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Začiatok rokovania:  17,00   hod.                                 Ukončenie rokovania:  22,00     hod. 

 

Konané dňa: 10.12.2018 

 

Zúčastnení poslanci: 

 

1.  Beáta Badibangová 

2. Ing. Andrea Ďurišková 

3. Marek Hanuljak 

4. Ing. Július Ilovský 

5. Mgr. Monika Obertová 

6. p. Peter Oberta 

7. Ing. Dana Sokolovská 

8. Pavol Tavač 

 

Nezúčastnení: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo - ospravedlnený 

 

Hlavný kontrolór obce:  p. Lingeš Peter  

Zapisovateľka: Ing. Ivana Tavačová 

Zúčastnení hostia: 

Kamila Gáborová, Štefan Podkopčan, Ján Tichý, Stanislav Kucharčík, Michal Trnovec, Jozef 

Melo, Róbert Taraba, Timotej Čičmanec, Jakub Beháň, Marek Mazák, Kamil Vojvoda, Žofia 

Rajniaková, Eva Očková, Samuel Zajac, Silvester Košík, Martin Samec, Iveta Samcová, 

Rastislav Samec, Daniela Pošteková, Milan Laurenčík, Samuel Beháň, Dušan Zajac, Marek 

Bukovinský, Róbert Benedig, Otília Kadašiová, Jaroslav Trhančík, Katarína Repáňová, 

Matúš Čička, Miroslav Zajac, Peter Prieložný, Ivan Taraba, Róbert Kán, Vojtech Oberta ml., 

Ján Kadaši ml., Peter Sokolovský, Peter Ilovský, Ján Trnovec, Ľubomír Taraba, Ján Kučera, 

Ľubica Kučerová, Marián Praták, Zita Štadániová, Ján Repák st., Janka Tavačová, Júlia 

Ďurčová, Ľubomír Bukovinský, Dana Bukovinská, Eva Balcárová, Eva Pokorná, Lenka 

Višňanská, Ján Repák ml., Oľga Škripková 
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Program ustanovujúceho zasadnutia OZ: 

  

Slávnostná časť: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

      a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie  

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom do obecného 

zastupiteľstva                 

      c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

      d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      e) Vystúpenie novozvoleného starostu 

 Pracovná časť: 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

4.  Určenie mandátovej komisie  

5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 odst.1 

zákona 36/2005 Z.z. o rodine.  

6.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

7. Zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie  

8.   Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

9.  Schválenie platu starostovi obce 

10. Schválenie 7. zmeny rozpočtu za rok 2018  

11. Schválenie programového rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na r. 2020, 2021      

12. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov v r. 2018 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prednesenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ 

16. Záver  

 

 K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia     

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

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strečne po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 

10.11.2018. 

Zdôraznil, že dnešný program bol pripravený v zmysle Metodického návodu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.11.2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich 

zasadnutí obecných zastupiteľstiev a uviedol, že v dňoch 21.11.2018 a 5.12.2018 sa 

uskutočnili pracovné stretnutia novozvolených poslancov OZ, ktoré predchádzali 

ustanovujúcemu zastupiteľstvu. Na pracovných stretnutiach boli zvolení kandidáti 

oboznámení s programom ustanovujúceho zastupiteľstva, s návrhom na zriadenie komisií 

a predsedov jednotlivých komisií, odznel tiež návrh na poverenie na výkon funkcie 

sobášiaceho, návrh na 7. zmenu rozpočtu na r. 2018 a bol zostavený programový rozpočet na 

r. 2019 s vyhliadkou na r. 2020, 2021. 

Pozvánky na dnešné zasadnutie boli doručené všetkým novozvoleným poslancom OZ, 

hlavnému kontrolórovi obce, zapisovateľke miestnej volebnej komisie Bc. Oľge Škripkovej 

a pozvánka bola zverejnená aj na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 dni pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. O konaní ustanovujúceho zasadnutia OZ boli 

informovaní aj občania prostredníctvom miestneho rozhlasu. 



