25. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania:

17.30 hod

Ukončenie rokovania:

18.35 hod

Konané dňa: 12.2.2018
Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci:

Ospravedlnení:

Bc. Dušan Štadáni
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Alfonz Klocáň
p. Beáta Badibangová
Mgr. Monika Obertová
p. Štefan Oberta
Mgr. Erika Kubová
p. Peter Oberta
Ing. Róbert Benedig
Ing. Dana Sokolovská

Hlavný kontrolór obce:

p. Peter Lingeš

Zapisovateľka:

p. Beáta Badibangová

Zúčastnení hostia:

Ing. Július Ilovský

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v
školských zariadení
4. Schválenie prvej zmeny rozpočtu na rok 2018
5. Rôzne
6. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 25. 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. Mgr. Erika Kubová
2. Peter Oberta
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. Štefan Oberta
Poslanci OZ uvedený návrh schválili.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

.

Starosta obce informoval poslancov o programe 25. 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 z 24. zasadnutia OZ dňa 13.12.2017
1. Z predchádzajúceho zastupiteľstva vyplynula požiadavka zakúpiť dlažbu na dorobenie
chodníka na ulici Sokolská k SIP ŽSR. OPS zabezpečil nákup dlažby, ktorú zabuduje do
chodníka v najbližšom vhodnom termíne v závislosti od počasia v odhadovanej cene
nákladov 25 tis. Eur.
OZ uvedenú informáciu berie na vedomie
2. OPS bola zadaná požiadavka na osadenie chýbajúceho zrkadla pri Mário bare na ulici
Mládeže.
OZ uvedenú informáciu berie na vedomie
K bodu č. 3: Schválenie VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa v školských zariadení
Starosta k uvedenému bodu uviedol, že obci vyplýva v zmysle paragrafu 6 odst.12 pís. c) a f)
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prijať uvedené VZN,
účelom ktorého je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa MŠ a ďalších školských zariadení. V zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov v
rámci originálnych kompetencií na úseku školstva, bol upravený jednotkový koeficient na
jedno dieťa v školských zariadeniach pre rok 2018 sumou 84,16 Eur. Taktiež v prílohe č.3
nariadenia vlády bol upravený koeficient na deti v ŠKD na 6 a bol ponechaný koeficient na
dieťa v CŠPP na 2. Na základe uvedených skutočností sa komisia dohodla na úprave
výdavkov rozpočtu a financovania školských zariadení podľa Návrhu VZN.
Návrh VZN č.1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa
26.1.2018.
Na obec bola doručená žiadosť OZ Inštitút zdravého vývinu, ul. Za záhradami 548, Strečno
o úpravu rozpočtu na rok 2018 vo výške 88% normatívu určeného na dieťa v poradenskom
zariadení. K predmetnej žiadosti starosta požiadal o odborný výklad Školský úrad Varín,
z ktorého vyplynulo, že nakoľko
obec nie je zriaďovateľom CŠPP, poskytnutie
požadovaných 88% z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti nie je pre obec záväzné a je originálnou kompetenciou obce. V návrhu VZN je
určená výška dotácie na mzdu a prevádzku SCŠPP na rok 2018 vo výške 54 tis. Eur tak, ako
zriaďovateľ uvedeného centra požadoval v zmysle žiadosti zo dňa 13.11.2017.
Vzhľadom k tomu, že zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne
pripomienky, dal starosta obce hlasovať za schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie
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na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území obce na kalendárny rok 2018.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.
K bodu č.4: Schválenie prvej zmeny rozpočtu na rok 2018
Dňa 31.1.2018 zasadala finančná komisia, kde bolo vysvetlené, že pôvodný rozpočet bol
zostavovaný podľa prognózy z roku 2017. Keďže boli už zverejnené východiskové štatistické
údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z daní príjmu FO na rok 2018, môžeme
v príjmovej časti rozpočtu tejto položky rátať so sumou 895 207 €, čo je o 70 207 € viac ako
bol plánovaný príjem. Okresným úradom Žilina boli upravené finančné prostriedky pre ZŠ
(na lyžiarsky kurz, školu v prírode a asistenta učiteľa).
V zmysle nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov v rámci originálnych kompetencií na
