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

 

Konané dňa: 13.12.2016 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:            Mgr. Dušan Ďurčo 

          p. Alfonz Klocáň  

              Ing. Róbert Benedig 

             p. Beáta Badibangová 

     Mgr. Monika Obertová 

     Ing. Dana Sokolovská 

                                                p. Štefan Oberta 

 

Ospravedlnení :  Mgr. Erika Kubová 

     p. Peter Oberta 

                                                

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš 

Zapisovateľka:   p. Beáta Badibangová   

Zúčastnení hostia:                Ing. Július Ilovský, p.Roman Konštek 

 

  

  

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Schválenie programového rozpočtu na r. 2018, návrh na r. 2019, 2020 

4.  Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2017 

5.  Rôzne 

6.  Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 24. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. Za zapisovateľku rokovania OZ určuje p. Beátu 

Badibangovú. 

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. Mgr. Monika Obertová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

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. Ing. Róbert Benedig 

2. p. Alfonz Klocáň 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 24. 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 

S predchádzajúceho zastupiteľstva vyplynulo, že je potrebné, aby poslanci ako aj organizačné 

zložky obce podali návrh na zostavenie rozpočtu na rok 2018 s vyhliadkou na roky 2019, 

2020 najneskôr do 15.11.2017. S poslancov predložil písomne návrh na zostavenie rozpočtu 

Ing. Robert Benedig.  

OZ uvedenú informáciu berie na vedomie 

 

K bodu č. 3:  Schválenie programového rozpočtu na r. 2018, návrh na r. 2019, 2020 
Dňa 19.11.2017 zasadali členovia finančnej komisie spolu so starostom obce, kde navrhli 

zapojiť do rozpočtu obce na budúci rok aj finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo 

výške 135 tis. Eur. Časť z týchto prostriedkov bola navrhnutá na výstavbu športového areálu 

v priestoroch školského dvora s príspevkom SFZ vo výške 19 tis. Eur. Ostatné investičné 

aktivity obce boli navrhnuté podľa predpokladaných príjmov a následne výdajoch – 

v pokračovaní vybudovania chodníka popri ul. SNP smerom k COOP Jednota, rekonštrukcii 

ul. Lesná a revitalizácii verejného priestoru pri KD. Po zapracovaní návrhov a zostavení 

rozpočtu ekonómkou obce sa členovia finančnej komisie dohodli na ďalšom stretnutí dňa 

24.11.2017. Na stretnutí, bez účasti Ing. Róberta Benediga  bol predložený návrh, že je 

potrebné najskôr dokončiť rozostavanú stavbu MŠ a až následne budovať novú infraštruktúru. 

V prípade, že podaný projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ bude schválený 

v dohľadnej dobe, bude sa uvažovať o zapojení rezervného fondu do výstavby športového 

areálu – multifunkčné ihrisko. V takomto znení bol návrh rozpočtu zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce.  

Voči takémuto zneniu rozpočtu poslanec Benedig vzniesol námietku s tým, že výstavba 

multifunkčného ihriska sa v Strečne plánuje už viac rokov. V roku 2016 bol tento projekt 

odložený a opätovne naplánovaný ako investičná výstavba pre rok 2018 s čiastkou 75 tis. Eur. 

Navrhuje ponechať čiastku 75 tis. Eur z rezervného fondu na výstavbu multifunkčného 

ihriska pre rok 2018, tak ako to bolo plánované pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2017. 

V opačnom prípade obec príde o finančný príspevok od SFZ vo výške 19 tis Eur. Na 

rekonštrukciu MŠ navrhol vyčleniť z rezervného fondu čiastku 51 tis. Chýbajúce financie na 

rekonštrukciu MŠ vyriešiť formou projektu na zníženie energetickej náročnosti resp. úverom 

z banky.  

Poslanec Ďurčo navrhol najskôr riešiť  program rozpočtu po jednotlivých položkách. Pri 

položkách MŠ, chodníka a multifunkčného ihriska v rozprave poslancov došlo k dohode, 

aby sa časť peňazí plánovaných na výstavbu chodníka vyčlenila na dostavbu multifunkčného 

ihriska.  

Následne dal starosta obce hlasovať o zapojení rezervného fondu obce vo výške 135 000 Eur 

do rozpočtu obce na rok 2018. 

Hlasovanie:  za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.  
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K upravenému návrhu rozpočtu po diskusii poslancov,  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. 2018 

a zobrať na vedomie rozpočty s výhľadom na r. 2019 a 2020. 

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za upravený rozpočet na rok 2018 a zobrali 

na vedomie rozpočty s výhľadom na roky 2019 a 2020. 

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

Programové rozpočty na r. 2019 a r. 2020 poslanci berú na vedomie. 

 

K bodu č.4:  Príkaz na inventarizáciu obce k 31.12.2017  

Starosta obce informoval prítomných poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 na základe zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve, (zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce) v znení neskorších 

predpisov. Inventarizácia bude vykonaná v klasifikácii nehmotný majetok, ceniny, 

pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku a záväzkov. 