1.  zasadnutie - ustanovujúce obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 3 

      

K bodu č.1a): Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Ivanu Tavačovú a za overovateľov 

zápisnice: 

   1. Ing. Júliusa Ilovského 

   2. Ing. Danu Sokolovskú  

 

K bodu č. 1b):  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 

Predseda miestnej volebnej komisie, Ján Repák ml., oboznámil prítomných so správou 

o výsledkoch komunálnych volieb konaných v obci Strečno dňa 10.11.2018. Pre voľby za 

starostu obce sa prihlásil a boli zaregistrovaní 3 kandidáti. Politické zloženie bolo nasledovné: 

jeden kandidát nezávislý, jeden kandidát za stranu SNS, jedna kandidátka za Most-Híd. 

    Pre voľby poslancov bolo prihlásených a zaregistrovaných 25 kandidátov. Politické 

zloženie kandidátov bolo: 8 nezávislých, SNS: 8,  SaS a Oľano: 4, SMER - sociálna 

demokracia: 4, Most-Híd: 1 

 

Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie boli výsledky volieb na post starostu 

obce nasledovné: 

Za starostu obce bol zvolený: 

1  Dušan Štadáni, Bc.  NEKA  764 

 

Poradie ďalších kandidátov podľa počtu získaných hlasov. 

2  Dušan Ďurčo, Mgr.  SNS  552 

3  Anna Mojtová  Most-Híd    26 

 

Výsledky volieb na post poslanca do Obecného zastupiteľstva v Strečne:  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov: 

 

1  Beáta Badibangová  SaS, Oľano  713 

2  Peter Oberta  SNS  670 

3  Monika Obertová, Mgr.  SMER  609 

4  Dušan Ďurčo, Mgr.  SNS  591 

5  Dušan Štadáni, Bc.  NEKA  572   

6 Dana Sokolovská, Ing.  SNS  486 

7 Andrea Ďurišková, Ing.  NEKA  453 

8 Július Ilovský, Ing.  SaS, Oľano  431 

9 Marek Hanuljak  NEKA  398 

 

Náhradníci za poslancov obecného zastupiteľstva:  

1  Pavol Tavač  SNS  386 

2 Samuel Zajac  NEKA  377 

3  Branislav Meliš, Ing.  SNS  375 

4  Marián Praták  NEKA  368 

5  Martin Samec, JUDr.  NEKA  344 

6  Katarína Buchtová, Ing.  NEKA  315 

7  Roman Praták  SNS  312 

8 Katarína Repáňová, Ing.  SNS  296 

9  Michal Trnovec, Ing.  SaS, Oľano  279 
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10  Iveta Tarabová, Mgr.  SNS  275 

11  Samuel Beháň  SaS, Oľano  265 

12  Gustáv Muráň  SMER  220 

13  Radovan Martinček, Ing.  NEKA  186 

14  Anna Mojtová  Most-Híd  113 

15  Martin Rendár  SMER  102 

16  František Repák  SMER    62   odvolaný politickou stranou 

 

Poslanci výsledky volieb berú na vedomie. 

 

K bodu č. 1c):  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnie a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za starostu 

obce Strečno. 

Sľub starostu obce – viď príloha č.1 

 

K bodu č. 1d):  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Ján Repák ml., prečítal za všetkých zvolených 

poslancov OZ zákonom predpísaný sľub poslanca. Zvolení poslanci, okrem p. Mgr. Dušana 

Ďurču, ktorého neprítomnosť bola ospravedlnená, svojím prehlásením „sľubujem“ a svojím 

podpisom na listine sľubu poslancov zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. Neprítomný 

poslanec Mgr. Dušan Ďurčo zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí OZ. 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Ján Repák ml. odovzdal zvoleným poslancom 

"Osvedčenie za poslanca do obecného zastupiteľstva". 

V súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu. 

Keďže Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, uvoľnil mandát 

poslanca pre náhradníka poslanca, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom 

obvode.  

Starosta obce menoval ako náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva - p. Pavla Tavača, 

ktorý zložil  sľub starostovi obce a starosta odovzdal p. Pavlovi Tavačovi „Osvedčenie, že 

náhradník sa stal poslancom zastupiteľstva“. 

