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

 

Konané dňa: 04.09.2017 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:   Bc. Dušan Štadáni 

Poslanci:           p. Alfonz Klocáň 

                         p. Peter Oberta 

     p. Beáta Badibangová – neskorší príchod, 

     Ing. Dana Sokolovská 

                                               Ing. Róbert Benedig 

     p. Štefan Oberta 

               Mgr. Monika Obertová      

     Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnená:   Mgr. Erika Kubová        

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

Zapisovateľka:   Eva Janeková 

Zúčastnení hostia:   Ing. Július Ilovský 

     p. Samuel Beháň 

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Rozhľadňa – stav a riešenie 

4. Zberný dvor – zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku 

5. Návrh na udelenie čestného občianstva p. Rogerovi Naelovi 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 22. 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 min. 3 dni pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva. 

Zároveň konštatuje, že OZ je uznášania schopné. 

 

 Za overovateľov zápisnice starosta určuje poslancov : 

 

1. Mgr. Monika Obertová 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

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. p. Alfonz Klocáň 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

   

Starosta obce informoval poslancov o programe 22. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

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

 

K bodu č. 2:  Kontrola uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov o plnení opatrení z predchádzajúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zo dňa 22.6.2017.  Ďalej informoval o stretnutí s predsedníčkou 

komisie pre sociálne veci ohľadom riešenia stavu jednorazových dávok v hmotnej núdzi. 

Výsledok bude známy na najbližšom zasadnutí OZ.  

Poslanci OZ uvedené informácie berú na vedomie. 

 

K bodu č. 3:  Rozhľadňa – stav a riešenie 

 

Starosta obce informoval poslancov, že rozpočet na  vybudovanie rozhľadne na Špicáku 

a doplnenie náučného chodníka o drobnú architektúru v rámci Individuálneho mikroprojektu 

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna je nepostačujúci, nakoľko 

pôvodný rozpočet bol z roku 2010. Ďalej sa musel urobiť statický posudok založenia stavby, 

z dôvodu náročnosti terénu. Podľa nového rozpočtu a posudku sa musí na stavbu rozhľadne 

navýšiť rozpočet cca do výšky 20000 Eur. Rozhľadňa by mala byť dokončená do konca 

októbra 2017. Ďalej starosta uviedol, že účelom získania dotácie z EÚ na tento projekt, bude 

uskutočnená prvá aktivita – turistika Náučným chodníkom s partnerom z Jaworze v dňoch 

30.9. a 1.10.2017.  

Po názoroch a diskusii poslancov starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za navýšenie 

rozpočtu na rozhľadňu v rámci projektu do 20 000 Eur z rezervného fondu. 

 

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

 

K bodu č. 4:  Zberný dvor – zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že Obec Strečno má podpísanú Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/06  zo dňa 12.1.2017 

(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).  V Súlade s článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE 

POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku je povinnosťou prijímateľa zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 

podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Obec Strečno zabezpečí prípadnú budúcu pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenia vlastnej blankozmenky pre 

poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, 

IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného 
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prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa 

Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Strečno, kód projektu ITMS2014+: 310011A990. 

Stavba zberného dvora by mala byť dokončená 6-7/2018. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za vystavenie vlastnej blankozmenky v rámci 

zabezpečenia budúcej pohľadávky a poverenia podpísať Zmluvu  o vyplňovacom práve k 

blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči 

Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

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

 

K bodu č.5: Návrh na udelenie čestného občianstva p. Rogerovi Naelovi 

 

Starosta obce oboznámil poslancov o stretnutí s profesorom a historikom  Sorbonnskej 

univerzity v Paríži Alainom Soubigouom a jeho  návrhu, aby obecné zastupiteľstvo v Strečne 

udelilo p. Rogerovi Naelovi čestné občianstvo na základe jeho zásluh o oslobodenie Strečna.  

P. Rogerovi  Naelovi (92 rokov) bude  12.9.2017 v Múzeu Bretonskeho odboja v St. Marcel  

udelené najvyššie vyznamenanie prezidenta SR Rad Bieleho dvojkríža prostredníctvom 

svojho veľvyslanca vo Francúzsku. Pri tejto príležitosti by mohlo byť udelené aj čestné 

občianstvo obce Strečno. 

Starosta dal návrh, aby poslanci hlasovali za udelenie čestného občianstva p. Rogerovi 

Naelovi za zásluhy v protifašistickom odboji a rozvíjanie kontaktov medzi združením Amical 

a Obcou Strečno: 

 

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

 

Za účelom osobného odovzdania titulu Čestný občan p. Rogerovi Naelovi, starosta obce 

navrhol, aby spoločne cestoval do St. Marcel aj p. Silvester Trnovec ml., pracujúci na 

Slovenskej akadémii vied, ktorý sa zaujíma o históriu a publikuje ju v Strečnianskom 

hlásniku.  

