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Začiatok rokovania: 17:00 hod .                            Ukončenie rokovania:      20:30 hod. 

 

Konané dňa:  30.10.2017 

 

Prítomní: 

 

Starosta obce:   Bc. Dušan Štadáni 

Poslanci:                      p. Peter Oberta 

     p. Beáta Badibangová - odchod o 19,30 hod. 

     Mgr. Erika Kubová 

     Ing. Dana Sokolovská 

                                               Ing. Róbert Benedig 

     p. Štefan Oberta 

               Mgr. Monika Obertová      

     Mgr. Dušan Ďurčo –  príchod o 17,45 hod. 

 

Ospravedlnený:   p. Alfonz Klocáň        

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

Zapisovateľka:   Bc. Oľga Škripková 

Zúčastnení hostia:   Ing. Július Ilovský 

     Mgr. Jaroslav Štefko 

                                               p. Martin Majdák 

                                               Mgr. Matúš Čička 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Zrušenie miestneho národného výboru bez právneho nástupcu 

4. Schválenie spolufinancovania projektu „Folklór, remeslá a kulinárstvo“ 

5. Schválenie podania a spolufinancovania projektu lávky ponad Váh 

6. Schválenie 7. zmeny rozpočtu na rok 2017 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 23. 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. 
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 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. 

 

 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

  

1.  Ing. Róbert Benedig 

2.  p. Peter Oberta 

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

   

Starosta obce informoval poslancov o programe 23. 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 4.9.2017. Vlastníci poškodených informačných tabúľ OKY 

Hydraulika a Salaš Strečno boli informovaní o ich stave. Tabuľa OKY Hydraulika bude 

odstránená pri realizácii druhej etapy chodníka, Salaš Strečno bude v krátkej dobe odstránená.  

Čo sa týka rozpočtu, dnes sa budú  schvaľovať zmeny a otvorí sa otázka prípravy investícií na 

zostavenie  budúcoročného rozpočtu. 

Podklady z rokovania sociálnej komisie boli odovzdané 15.10.2017 a jednorazové dávky HN 

boli poskytnuté oprávneným osobám. Ďalšie podklady k dávkam HN za r. 2017 boli 

spracované dnes. 

 Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

K bodu č. 3:  Zrušenie Miestneho národného výboru Strečno bez právneho nástupcu, ktorý 

                      bol pôvodne ako drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri  

 

Starosta obce informoval poslancov o upozornení Okresného súdu Žilina zo dňa 19.10.2017, 

že v  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina je zapísaný subjekt Miestny národný výbor 

Strečno, ktorý bol pôvodne ako drobná prevádzkareň vedený v podnikovom registri, pričom 

na základe prechodného ustanovenia § 768 Obchodného zákonníka sa zápisy v podnikovom 

registri vedené podľa Hospodárskeho zákonníka považujú za zápisy v obchodnom registri 

podľa Obchodného zákonníka. Podľa § 28 a § 31 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

bol zrušený zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch a na obce prešla pôsobnosť, ktorá do 

účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení patrila podľa osobitných predpisov 

miestnym a mestským národným výborom, ak ich osobitný zákon nezveril orgánom štátu. 

Je potrebné, aby Obec Strečno ako zriaďovateľ (právny nástupca) zapísaného 

subjektu v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v spojení s § 11 

ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v spojení s § 21 ods. 1 a ods. 13 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verenej správy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podala na Okresnom súde Žilina návrh na 

výmaz tohto subjektu z obchodného registra bez právneho nástupcu. K splneniu výzvy nám 

súd určil lehotu 3 mesiace. 

Následne dal starosta hlasovať za zrušenie Miestneho  národného  výboru Strečno, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Pšn, vl. č. 10056/L, so sídlom Strečno 

okr. Žilina, bez právneho nástupcu. 

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

 

K bodu č. 4:  Schválenie spolufinancovania projektu „Folklór, remeslá a kulinárstvo“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov, že Obec Strečno má schválený mikroprojekt cezhraničnej 

spolupráce PL-SR „Folklór, remeslá a kulinárstvo – špecifické prvky na podporu cestovného 

ruchu“, predmetom ktorého je revitalizácia verejného priestoru pri KD Strečno.  Investičnou 

aktivitou je vybudovanie exteriérového  javiska a piatich prezentačných stánkov pre potreby 

kultúrno spoločenských podujatí. Mäkkými aktivitami sú: Výmenné pobyty remeselníkov, 

kulinárov a kultúrnych súborov na predstavenie špecifických techník, receptov, zvykov 

a tradícií na podujatiach v Strečne (Tradície v srdci, Majáles) a v Jaworze (Dožinky). 