Sľub poslanca obce – viď príloha č.2 

 

K bodu č.1e): Vystúpenie novozvoleného starostu 

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni predniesol poslancom a prítomným občanom obce príhovor, 

v ktorom sa poďakoval svojim voličom za podporu v komunálnych voľbách. Je to tretie 

volebné obdobie, čo dostal od občanov dôveru. Nesmierne si váži postoj občanov k voľbám 

a uvedomuje si zodpovednosť nesklamať voličov. Taktiež je to pre neho zaväzujúce stať sa 

starostom aj pre tých, ktorí ho nevolili - je potrebné sa zaoberať každým podnetom. Taktiež 

zagratuloval poslancom OZ k zvoleniu do funkcií a vyjadril presvedčenie, že sa nebudú riešiť 

osobnostné veci, ale spoločnými silami budú vytvárať vhodné podmienky života v obci 

k spokojnosti všetkých. Je potrebné, aby všetko riešili ako kolektív, aby obec napredovala a 

nezaostávala. 

Starosta obce privítal hosťa Ing. Milana Laurenčíka, poslanca NR SR a podpredsedu 

Žilinského samosprávneho kraja a odovzdal mu slovo. Ing. M. Laurenčík poďakoval za 

pozvanie, je mu cťou byť prítomný v takej významnej chvíli, pogratuloval p. starostovi k 

znovuzvoleniu. Predstavil svoju pozíciu na VÚC a spomenul, že okrem iného rozhoduje aj o 

projektoch týkajúcich sa Strečna - napr. momentálne bola schválená oprava hradu vo výške 

40.000 €. P. Laurenčík dal prísľub "otvorených dverí" a bude v jeho silách byť kedykoľvek 
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nápomocný. Všetkým menovaným (starostovi a poslancom OZ) drží palce, želá veľa 

pochopenia a kompromisov v nasledujúcom období. 

 

Poslanci vystúpenie starostu a vystúpenie poslanca NR SR berú na vedomie. 

 

Následne starosta obce skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č.2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni predložil program ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleného OZ. 

Poslankyňa Mgr. Monika Obertová navrhla vyňať bod č. 11 (schválenie programového 

rozpočtu na r. 2019 s výhľadom na r. 2020 a 2021) a preložiť ho na schválenie do riadneho 

zastupiteľstva. Starosta obce pripomenul, že rozpočet je dôležitý dokument a je naozaj 

potrebné, aby bol schválený (aj keď s výhradami) aby sa obec nedostala do rozpočtového 

provizória. Ing. Dana Sokolovská pripomienkovala, že čas schváliť rozpočet je do 

31.12.2018. Kontrolór obce p. Peter Lingeš poslankyňu poopravil s informáciou, že rozpočet 

je potrebné schváliť do 15.12.2018 z dôvodu zákonom stanovenej lehoty uverejnenia. Preto z 

pozície kontrolóra odporúča schválenie programového rozpočtu. Následne dal starosta  za 

uvedený návrh zmeny programu hlasovať: 

 

Beáta Badibangová - proti 

Ing. Andrea Ďurišková - proti 

p. Marek Hanuljak - proti 

Ing. Július Ilovský - proti 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

Pavol Tavač - zdržal sa 

 

Hlasovanie: za-1, proti-4, zdržal sa-3, neprítomní-0. 

Poslanci pozmeňujúci návrh na predložený program so zmenou (vyňatím bodu 11) 

neschválili. 

 

K bodu č. 3: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení 

Starosta obce navrhol poslankyňu OZ Mgr. Moniku Obertovú oprávnením zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že starosta alebo zástupca starostu nezvolá 

zasadnutie OZ na podnet skupiny poslancov a dal hlasovať: 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková -za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský -za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-0.   
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K bodu č. 4:  Určenie mandátovej komisie 

Starosta obce Strečno navrhol zloženie mandátovej  komisie: 

1. Mareka Hanuljaka 

2. Ing. Danu Sokolovskú 

 

Poslanci berú určenie mandátovej komisie na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle 

§ 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

Na základe dohody medzi poslancami bola určená ako sobášiaca pre volebné obdobie 2019-

2022 pani Beáta Badibangová, ktorá s uvedeným návrhom súhlasila. Za uvedený návrh dal 

starosta obce hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - zdržala sa 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Poslanci OZ schválili sobášiacu p. Beátu Badibangovú. 

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

 

 

 K bodu č. 6: Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov 

Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií, ktoré budú pracovať pri OZ, ako poradné 

orgány starostu obce: 

1. Komisia výstavby, územného plánovania  a rozvoja podnikania. 

2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií. 