úseku školstva, boli upravené jednotkové koeficienty na jedno dieťa v školských zariadeniach
pre rok 2018. Na základe uvedených skutočností sa komisia dohodla na úprave výdavkov
rozpočtu a financovania školských zariadení podľa návrhu VZN. Zvyšné prostriedky navrhuje
rozdeliť na dobudovanie chodníka na ul.Sokolská po SIP ŽSR, na predĺženie kanalizácie na
ul. Lesná, na projektové dokumentácie, na autobusové zastávky a na údržbu a osvetlenie
telocvične.
Následne dal starosta hlasovať za schválenie prvej zmeny rozpočtu.
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-1.
.
K bodu č. 5: Rôzne
1. Starosta informoval poslancov o neschválení dotácie z kapitol MV SR na prístavbu
požiarnej zbrojnice – garáž. O dotáciu sa obec môže uchádzať v druhom kole výzvy
v najbližšej dobe.
Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie.
2. Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných projektoch a zámeroch cezhraničnej
spolupráce.
a) mikroprojekt Interreg V-A SK – CZ, s predpokladaným partnerom Horní Tošanovice
s rozpočtom do 25 tis. Eur a spolufinancovaním min. 5%. Náplňou bude kultivácia
revitalizovanej zóny pri KD na zvýšenie atraktívnosti a predstavenie prírodného a kultúrneho
dedičstva (mobiliár a propagácia). Ukončenie výzvy je 28.2.2018.
b) projekt podpora rozvoja športu na rok 2018, vyhlasovateľom je Úrad vlády SR.
Náplňou projektu je:
I. Detské ihrisko pri MŠ (podprogram 2) s predpokladaným rozpočtom 10 tis. Eur,
spolufinancovanie min. 5%.
II. Nákup športovej výbavy pre FK (podprogram 4) s predpokladaným rozpočetom 5 tis. Eur,
spolufinancovanie min. 5%.
Ukončenie výzvy je 5.3.2018
c) veľký projekt - program spolupráce Interreg V-A SR – ČR, v prípade neschválenia
projektovej žiadosti vo výzve Interreg V-A PL – SR s náplňou rekonštrukcia mosta
(predpoklad ukončenia hodnotenia 28.2.2018) by sme do tejto výzvy išli s týmto zámerom,
ktorý vyhovuje zameraniu výzvy- rekonštrukcia súčastí cestných komunikácií – cestných
prvkov (mosty, chodníky) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä
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formou verejnej dopravy, prípadne pokračovanie chodníka smerom k Jednote. Momentálne
preverujeme možnosť partnera na českej strane z Povodí Stonávky. Ukončenie výzvy je
6.4.2018.
Poslanci uvedené informácie berú na vedomie.
3. Na obec bola dňa 12.2.2018 žiadosť firmy Domašín s.r.o. v zastúpení Eduarda Kadašiho
o súhlas na prevádzkovanie letnej terasy v čase od 1.5.2018 – 30.9.2018. Starosta obce
vyzval kontrolóra obce o vyjadrenie sa k predmetnej žiadosti. Ten zistil pochybenia typu:
chýbajúce m2 na prenájom, kde bude terasa umiestnená, aký sortiment bude v ponuke,
povolenie z hygieny a pod. OZ sa uznieslo, aby starosta obce vyzval žiadateľa o doplnenie
chýbajúcich údajov. Predmetnou žiadosťou sa bude OZ zaoberať po doplnení na najbližšom
zasadnutí OZ.
Poslanci uvedené informácie berú na vedomie.
Diskusia:
p.Klocáň
poďakoval za nákup dlažby pre budovanie chodníka na ul. SNP k SIPke, informoval sa na
cenu položenia
p.Badibangová Beáta
informovala sa o možnosti reklamy pre súkromné subjekty poskytujúce ubytovanie v obci
Strečno na web stránke obce. OZ nemá námietky. Odporučilo komisii pre cestovný ruch, aby
do najbližšieho zasadnutia pripravilo a oslovilo všetky subjekty poskytujúce ubytovanie
s takouto možnosťou.
p.Ďurčo Dušan
vzniesol požiadavku na umiestnenie dopravnej značky pri výjazde z parkoviska autocampu
pri kríži, dochádza tam ku kolíziam vychádzajúcich áut a odbočujúcich do obce.
p.Oberta Peter
informoval sa na prestavbu kuchyne v materskej škôlke, či sa ide robiť cez letné prázdniny.
Starosta uviedol, že áno, pripravuje podklady.
p.Obertová Monika
informovala sa riaditeľa OPS na plán prác na rok 2018, následne sa rozvinula debata
o rozrobených projektoch. Riaditeľ OPS pripraví do najbližšieho zasadnutia podklady.
p.Oberta Štefan
informoval sa na predĺženie kanalizácie na ul. Kováčskej. Starostom obce, aj ostatnými
poslancami mu bolo odpovedané, že na tento rok už boli naplánované iné investičné aktivity.
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 25. zasadnutí OZ.
Zapísala: Beáta Badibangová...........................................
Dňa: 12.2.2018
1. Mgr. Erika Kubová