Celkový rozpočet projektu je 62 512,39 Eur, z čoho bude z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (ERDF) hradených 79,98 % (49 997,40 Eur), zo štátneho rozpočtu: 10% (6 251,23 

Eur) a požadovaného vlastného vkladu obce Strečno: 10,02% (6 263,76 Eur).  K podpisu 

zmluvy s poskytovateľom – VÚC ŽSK je potrebný súhlas OZ so spolufinancovaním projektu 

vo výške vlastného vkladu. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za realizáciu projektu a spolufinancovanie projektu 

v sume 6 263,76 Eur. 

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

 

K bodu č.5:  Schválenie podania a spolufinancovania projektu lávky ponad Váh 

 

V rámci programu nového Programového obdobia 2014 – 2020 Interrreg V-A Poľsko – 

Slovensko a druhej výzvy zo dňa 18. 9. 2017 „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia“ pripravuje Obec Strečno a partnermi Jaworze a Nezbudská 

Lúčka opätovné podanie projektu Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – 

cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami. 
Vedúcim partnerom bude v súlade s hlavným cieľom programu - Výstavba alebo 

modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, 

pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou 

cezhraničných turistických trás, obec Strečno. Projektovým zámerom na doplnenie úsekov 

cyklotrás spájajúcich prihraničie bude rekonštrukcia lávky, vytvorenie parkovacích miest, 

info tabúľ, propagácie spoločných aktivít a účasti na veľtrhoch  CR .  

Žiadosť, ktorá nebola v prvom kole úspešná bude upravená v zmysle pripomienok 

a požiadaviek riadiaceho orgánu partnermi projektu. 

Predpokladaná výška rozpočtu projektu hlavného partnera – obce Strečno:  577 000,00   Euro  

Vlastné zdroje – spolufinancovanie vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 

projektu: 28 850  Euro 

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (NFP) v rámci vyššie uvedenej výzvy s rozpočetom projektu za obec 

Strečno 577 000,00 Eur s výškou spolufinancovania 5 % (28 850,00 Eur). 

Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-1.  
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K bodu č.6:  Schválenie 7. zmeny rozpočtu na rok 2017 

 

Starosta obce informoval poslancov o 7. zmene rozpočtu na rok 2017 a podal vysvetlenie 

k jednotlivým položkám. Rozpočet bol prehodnotený a následne upravený s predsedom 

finančnej komisie Mgr. Dušanom Ďurčom. K predloženej zmene rozpočtu vyjadril kontrolór 

obce súhlasné stanovisko.  

Poslanci boli so 7. zmenou  rozpočtu oboznámení 3 dni pred zasadnutím OZ.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 7. zmenu rozpočtu 2017. 

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

 

K bodu č. 7:  Rôzne 

 

1.) Starosta obce informoval poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

v zmysle paragrafu 18 odst. 2 a ods.6 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. a po preskúmaní 

potrebných dokladov podľa paragrafu 32 a paragrafu 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní vydalo rozhodnutie, ktorým nemení sieť škôl a školských zariadení SR a nezaraďuje 

Elokované pracovisko, Sokolská 487/34, Strečno a tiež nezaraďuje Elokovné pracovisko, 

Mládeže 289, Strečno, ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Ulica Maše 

Haľamovej 21, Martin do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou 

od 1. 9. 2018.  

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

2.) Starosta obce oboznámil poslancov o služobnej ceste p. Alfonza Klocáňa, ktorého pri 

príležitosti ukončenia výstavy o SNP a o Pamätníku francúzskych partizánov v Múzeu 

Bretónskeho odboja v St. Marcel a premiestnenia výstavy do Roscoffu (rodné mesto kapitána 

de Lannuriena) pozval p. Yan Mélenec, ktorý započal spoluprácu skupiny Amical z 

Francúzska s obcou Strečno.  

Následne starosta vyzval poslancov za hlasovanie o schválení služobnej cesty p. Alfonzovi 

Klocáňovi   

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

 

3.) Príprava rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020   

Starosta oboznámil poslancov OZ, že je potrebné podať návrhy na pripravovaný rozpočet na 

r. 2018,  s vyhliadkou na r. 2019, 2020 najneskôr do 15.11.2017. Ekonómka obce vyzve  

Občianske združenia obce Strečno, aby zabezpečenie svojich činností predložili Žiadostí 

o poskytnutie dotácií od obce najneskôr do 15.11.2017. 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, že finančné prostriedky z Rezervného fondu obce 

možno použiť v roku 2018 na kapitálové výdavky. 

Poslanci OZ uvedené informácie berú na vedomie. 