3. Komisia kultúry, školstva a športu 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

5. Komisia pre sociálne veci 

6. Komisia životného prostredia 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na zriadenie komisií: 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za  

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Hlasovanie: za-8,  proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0. 
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Následne starosta obce dal hlasovať o predsedoch jednotlivých komisií: 

 

1. Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

Ing. Sokolovská Dana   

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p.Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý: 

Mgr. Dušan Ďurčo  

 

O tejto komisii sa nehlasovalo, nakoľko Mgr. Dušan Ďurčo bol neprítomný.  

 

3. Komisia kultúry, školstva a športu 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

p. Beáta Badibangová  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - zdržala sa 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

Ing. Július Ilovský  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 
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Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

5. Komisia pre sociálne veci 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

Mgr. Monika Obertová  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

6. Komisia životného prostredia 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

p. Pavol Tavač  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - zdržal sa 

 

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

 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

Marek Hanuljak  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p.Marek Hanuljak - zdržal sa 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 
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Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

K bodu č.7:  Zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie  
 

Starosta obce predniesol návrh na zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie: 

 p. Beáta Badibangová: Za záhradami časť I., Kamenná 

 p. Pavol Tavač:  Sokolská časť II., Športová, Nábrežná 

 Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla 

 p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilovského 

 Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. brigády 

 Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami časť II., Lipová 

 Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Záhradná 

 Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Poslanci OZ schválili poslanecké obvody a ich zástupcov z rady poslancov. 

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

 

Vzhľadom na neprítomnosť Mgr. Dušana Ďurču o poslanecký obvod: Zlatné, Sokolská časť 

I., Partizánska, Cintorínska a Fr. Partizánov, sa bude hlasovať na ďalšom OZ. 

 

K bodu 8:  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

Starosta obce predniesol poslancom a prítomným hosťom informáciu o rozšírení kompetencií 

obce o stavebný úrad, ako spoločnej úradovne pre ďalších 11 obcí, ktoré so sebou priniesol aj 

riešenie problémov spoločného obecného úradu. Takisto v blízkej budúcnosti sa očakáva 

pribudnutie práce ohľadne jednoduchých pozemkových úprav a územného plánu obce. Z 

tohto dôvodu by bol rád, keby našiel pochopenie ohľadom plánovanej funkcie zástupcu 

starostu v plnom rozsahu. 

Starosta informoval, že počas jeho neprítomnosti ho bude v plnom rozsahu zastupovať 

poslankyňa OZ  p. Beáta Badibangová, ktorú určil za svoju zástupkyňu. 

 

Poslanci uvedené poverenie starostu berú na vedomie. 

 

K bodu 9:  Schválenie platu starostovi obce 

Mzdová účtovníčka predniesla zmenu platu starostu v zmysle platného zákona. 

Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona.  
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Výška priemernej nominálnej mzdy národného hospodárstva za rok 2017 platná ako podklad 

pre výpočet platu starostu v roku 2018 je 954 Eur a násobok platovej skupiny 1,98. Obecné 

zastupiteľstvo v Strečne schválilo starostovi uznesením č. 6 zo dňa 18. 05. 2015 zvýšenie 

platu o 35% základného platu z maximálnej možnej výšky 70%. 

Vzhľadom k tomu, že od 01.12.2018 došlo k zmene § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z., kde 

sa zvyšuje násobok platovej skupiny z 1,98 na 2,2, je potrebné, aby bol plat starostu opätovne 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Strečne. Zvýšenie platu podľa nového zákona je 

možné až do výšky 60%. 

 

P. Beáta Badibangová podala návrh, aby starostovi zostalo 35% navýšenie platu vzhľadom na 

to, že funkcie starostu sa neujíma ako nováčik, ale obhájil mandát po tretíkrát. Ing. Dana 

Sokolovská navrhla percentuálne zvýšenie platu o 25% vzhľadom na to, že starosta plánuje  

funkciu zástupcu starostu na úväzok v plnom rozsahu. Starosta s návrhom Ing. Dany 

Sokolovskej súhlasil a uviedol, že je potrebné, aby rozšírenie kompetencií úradu, ako aj 

množstvo problémov s tým spojených riešil spoločne so zástupkyňou. Následne dal za 

predložený návrh poslankyne Ing. Dany Sokolovskej hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Poslanci schválili 25% - né navýšenie platu starostovi obce Strečno. 