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

2.

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

Peter Oberta
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Príloha č. 1.

UZNESENIE
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.2.2018
Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolu uznesení
Žiadosť o úpravu rozpočtu SCŠPP na rok 2018
Informáciu o zasadnutí finančnej komisie k prvej zmene rozpočtu na rok 2018
Informáciu o neschválení dotácie na požiarnu zbrojnicu
Informáciu o pripravovaných projektoch a zámeroch v rámci cezhraničnej spolupráce
Žiadosť firmy Domašín s.r.o. Strečno o súhlas s prevádzkovaním letnej terasy.
Pripomienky poslancov
Bc. Dušan Štadáni starosta obce

Strečno, dňa 12.2.2018
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
volí:
A) overovateľov 25. zápisnice v zložení:
1. Mgr. Erika Kubová
2. Peter Oberta
Hlasovanie - za :
p. Beáta Badibangová
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Alfonz Klocáň
p. Štefan Oberta
Mgr. Monika Obertová
Peter Oberta
Mgr. Erika Kubová
Neprítomní:
Ing. Róbert Benedig, Ing. Dana Sokolovská
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 12.2.2018
B) návrhovú komisiu v zložení
1. Mgr. Dušan Ďurčo
2. Štefan Oberta
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Hlasovanie – za :
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Alfonz Klocáň
p. Štefan Oberta
p. Beáta Badibangová
Mgr. Monika Obertová
Peter Oberta
Mgr. Erika Kubová
Neprítomní:
Ing. Róbert Benedig, Ing. Dana Sokolovská
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 12.2.2018
Uznesenie č. 149
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne :
schvaľuje:
Program 25. zasadnutia OZ.
Hlasovanie – za:
p. Alfonz Klocáň
p. Beáta Badibangová
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Štefan Oberta
Mgr. Monika Obertová
Peter Oberta
Mgr. Erika Kubová
Neprítomní:
Ing. Róbert Benedig, Ing. Dana Sokolovská
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 12.2.2018
Uznesenie č. 150
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje: VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v
školských zariadení so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok.
Hlasovanie – za :
p. Alfonz Klocáň
p. Beáta Badibangová
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Štefan Oberta
Mgr. Monika Obertová
Peter Oberta
Mgr. Erika Kubová
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Neprítomní:
Ing. Róbert Benedig, Ing. Dana Sokolovská

Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 12.2.2018
Uznesenie č. 151
Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne
schvaľuje: prvú zmenu rozpočtu na rok 2018
Hlasovanie – za:
p. Alfonz Klocáň
p. Beáta Badibangová
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Štefan Oberta
Mgr. Monika Obertová
Peter Oberta
Mgr. Erika Kubová
Zdržal sa:
Ing. Dana Sokolovská
Neprítomní:
Ing. Róbert Benedig
Bc. Dušan Štadáni starosta obce
V Strečne, dňa 12.2.2018
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