                                

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

Zapisovateľka:   Eva Janeková 

Zúčastnení hostia:                Ing. Peter Šimčák 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Samuel Beháň   

  

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Prerokovanie vstupu do OOCR Malá Fatra 

4.  VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

5.  Schválenie programového rozpočtu na rok 2017 

6.  Rôzne 

7.  Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 17. 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. Štefan Oberta 

2. Ing. Dana Sokolovská 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.                 
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 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Beáta Badibangová 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 17. 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 

 

Splnenie opatrení zo 16. zasadnutia OZ dňa 28.11.2016 

1. Komisia pre cestovný ruch pozvala na dnešné zasadnutie Ing. Petra Šimčáka, aby sa 

prehodnotil vstup obce do OOCR Malá Fatra, čo je samostatný bod programu. 

2. p. Badibangová pripravila návrh na prevádzkový poriadok KD, ktorý aj s upravenými 

miestnymi poplatkami bude samostatný bod programu. 

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

K bodu č. 3:  Prerokovanie vstupu do Oblastnej organizácie CR Malá Fatra 

 

Starosta obce privítal Ing. Petra Šimčáka, výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Malá Fatra a dal mu slovo, aby oboznámil poslancov činnosti organizácie. 

Ing. Peter Šimčák informoval o možnostiach a výhodách vstupu obce do organizácie, ktorá 

vznikla v roku 2012 za účelom spoločnej propagácie a marketingu regiónu, tvorbu produktov 

a spoločného budovania siete cyklotrás, realizácie nových projektov. Uviedol, že zákonom 

91/2010 Z.z. s účinnosťou od r. 2012 bola schválená podpora CR na Slovensku. Členstvo 

v OOCR Malá Fatra je dobrovoľné, momentálne ju tvorí 13 obcí a 20 podnikateľských 

subjektov. Výber členského tvorí príjem organizácie vo výške cca 150 tis. €. Výška členského 

je 1€ na obyvateľa a príspevok štátu na rozvoj CR je 90% z členského. Organizácia zo svojho 

rozpočtu vo výške 10% pokrýva náklady na návštevy rôznych akcií spojených s cestovným 

ruchom, tlač propagačných a mzdové náklady, ostatné príjmy idú na podporu turizmu, napr. 

do značenia cyklotrás, na obnovu a údržbu turistických značení. OOCR už investovala 1,2 

mil. € do CR. Najnovší projekt je prepojenie cyklotrasy VD Žilina a Tepličky n/Váhom, ďalej 

smer Terchová a Zázrivá.  

Starosta pripomienkoval, aby do OOCR vstúpili všetky obce, popri cyklotrase  VD Žilina do 

Terchovej, ďalej sa spýtal, či bude mať obec Strečno čiastočnú návratnosť z platenia 

členského – napr. pri tlači nových builletinov a pod. Ing. Šimčák odpovedal, že pri 

schvaľovaní projektov má každá obec 1 hlas a každý rok sa prihliada na inú obec pri 

realizácii určitého projektu.  

Mgr. Ďurčo poznamenal, že je potrebné prehodnotiť členstvo v združeniach ZMOS, 

Mikroregión TD, MAS TD a Euroregión Beskydy, v ktorých Obec Strečno je členom. 

Starosta odpovedal, že z každého členstva má obec určité práva a povinnosti, ktoré musí 

dodržať z rôznych dôvodov, napr. čerpania prostriedkov z Eurofondov a pod.  

P. Klocáň sa vyjadril za podporu vstupu obce do OOCR Malá Fatra, ktorý by bol prínosom 

pre obec v oblasti rozvoja cestovného ruchu.  

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za vstup Obce Strečno do OOCR Malá 

Fatra. 

Hlasovanie:  za-4, proti–0, zdržal sa-3, neprítomní-2.  
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K bodu č.4:  VZN  o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Starosta obce informoval poslancov, že k návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj bola 

mailom poslaná pripomienka p. Márie Honkovej, s ktorou boli poslanci oboznámení. Na 

uvedenú pripomienku bolo poznamenané, že je vecou obce, akým spôsobom budú použité 

prostriedky  z miestnych daní a poplatkov. 