Uskutoční sa na úsekoch Obecný úrad , Obecný podnik služieb Strečno s.r.o., Základná škola 

SNP, Materská škola. Následne menoval Ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a Čiastkové 

inventarizačné komisie (ČIK) – ich predsedov a členov. 

Poslanci boli oboznámení s predloženým príkazom na vykonanie inventarizácie a berú ho na 

vedomie.    

 

K bodu č. 5:  Rôzne 

Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 15.11.2017 bol MAS terchovská dolina udelený 

štatút MAS. Na základe štatútu sa môže organizácia MAS uchádzať o NFP v rámci už 

vyhlásenej výzvy na CHOD MAS – fungovanie kancelárie. Pripravujú sa podklady, aby sa 

MAS-ka mohla zapojiť už do najbližšej výzvy a v rámci nej sa začali čerpať finančné 

prostriedky. Kancelária bude fungovať od decembra 2017/ januára 2018. Dňa 20.12.2017 sa 

uskutoční valná hromada, kde sa okrem iného bude odsúhlasovať výška členského príspevku 

jednotlivých obcí.  

Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie. 
 

Diskusia: 

p. Klocáň 

- navrhol obci zakúpiť dlažbu na dorobenie chodníka na ul.Sokolská k SIP ŽSR. Riaditeľ 

OPS vykoná prieskum trhu a vypracuje cenovú ponuku.  

- poďakoval pracovníkom OPS za budovanie chodníka k priemyselnému parku a za výstavbu 

nového javiska a stánkov pri kultúrnom dome. 

Mgr. Obertová 

- sa informovala aké sú náklady na prevádzku areálu FK, ,,Koniarne“ a  kto hradí náklady 

na údržbu a prevádzkovanie. Starosta uviedol, že náklady na energie a prevádzku hradí obec. 

Poslanec Benedig podal bližšiu informáciu o spôsobe prenájmu areálu a financovania  FK. 

Ing. Sokolovská 

- navrhla, aby sa dali stĺpy el. vedenia skontrolovať, nakoľko dochádza k častým výpadkom 

elektrickej energie.  

p. Štefan Oberta 

- upozornil na chýbajúce zrkadlo na križovatke pri Mário bare. 

p.Roman Konštek 

- poďakoval poslancom za podporu pri dostavbe MŠ 
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- upozornil na dezolátne oplotenie areálu MŠ a poprosil o vyčlenenie finančných prostriedkov 

na nápravu 

 

K bodu č.6:  Záver. 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 24. zasadnutí OZ. 

 

 

Zapísala: Beáta Badibangová...........................................                                                                        

 

Dňa : 13.12.2017 

 

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

 

2. Mgr. Dušan Ďurčo    ................................................... 
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Príloha č. 1.            

UZNESENIE 
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  13.12.2017 

 

Uznesenie č. 142 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

 

1.   Kontrolu uznesení 

2.   Programový rozpočet na roky 2019, 2020 

3.   Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2017 

4.   Pripomienky poslancov  

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 13.12.2017 

 

Uznesenie č. 143 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 24. zápisnice v zložení: 

1. Mgr. Monika Obertová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

neprítomní: 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 13.12.2017 

      

B)  návrhovú komisiu v zložení 

1. Ing. Róbert Benedig 

2. p. Alfonz Klocáň 

 

Hlasovanie – za :   

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 
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Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

neprítomní: 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 13.12.2017 

 

Uznesenie č. 144 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 24. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie – za:  

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

neprítomní: 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 13.12.2017 

Uznesenie č. 145 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje:  

zapojiť rezervný fond obce vo výške 135 tis. Eur do rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Hlasovanie – za :  

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

neprítomní: 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 
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Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 13.12.2017 

 

Uznesenie č.146  

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

 

I. berie na vedomie 

a)  návrh programového rozpočtu obce Strečno pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019 

a 2020 

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu programového 

rozpočtu obce Strečno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

c) vznesené pripomienky a návrhy k programovému rozpočtu obce Strečno pre rok 2018 zo   

strany poslancov obecného zastupiteľstva 

II. konštatuje, že 

- návrh programového rozpočtu obce Strečno na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

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 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 

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 2018 sledovanie rozpočtového 

hospodárenia obce s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov, zmien 

programového rozpočtu obce a schválené rozpočtové opatrenia. 

 

Hlasovanie – za :  

p. Beáta Badibangová 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ing. Róbert Benedig 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

neprítomní: 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 
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Prílohu tohto uznesenia tvorí schválený programový rozpočet obce na rok 2018, spolu s 

výhľadovým návrhom programového rozpočtu obce Strečno na roky 2019 až 2020, ako aj 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Strečno. 

 

Prílohy: podľa textu uznesenia 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 13.12.2017 

 

 

 