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

 

K bodu 10: Schválenie 7. zmeny rozpočtu za rok 2018 

Starosta obce informoval poslancov o 7. zmene rozpočtu na rok 2018, ktorá bola 

prehodnotená na zasadnutí s predsedom finančnej komisie, poslancami a hlavným 

kontrolórom obce p. Petrom Lingešom dňa 21.11.2018. Poslancom aj hlavnému kontrolórovi 

obce bola 7. zmena doručená poštou aj elektronicky. 

Starosta vyzval ekonómku obce Bc. Olgu Škripkovú na objasnenie zmien v príjmoch a 

výdajoch obce, ku ktorým došlo. 

Následne dal starosta hlasovať za schválenie 7. zmeny rozpočtu za r. 2018: 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0. 
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K bodu 11: Schválenie programového rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na r. 2020, 2021 

A) 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu obce na rok 2019, 

r.2020 a r.2021. Rozpočet bol dňa 21.11.2018 na pracovnom stretnutí s poslancami, 

s kontrolórom obce a starostom zostavený a následne uverejnený na úradnej tabuli a webovej 

stránke obce Strečno. 

Zároveň uviedol, že na obecný úrad boli doručené 3 žiadosti o úpravu rozpočtu na r. 2019 

a dal priestor na objasnenie: 

 MŠ Strečno - zo dňa 5.12.2018 – úprava rozpočtu o sumu 10 000 € na plánovanú 

rekultiváciu areálu MŠ (chodníky pri vstupe do MŠ a školskej jedálne, oplotenie MŠ, 

terénne úpravy pozemku MŠ a rekonštrukcia pieskoviska) 

Starosta vyzval riaditeľku MŠ p. Žofiu Rajniakovú zdôvodniť požadovanú úpravu. Pani 

riaditeľka vysvetlila, že vzhľadom na prebehnutú rekonštrukciu kuchyne, jedálne, elektriky a 

zateplenia ostal pozemok rozbitý a tiež oplotenie potrebuje rekonštrukciu. Starosta oznámil, 

že oplotenie zo strany cintorína je plánované aj zahrnuté v rozpočte, ale že skôr by bolo 

potrebné dorobiť sociálne zázemie pre upratovačky, izolačnú miestnosť a podlahy v triedach 

a tiež treba vyriešiť vstup do MŠ. 

Pán Samuel Zajac sa opýtal, či aj v MŠ má vzniknúť dopravné ihrisko. Vyjadril sklamanie 

nad tým, že projekt dopravného ihriska pre ZŠ bol dobre postavený, ale nikdy nebolo 

využívané z dôvodu prenosu ťažkých značiek a semaforov. Deti na ZŠ mali dopravnú 

výchovu a aj napriek tomu chodili na dopravné ihrisko do Žiliny. Na ploche zakresleného 

ihriska parkujú učitelia. Starosta uviedol, že riešenie presunu ihriska zo ZŠ do MŠ (značiek a 

semaforov) sa uskutočnilo na zasadnutí rady MŠ a ZŠ. Skonštatoval, že uvedený presun 

dopravného ihriska mal byť odkomunikovaný aj s p.Zajacom, nakoľko sa o projekt 

dopravného ihriska sám pričinil 

Pán Trnovec Ján mal doplňujúcu otázku ohľadne spevnenej plochy v MŠ - či a kde sa s ňou 

ráta. Starosta uviedol, že plánované miesto plochy je medzi kotolňou a vstupom do MŠ. 

P. riaditeľ ZŠ - Mgr. Matúš Čička dodatočne tému objasnil. Zdôraznil, že projekt ihriska bol 

naozaj dobre postavený, ale predloha ihriska bola v pláne väčšia. Samotné podstavce na 

značky vážia 25 kg + značka, preto by denný presun bol naozaj problematický. Parkovanie 

áut na ihrisku bolo nutné povoliť, nakoľko parkovanie na ulici Mládeže spôsobovalo 

problémy. Keď sa dopočul o plánovanom dopravnom ihrisku v MŠ, navrhol p. riaditeľke 

presun značiek s tým, aby v MŠ značky a semafory boli umiestnené napevno. O tejto 

skutočnosti  potom informoval aj p. Zajaca. 

 Inštitút zdravého vývinu, občianske združenie, ktoré je zriaďovateľom Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva, podalo dňa 27.11.2018 žiadosť o zvýšenie 

dotácie z 54 000 Eur na 70 000 Eur z dôvodu poskytnutia odborných služieb klientom 

školského zariadenia, posilnením miesta psychológa s pravidelným výkonom práce priamo 

v sídle ZŠ Strečno. 