Starosta oboznámil poslancov, že 7.12.2016 NR SR schválila novelu zákonom č. 447/2015 

Z.z., v ktorej okrem iného upravuje predmet poplatku, vznik poplatku a sadzbu poplatku v 

rozmedzí od 3 € do 35 € za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 

Poslanci OZ po rozprave navrhli nasledovné výšky poplatkov za každý, aj začatý m2 

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby: 

-za stavby na bývanie 3 €,  -za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3 €, -priemyselné stavby a stavby využívané na 

skladovanie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu 10 € za m2, -stavby na ostatné 

podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 10 €,  -ostatné stavby 10 €.  

Jedná sa o  jednorazový poplatok, ktorý vzniká právoplatnosťou povolení za stavby, resp. 

ohlásením stavby stavebnému úradu.  

Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili ku hlasovaniu za prijatie VZN o miestnom poplatku 

za rozvoj. 

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

    

K bodu č. 5:   Schválenie programového rozpočtu na rok 2017 

 

Návrh programového rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na 16. zasadnutí OZ a zverejnený na 

pripomienkovanie, bol upravený z dôvodu zverejnenia prognózy Ministerstva financií SR 

o výške podielových daní o cca 120 tis. Eur viac, ako sa predpokladalo. Zvýšili sa aj 

koeficienty pre školské zariadenia z predpokladaných 71,1 na 78,87. 

v  príjmovej časti bol rozpočet upravený na: 2 040 213 Eur 

vo výdavkovej časti bol rozpočet upravený na: 2 040 213 Eur 

Starosta uviedol poslancom, že oproti návrhu rozpočtu bol finančnou komisiou rozpočet 

upravený a navýšený v položkách: - mikroprojekt „Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia 

krás Strečna a okolia“, -výmena okien a zateplenie MŠ, -detské ihrisko, -oprava ul. Lesná. 

Ďalej uviedol, že je potrebné sa zapájať do výziev EÚ na čerpanie finančných prostriedkov 

z eurofondov. Najnovšia výzva je z Envirofondu  na zateplenie verejných budov, do ktorej  sa 

budeme snažiť zapojiť. Mgr. Ďurčo navrhol, aby sa finančné prostriedky na členský 

príspevok do OOCR Malá Fatra presunuli z položky rekonštrukcie ciest.  

K upravenému návrhu rozpočtu sa viedla diskusia poslancov a hlavným kontrolórom obce 

bolo predložené odborné stanovisko ako aj plán kontrolnej činnosti  plnenia rozpočtov. 

Hlavný kontrolór obce odporučil poslancom OZ schváliť predložený programový rozpočet na 

r. 2017 a zobrať na vedomie rozpočty s výhľadom na r. 2018 a 2019. 

 

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za upravený rozpočet na rok 2017 a zobrali 

na vedomie rozpočty s výhľadom na roky 2018 a 2019. 

Hlasovanie: za-7, proti-1, zdržal sa-0, neprítomní-1. 

Programové rozpočty na r. 2018 a r. 2019 poslanci berú na vedomie. 
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K bodu č. 6:  Rôzne 

 

1. Starosta obce informoval poslancov, že  Individuálny mikroprojekt  - „Modernizácia 

a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a okolia“ podaný obcou v rámci poľsko–slovenskej 

spolupráce, bol schválený. Celkový rozpočet, pozostávajúci predovšetkým z investície na 

vybudovanie rozhľadne na Špicáku a doplnenie náučného chodníka o drobnú architektúru, 

bol krátený o náklady na výmennú aktivitu, v rámci ktorej bolo plánované úvodné stretnutie 

partnerov v Strečne.   

Predpokladané náklady schváleného europrojektu-38463,68 Euro budú hradené z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (85%), štátneho rozpočtu (10%) a spoluúčasťou obce (5%).  

Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

2. Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Rady školy pri ZŠ Strečno o výstavbu 

multifunkčného ihriska v areáli ZŠ z dôvodu preťaženosti telocvične počas vyučovacích 

hodín. Vyplýva z toho problém s nastavením rozvrhu hodín pre žiakov, ktorí musia tráviť čas 

v škole do neskorých popoludňajších hodín. Informovali o nariadení Ministerstva školstva 

o navýšení počtu vyučovacích hodín telesnej výchovy. Postavením multifunkčného ihriska by 

sa riešilo nastavenie rozvrhu vyučovacích hodín tak, aby žiaci výuku končili najneskôr 6. 

vyučovacou hodinou, a nie až 7. alebo 8. vyučovacou hodinou. 

Poslanci v rozprave so starostom obce navrhli, aby sa prostriedky na výstavbu postupne 

uvoľnili v prípade priaznivej finančnej situácie až po záverečnom účte z rezervného fondu.  

Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

3. Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou od p. Milana Klocáňa a p. Petra Janusa 

o bezplatné zapožičanie telocvične 2x do mesiaca za účelom kondičnej prípravy hráčov 

bowlingového klubu, ktorý reprezentuje našu obec v druhej slovenskej bowlingovej lige. 

Jedná sa o družstvo juniorov – deti do 13 rokov a družstvo mužov. V 1. štvrťroku sa chcú 

zaregistrovať ako občianske združenie. 

Poslanci sa k uvedenej žiadosti vyjadrili, že telocvičňa bude pre bowlingový klub prístupná  

len v prípade neobsadenosti iným záujemcom a s podmienkou, že bowlingový klub sa do 

konca 1. Q 2017 zaregistruje ako občianske združenie. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za bezplatné zapožičanie telocvične bowlingovému 

klubu 2x do mesiaca. 

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

  

4. Starosta oboznámil poslancov s návrhom prevádzkového poriadku KD (prenájom KD 

a inventáru), ktorý pripravili poslanci p. Badibangová a p. Ďurčo. Mgr. Ďurčo ešte uviedol, 

aby rezervácia pre miestne zložky bola záväzná, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pred 

prípravou sály na svadbu alebo jubileum. Sála bude k dispozícii pred dňom svadby, resp. 

jubilea až po ukončení akcie pôvodného prenajímateľa.  

Sadzobník poplatkov za nájom bude priebežne upravený a upresnený. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za prevádzkový poriadok KD. 

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

 

5. Na 16.zasadnutí OZ boli poslanci oboznámení so žiadosťou sl. Zuzany Križikovej 

o pridelenie nebytových priestorov v KD. Na odporúčanie Komisie pre sociálne veci vyzval 

starosta obce poslancov OZ za hlasovanie o pridelenie uvedených priestorov sl. Zuzane 

Križikovej. 

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

- p. Klocáň poznamenal, že by bolo vhodné, aby sa starosta obce odmenil pracovníkov, ktorí 

sa podieľajú na úspešnej realizácii projektov, z ktorých obec získava nemalé finančné 

prostriedky. Starosta uviedol, že už boli odmenení.  

Ďalej navrhol, aby sa v Strečnianskom hlásniku uverejnil ilustračný nákres správneho 

parkovania na miestnych komunikáciách. Mgr. Ďurčo uviedol, že už je po uzávierke a môže 

to byť uverejnené až v nasledujúcom vydaní. 

- Ing. Ilovský informoval prítomných, že od r. 2017 sa v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetí (URSO) zavádza dvojzložková cena vody (fixná a variabilná).  

Fixná zložka bude závisieť od veľkosti vodomeru, bez ohľadu na to, či sa voda bude 

odoberať, variabilná zložka bude závisieť od odobratého množstva vody.  

 

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 17. zasadnutí OZ. 

 

 

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

 

Dňa : 16.12.2016 

 

1. P. Štefan Oberta.................................................... 

 

2. Ing. Dana Sokolovská........................................... 
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Príloha č. 1.            