 

4.)  Návrh – vízia Športového parku v areáli školy – ŠPORT PARK STREČNO 

Starosta obce pozval Mgr. Jaroslava Štefka, učiteľa telocviku na ZŠ Strečno a p. Martina 

Majdáka – TU reality s.r.o., Žilina, za účelom odprezentovania návrhu na výstavbu 

Športového parku v areáli Základnej školy SNP Strečno. K uvedenému návrhu sa vyjadril so 

súhlasným stanoviskom tiež riaditeľ Základnej školy Mgr. Matúš Čička.  

Starosta obce informoval poslancov o výške finančných prostriedkov rezervného fondu, ktoré 

by mohli byť použité na tento účel, ako aj prostriedky schválené SFZ. 

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie. 
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5.) Doplnenie finančnej komisie o Ing. Róberta Benediga  

 

Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Dušana Ďurču, aby bola finančná komisia 

doplnená o nového člena Ing. Róberta Benediga dal starosta obce hlasovať.  

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

 

K bodu č. 5:  Záver 

 

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

poslancom za účasť na 23. zasadnutí OZ. 

 

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

Dňa: 30.10.2017 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

........................................ 
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Príloha č. 1.              UZNESENIE 
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  30. 10. 2017 

 

 

Uznesenie č. 133 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 

       berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení. 

2. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o nezaradení Elokovaného 

pracoviska, Sokolská 487/34, Strečno ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, 

Martin.  

3. Predložiť návrhy rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 v termíne do 15.11.2017. 

4. Návrh na výstavbu športového parku v areáli Základnej školy SNP, Strečno. 

5. Pripomienky poslancov. 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30. 10. 2017 

 

 

Uznesenie č.134 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 23. zápisnice v zložení: 

1.  p. Štefan Oberta 

2.  Ing. Dana Sokolovská 

 

 

Hlasovanie -  za : 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

p. Štefan Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30. 10. 2017  
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 B)  návrhovú komisiu v zložení 

1.  Ing. Róbert Benedig 

2.  p. Peter Oberta 

 

Hlasovanie – za : 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30. 10. 2017 

 

 

 

Uznesenie č.135 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

 

Program 23. zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie – za: 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30. 10. 2017 
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Uznesenie č.136 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

 

1. Zabezpečenie realizácie projektu cezhraničnej spolupráce PL-SR „Folklór, remeslá 

a kulinárstvo – špecifické prvky na podporu cestovného ruchu“, ktorého investičnou aktivitou 

je vybudovanie exteriérového stacionárneho javiska a piatich prezentačných stánkov pre 

potreby kultúrno spoločenských podujatí a mäkkými aktivitami sú: Výmenné pobyty 

remeselníkov, kulinárov a kultúrnych súborov na predstavenie špecifických techník, receptov, 

zvykov a tradícií na podujatiach v Strečne (Tradície v srdci, Majáles) a v Jaworze (Dožinky). 

2. Spolufinancovanie mikroprojektu vo výške 6 263,76 Eur“.  

 

Hlasovanie – za: 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 

Uznesenie č.137 
 

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 Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os č. 1, zo dňa 18. 9. 2017 „Ochrana a rozvoj 

prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, názov projektu: 

Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – cezhraničné miesta s jedinečnými 

hodnotami. 

2. Zabezpečenie realizácie projektu Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jaworze – 

cezhraničné miesta s jedinečnými hodnotami v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci; Obec Strečno je v projekte vedúcim partnerom, obec Nezbudská Lúčka a obec 

Jaworze, Poľskú sú projektovými partnermi.  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. Rozpočet projektu za obec Strečno je max. do 

577 000,- Euro. Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa  je min. 5 % (28 850,- 

Euro). 
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Hlasovanie – za: 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Zdržal sa: 

Ing. Róbert Benedig 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 

Uznesenie č.138 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

7. zmenu rozpočtu na rok 2017. 

 

Hlasovanie – za: 8 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 

Uznesenie č.139 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

Služobnú cestu p. Alfonza Klocáňa do Francúzska a preplatenie nákladov súvisiacich s touto 

cestou. 
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Hlasovanie – za: 8 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 

Uznesenie č.140 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

Doplnenie finančnej komisie o Ing. Róberta Benediga. 

 

Hlasovanie – za: 7 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

p. Beáta Badibangová – odchod o 19,30 hod. 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 

Uznesenie č.141 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 

zrušenie Miestneho  národného  výboru Strečno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina v oddiele Pšn, vl. č. 10056/L, so sídlom Strečno okr. Žilina, bez právneho 

nástupcu. 

 

 



23.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 11 

Hlasovanie – za: 7 

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Erika Kubová 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Ospravedlnený: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 30.10.2017 

 

 