Starosta uviedol, že zástupcovia Inštitútu nie sú prítomní a informoval, že vzhľadom na 

usmernenie zo ZMOS-u je potrebné sa pri zostavovaní rozpočtu na r. 2019 držať 

konzervatívne. 

 FK Strečno - zo dňa 5.12.2018 - prehodnotenie a úpravu navrhovanej výšky rozpočtu z 

20 000  Eur na plánovanú a požadovanú čiastku 21 150 Eur. 

Predseda FK Strečno - Ing. Róbert Benedig odprezentoval podrobné fungovanie futbalového 

klubu počas roku 2018.  Informoval, že futbalový klub má skoro 95 ročnú tradíciu (v r. 2019), 

Strečno sa považuje za futbalovú dedinu a má 109 členov. FK očakáva trvalo udržateľný 

rozvoj v primeraných podmienkach, má záujem viesť mládež k športu. Potrebuje pomoc v 

rozvoji, podpora je potrebná, veľká iniciatíva je samozrejme aj z ich strany - zháňajú 

sponzorov, robia vlastné aktivity. P. Benedig odprezentoval aj porovnanie s inými klubmi v 
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skupine, aby poukázal, že prostriedky, ktoré požadujú nie sú absolútne prehnané a naozaj 

opodstatnené. Uviedol, že navýšenie prostriedkov žiada len o čiastku, ktorá sa dvíha 

každoročne na platby futbalovému zväzu za činnosť rozhodcov.  

Pani Jana Tavačová sa informovala na objasnenie futbal. prípravky - či spadá pod FK alebo 

CVČ. 

P. Benedig objasnil, že prípravka spadá pod CVČ, je z nej financovaný len tréner prípravky, 

ostatné je financované od FK (registrácie, ocenenia, členské, brány, lopty). 

 

O možnosti požadovaných zmenách sa kontrolór obce vyjadril, že ak bude, tak ako bolo 

deklarované zo ZMOS-u Slovenska, očakávaný výnos dane z príjmov fyzických osôb 

zvýšený o 13,3% rozdelený na obce a mestá, bude sa o zmenách rozpočtu rokovať v priebehu 

nasledujúceho rozpočtového roka. 

Možnosť požadovaných zmien rozpočtu v rámci roka berú poslanci na vedomie. 

V rámci rozpravy o rozpočte bola od prísediaceho na rokovaní OZ p. Petra Dugoviča  ml. 

položená otázka na poslancov, či po zvýšení príjmov do rozpočtu obce bude aj FK podporený 

o požadovanú čiastku.  

Následne sa jednotliví poslanci vyjadrili za možnosť navýšenia (p. Badibangová, p. Hanuljak, 

Ing. Ďurišková, Ing. Ilovský) resp. nenavýšenia dotácie v priebehu rozpočtového roka pre 

činnosť FK, nakoľko je potrebné zabezpečiť aj iné činnosti  v obci (Mgr. Obertová, p. Tavač, 

p. Oberta, Ing. Sokolovská). 

B) 

Hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, predniesol stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce 

a predniesol jednotlivé body uznesenia: 

Rozpočet obce Strečno pre rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj 

výdavkovej časti je vo výške: 2 068 840 EUR. 

Návrh viacročného rozpočtu obce Strečno na roky  2020, 2021 a návrh rozpočtu obce Strečno 

na rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne 

normy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a 

internými predpismi obce Strečno. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom 

obvyklým 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 

a odporučil programový rozpočet na r. 2019 z výhľadom na r. 2020 a 2021 schváliť.  

Ďalej kontrolór obce Strečno navrhol 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 zmocniť starostu obce p. Bc. Dušana Štadániho vykonať 

zmeny programového rozpočtu v rozsahu 10 000 €, tieto zmeny programového rozpočtu obce 

budú vykonané na základe rozpočtového opatrenia starostu obce a nesmú narušiť 

vyrovnanosť rozpočtu obce. Vykonané zmeny musia byť schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Strečno. Kontrolór obce predložil aj plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. Kontrolór navrhuje uložiť povinnosť 

ekonómovi obce vykonávať v priebehu celého roka 2019 sledovanie rozpočtového 

hospodárenia obce s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov, zmien 

programového rozpočtu obce a schválené rozpočtové opatrenia. 
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Príloha č. 3 - Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Strečno k predloženému 

viacročnému návrhu program. rozpočtu na r. 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. 