UZNESENIE 
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  16.12.2016 

 

Uznesenie č. 81 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

 

1.   Kontrolu uznesení 

2.   Programový rozpočet na roky 2018 a 2019. 

3.   Informáciu o plnení opatrení z predošlého OZ 

4.   Informáciu o schválenom Individuálnom mikroprojekte „Modernizácia a nový rozmer         

sprístupnenia krás Strečna a okolia“  

5.   Žiadosť Rady školy pri ZŠ Strečno o výstavbu multifunkčného ihriska 

6.   Informácia Ing. Ilovského o zmene vo fakturácii vody 

7.   Pripomienky poslancov  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 16.12.2016 

Uznesenie č. 82 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 17. zápisnice v zložení: 

1. p. Štefan Oberta 

2. Ing. Dana Sokolovská 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Peter Oberta 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

      

B)  návrhovú komisiu v zložení 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Beáta Badibangová 
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Hlasovanie – za :   

p. Peter Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

p. Beáta Badibangová 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

 

Uznesenie č. 83 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 17. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

Uznesenie č. 84 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje:  

a) Vstup Obce Strečno do Oblastnej organizácie CR Malá Fatra podľa zákona č.91/2010 

Z.z. na obdobie, dokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. 

b) Výšku členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo 

výške  1 € obyvateľa/rok. 

c) Výšku vstupného členského do oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 25% 

ročného členského. 

d) Poveruje starostu obce Strečno vykonať všetky právne úkony vedúce k vstupu do 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. 
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Hlasovanie – za :  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Štefan Oberta 

zdržal sa: 

p. Beáta Badibangová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 85 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

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

 

Hlasovanie – za:  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta  

Mgr. Erika Kubová 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 86 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

 

I. berie na vedomie 

a)  návrh programového rozpočtu obce Strečno pre rok 2017 s výhľadom na roky 2018 

a 2019 
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b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu programového 

rozpočtu obce Strečno na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

c) vznesené pripomienky a návrhy k programovému rozpočtu obce Strečno pre rok 2017 zo   

strany poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

II. konštatuje, že 

- návrh programového rozpočtu obce Strečno na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

bol v obci verejne prístupný obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote t. j. najmenej 

15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

  

III. schvaľuje 

- v zmysle § 11 ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov rozpočet obce Strečno na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 

 

IV.  zmocňuje 

a) starostu obce vykonať v zmysle § 11 ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy zmeny programového rozpočtu v rozsahu  7 000,00 €. 

b) starostu obce vykonať zmeny programového rozpočtu obce na základe rozpočtového 

opatrenia, ktoré nenarušia vyrovnanosť rozpočtu obce.  

c) starostu obce, aby vykonané zmeny programového rozpočtu predložil na schválenie 

Obecnému zastupiteľstvu obce Strečno uznesením.   

 

V. Ukladá 

- ekonómovi obce vykonávať v priebehu celého roka 2017 sledovanie rozpočtového 

hospodárenia obce s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov, zmien 

programového rozpočtu obce a schválené rozpočtové opatrenia. 

 

Hlasovanie – za :  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

proti: 

Ing. Róbert Benedig 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 
 

 

Prílohu tohto uznesenia tvorí schválený programový rozpočet obce na rok 2017, spolu s 

výhľadovým návrhom programového rozpočtu obce Strečno na roky 2018 až 2019, ako aj 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Strečno. 

 

 

 

Prílohy: podľa textu uznesenia 
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Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 16.12.2016 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 87 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje:  

Bezplatný prenájom telocvične 2x do mesiaca bowlingovému klubu. 

 

Hlasovanie – za :  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing.Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Strečne, dňa 16.12.2016 

 

 

Uznesenie č. 88 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

Prevádzkový poriadok v kultúrnom dome Strečno. 

  

Hlasovanie: za 

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

V Strečne, dňa 16.12.2016 
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Uznesenie č. 89 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje:  

Pridelenie nebytových priestorov v KD Strečno sl. Zuzane Križikovej 

 

Hlasovanie – za :  

p. Alfonz Klocáň 

p. Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing.Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

Strečne, dňa 16.12.2016 
 

 