Starosta dal za uvedený návrh hlasovať.  

 

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

  

K bodu č. 6:  Rôzne 

 

1.)  Navýšenie rozpočtu pre MŠ. 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou riaditeľky MŠ v Strečne o navýšenie rozpočtu, 

nakoľko v zmysle nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z. z 24.7.2017 sa od 1.9.2017 sa 

zvyšuje  platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov o 6%. 

Taktiež na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe 

a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 sa 

zvyšujú platy nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich 

priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. 

Na základe uvedeného žiada riaditeľka MŠ navýšenie rozpočtu na zvýšenie platov, odvodov 

do SP a ZP a prevádzkové náklady MŠ v celkovej sume 5.226,-€. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za navýšenie rozpočtu pre MŠ: 

 

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

Starosta obce informoval poslancov, že v minulosti chybným meraním došlo k zabratiu časti 

parcely E-KN parcely č. 933/1 vo vlastníctve obce v prospech firmy CSSI, s.r.o. Praha 10. 

Keďže riešenie reklamáciou a opravou GP na katastri by bolo zdĺhavé, právny zástupca obce, 

ako aj firmy navrhli aby sa vytvoril nový GP a riešilo sa to vzájomnou zámenou parciel. 

Novovytvoreným GP č. 1380/2017 dochádza k vzájomnej zámene parciel: 

- z pôvodnej E-KN parcely č. 933/1 o výmere 7613 m2, ktorá je vo vlastníctve obce  sa 

odčlenila novovytvorená parcela C-KN parc.č. 1203/65 o výmere 22 m2.  

- z C-KN parcely č.1203/9 o výmere 4397 m2, ktorá je vo vlastníctve CSSI s.r.o, Pstružná 

731/4, Uhřiněves, 104 00 Praha 10, Česká republika sa odčlenila novovytvorená parcela č. 

1203/64 o výmere 185 m2.  

Obec zámennou zmluvou získala od Firmy CSSI731/4, Uhřiněves, 104 00 Praha 10, Česká 

republika parcelu č.1203/64 o výmere 185 m2 a firma CSSI s.r.o. Pstružná 731/4, Uhřiněves, 

104 00 Praha 10, Česká republika CN parc.č. 1203/65 o výmere 22 m2. 

Starosta za uvedený návrh dal hlasovať. 

 

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

 

3.)  Spolufinancovanie projektu hasičská zbrojnica 

Starosta obce oboznámil poslancov o predloženom projekte na žiadosť o FP s názvom 

Prístavba požiarnej zbrojnice v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného 

zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (max. 30 tis. Euro) zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Bola vypracovaná PD na prístavbu hasičskej zbrojnice – garáže, ktorá bude slúžiť na 

uskladnenie materiálu a ďalšieho technického vybavenia dobrovoľného hasičského zboru. 

Celkové náklady na projekt sú: 42 706,92 Eur.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za predloženie projektovej žiadosti s názvom 

Prístavba hasičskej zbrojnice, zabezpečenie realizácie projektu a spolufinancovanie min. vo 

výške  5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 

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

 

 4.) SFZ – schválenie čiastky 19.000 € na multifunkčné ihrisko 

Starosta obce oboznámil poslancov, že bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“ v regióne Stred. Výkonný výbor SFZ 14.8.2017 schválil žiadosť o príspevok 

v rámci prvej etapy projektu a projekt Obce Strečno bol vybraný medzi finančne podporené 

projekty. Finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie multifunkčného ihriska pri ZŠ 

Strečno, na ktoré by malo obecné zastupiteľstvo v budúcoročnom rozpočte vyčleniť ďalšie 

prostriedky.  

 

Poslanci OZ uvedené informácie berú na vedomie. 

 

Diskusia: 

 

p.  Klocáň:  

- informoval sa o príprave a podmienkach výstavby chodníka do priemyselnej zóny, nakoľko 

je potrebné osloviť vlastníkov pozemkov pod chodník a riešenie vysporiadania vlastníckych 

vzťahov. Starosta odpovedal, že na pozemky nie sú založené listy vlastníctva a nie sú 

stotožnené parcely v E-KN stave so stavom C-KN. Po ukončení stavby sa vykoná 
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porealizačné zameranie, vyhotoví sa GP stotožnenia parciel a následne dôjde k prípadnému 

vysporiadaniu pozemkov.    

- ďalej navrhol, aby sa cestách pred zimou vyčistili odvodňovacie priepusty, lebo sú zanesené 

od nečistôt.  Ing. Ilovský prisľúbil ich vyčistenie. 