Následne vyzval starosta obce poslancov OZ, aby hlasovali za schválenie programového 

rozpočtu na r. 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 a za ostatné body uznesenia, tak ako 

boli hlavným kontrolórom obce prednesené a predložené. 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová – zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

K bodu 12: Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov v r. 2018 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe vykonať v zmysle zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov riadni inventarizáciu majetku, 

záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 v klasifikácii: hmotný majetok, 

nehmotný majetok, ceniny, pokladňa, bankové účty, zásoby, záväzky a pohľadávky a 

následne vydal príkaz na zriadenie ústrednej inventarizačnej komisie /UIK/, dielčích 

inventarizačných komisií a na určenie ich predsedov a členov: 
 

1. Ústredná inventarizačná komisia /UIK/ v zložení: 

 p. Beáta Badibangová predseda komisie 

 Bc. Oľga Škripková    - člen komisie 

 Ing. Lenka Višňanská - člen komisie 

 Ing. Ivana Tavačová   - člen komisie 
 

2. predsedu a členov dielčej inventarizačnej komisie pre úsek Obecný úrad Strečno v zložení: 

 Mgr. Dušan Ďurčo     - predseda komisie 

 Bc. Oľga Šripková     - člen komisie 

 Ing. Ivana Tavačová   - člen komisie 
 

3. predsedu a členov dielčej inventarizačnej komisie pre úsek Obecný podnik služieb, s.r.o. v 

zložení: 

 p. Peter Oberta           - predseda komisie 

 Ing. Július Ilovský      - člen komisie 

 p. Katarína Králiková - člen komisie 

 
4. predsedu a členov dielčej inventarizačnej komisie pre úsek Základná škola v zložení: 

 Mgr. Jana Pratáková  - predseda komisie 

  Mgr. Matúš Čička      - člen komisie 

  p. Jana Obertová        - člen komisie 
 

5. predsedu a členov dielčej inventarizačnej komisie pre úsek Materská škola a ŠJ v zložení: 

 p. Silvia Prieložná           -  predseda komisie 
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  p. Žofia Rajniaková        -  člen komisie 

  Mgr. Mária Štadániová   -  člen komisie 
 

Poslanci predložený príkaz vzali na vedomie a oboznámenie odobrili svojimi podpismi.  

 

K bodu č.13: Rôzne 

 Výzva "bowling" Strečno 

Dňa 19.7.2018 bola doručená žiadosť firmy Domašín s. r. o. Strečno v zastúpení Eduarda 

Kadašiho zo dňa 18.7.2018 o zníženie nájmu na 100 € mesačne z dôvodu, že výška nákladov 

je pre aktuálneho prevádzkovateľa likvidačná.  

Na 28. zasadnutí OZ dňa 24.9.2018 bolo navrhnuté zistiť oprávnené náklady obce na údržbu 

bowlingových priestorov a zariadení. Medzitým dňa 9.10.2018 bola doručená výpoveď firmy 

Domašín s. r. o. o nájomnej zmluve na bowling k 31.10.2018 z dôvodu neschopnosti platiť 

pôvodný nájom. Zmluva o prenájme bowlingu bola dňa 31.10.2018 ukončená dohodou k 

31.12.2018. 

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí uverejnila obec v novinách Obce 

Strečno – Strečniansky hlásnik č. 5/2018 oznam o možnosti prenájmu prevádzky bowlingu v 

miestnej telocvični. Záujemcovia mali možnosť zasielať ponuky na Obecný úrad v Strečne do 

30.11.2018. 

Do tohto termínu bola obdŕžaná len 1 obálka (dňa 15.11.2018), ktorá bola otvorená priamo na 

rokovaní OZ. Obsahovala žiadosť p. Samuela Zajaca a p. Silvestra Košíka, kde vysvetľujú 

ako nadšenci bowlingu majú záujem založiť Miestny bowlingový klub Strečno ako neziskovú 

organizáciu, ktorá by zveľaďovala priestory a využívala prostriedky, ktoré poskytuje EÚ na 

podporu rozvoja. Získané finančné prostriedky by investovali do aktivít, prenájmu, 

reprezentácie bowlingu, zúčastňovanie sa a organizovanie bowlingových turnajov. Pán Zajac 

predstavil zámer aj osobne - hlavným cieľom je zachovať bowling ako taký, nie otvoriť 

"ďalšiu" krčmu. Zámerom je zveľadiť bowling, predovšetkým udržiavať technický stav. Pán 

Silvester Košík vysvetlil základné problémy dráhy, jej údržbu a možnosti, ako nadšenci 

ponúkajú svoje odhodlanie, čas a odbornosť.  