Ing. Benedig: 

- navrhol vyzvať vlastníkov poškodených  informačných tabúľ fi OKY Hydraulika a Salaš 

Strečno na vstupe do obce, aby si ich obnovili, prípadne zrušili. 

Ing. Sokolovská: 

- navrhla vyzvať vlastníkov pozemkov na Kamennom, aby ich kosili, lebo sú zatrávnené, 

plné buriny. 

Mgr. Ďurčo: 

- navrhol, aby sa budúcoročný rozpočet dôkladne pripravil, nakoľko dochádza k rozdielom 

v plánovanom rozpočte a počas realizácie projektov. Rozpočet pred realizáciou projektov, 

resp. investícií je potrebné včas upraviť a schváliť aj viackrát v priebehu roka.  

- opýtal sa ohľadom opravy ul. Lesnej. Starosta odpovedal, že momentálne rieši stavebné 

povolenie, v rámci ktorého sa vyskytli určité problémy s odvodnením cesty a dobudovaním 

prípojok na kanalizáciu. Po vydaní stavebného povolenia a vysúťažení  dodávateľa sa 

s realizáciou začne na jar 2018.  Finančné prostriedky vyčlenené na opravu ul. Lesnej  ostanú 

v rozpočte na budúci rok. 

Mgr. Obertová: 

- na základe dotazov od občanov sa  opýtala na prevádzku zberného dvora. Starosta 

odpovedal, že projekt zatiaľ nie je ukončený, nie sú ešte dodané technológie a zariadenia. 

Naši občania môžu zatiaľ na zberný dvor umiestňovať do kontajnerov nadrozmerný odpad, 

sklo a voľne na plochu drevnú hmotu, opotrebované pneumatiky a drobný stavebný odpad – 

ale nie hlinu.    

 

K bodu č. 5: Záver 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval 

poslancom za účasť na 22. zasadnutí OZ. 

 

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

Dňa: 4.9.2017 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Ing. Róbert Benedig........................................ 
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Príloha č. 1.              UZNESENIE 
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  04.09.2017 

 

Uznesenie č. 123 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

       berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení 

2. Poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie 

a výstavby futbalovej infraštruktúry“ 

3. Pripomienky poslancov 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

Uznesenie č.124 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 22. zápisnice v zložení: 

1. Mgr. Monika Obertová 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Hlasovanie -  za :  

 p. Peter Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017  

  

B)  návrhovú komisiu v zložení 

1. p. Alfonz Klocáň 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Hlasovanie – za :  

p. Peter Oberta 

p. Alfonz Klocáň 
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Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

 

Uznesenie č.125 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

 

Program 22. zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

Uznesenie č.126 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

 

Navýšenie finančných prostriedkov na výstavbu Rozhľadne z rezervného fondu max. do 

výšky 20 000 Eur. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 
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Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

p. Beáta Badibangová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

 

Uznesenie č.127 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

  

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/06  zo dňa 12.1.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) 

a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, 

Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie 

vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie 

Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení 

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 

626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, 

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zberný dvor Strečno, kód projektu 

ITMS2014+: 310011A990  

Obecné zastupiteľstvo v Strečne zároveň poveruje starostu podpísať Zmluvu  o 

vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej 

budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

p. Beáta Badibangová  

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 
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Uznesenie č.128 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

 

Udelenie čestného občianstva p. Rogerovi Naelovi za zásluhy v protifašistickom odboji 

a rozvíjanie kontaktov medzi združením Amical a Obcou Strečno. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

 

Uznesenie č. 129 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje: 

 

Osobné odovzdanie plakety čestného občianstva p. Rogerovi Naelovi v Múzeu St. Marcel 

a služobnú cestu starostovi a Mgr. Silvestrovi Trnovcovi. 
 
Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 



22.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 10 

 

Uznesenie č. 130 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje: 

  
Navýšenie rozpočtu pre MŠ vo výške 5.226,- Eur.  

 
Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

Uznesenie č. 131 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

Zámenu pozemku medzi CSSI, s.r.o., Pstružná 731/4, Uhřiněves, 104 00 Praha 10, Česká 

republika a  Obcou Strečno, Sokolská 487/34, 01324 Strečno podľa priloženého GP. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečne, dňa 4.9.2017 
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Uznesenie č. 132 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

 

schvaľuje: 

a. predloženie projektovej žiadosti o FP s názvom Prístavba požiarnej zbrojnice v rámci 

Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie (max. 30 tis. Euro) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

b. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 

c. financovanie projektu min vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

(42 706,92 Euro). 

 

Hlasovanie – za:  

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnená: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomná: 

p. Beáta Badibangová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 4.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