Na základe uvedeného, ako aj to, že bola doručená len jedna žiadosť, starosta dal návrh na 

hlasovanie za poskytnutie bowligových priestorov do nájmu pre zakladajúce sa občianske 

združenie Miestny bowlingový klub, s tým, že ďalšie podmienky budú dohodnuté až po 

zaregistrovaní sa, ako občianskeho združenia na MV SR 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

 Žiadosť o predĺženie prenájmu nebytových priestorov - kaderníctvo Nika (p. Andrea 

Halušková) 

Od r. 2005 MŠ Strečno v zastúpení p. riaditeľky Žofie Rajniakovej prenajíma s ročnou dobou 

nájmu nebytový priestor v budove MŠ p. Haluškovej na prevádzku miestneho kaderníctva.  
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Dňa 28.11.2018 bola na obec doručená žiadosť p. Haluškovej o predĺženie prenájmu 

nebytových priestorov v budove MŠ na ulici Sokolskej, z dôvodu, že jej bolo doručené 

oznámenie MŠ o ukončenie nájomnej zmluvy k 31.12.2018. MŠ plánuje využiť upravené 

priestory po kompletnej rekonštrukcii budovy na skladové účely, pre potreby MŠ. 

K tejto žiadosti bola prizvaná riaditeľka MŠ – p. Žofia Rajniaková, ktorá vysvetlila, že 

z dôvodu nedostatku skladových priestorov a tiež z dôvodu, že v Strečne kaderníctvo je, sa 

rozhodla o ukončení zmluvy. V prípade, že by kaderníctvo v obci nebolo, zvažovali 

by predĺženie nájmu. 

Starosta obce konštatoval, že nakoľko toto rozhodnutie je v plnej kompetencii štatutára MŠ – 

riaditeľky, p. Žofie Rajniakovej, poslanci OZ berú rozhodnutie na vedomie. 

 

 Vyžiadanie podkladov k výstavbe miestnej komunikácie na ul. Kováčskej - Jarmila 

Beháňová a PhDr. Róbert Beháň  

Dňa 29. mája 2018 bol obci doručený list vo veci nesúhlasu vydania dodatočného povolenia 

pre stavebníka Alfonza Klocáňa na stavbu "Rodinný dom, prípojka NN, vodovodná a 

kanalizačná prípojka" z dôvodu neoprávneného záberu časti pozemkov dotyčných 

navrhovateľov. V liste žiadajú obec o vykonanie nápravy v zmysle vydania časti pozemku, 

ktorý im bol neoprávnene zabratý a vytýčiť hranice Kováčskej ulice a vybudovanie nového 

mostíka cez bývalý potok. Jedná sa o budovu bývalej predajne mäsiarstva,  ktorá sa prerába 

na pravdepodobne obytnú časť. Pán Alfonz Klocáň žiada stavebný úrad o dodatočnú 

legalizáciu stavby. Problémom je obecná cesta, ktorá by mala viesť priamo cez budovu 

bývalej mäsiarne a ktorá vedie popred  dom p. Jarmili Beháňovej a PhDr. Róberta Beháňa – 

v tom prípade vzniká úzka ulička. 

Na základe návrhu starostu sa uskutočnilo rokovanie, kde boli prizvaní účastníci konania p. 

Jarmila Beháňová, PhDr. Róbert Beháň a p. Alfonz Klocáň, ale k dohode medzi nimi nedošlo. 

Dňa 19.10.2018 obec podala žiadosť na Okresný úrad odbor katastrálny v Žiline o prešetrenie 

zakreslenia pozemkov dotknutých parciel. Zatiaľ na obec nebola doručená žiadna odpoveď. 

Dňa 6.11.2018 bola p. Beháňovou a p. Beháňom na obec doručená žiadosť o sprístupnenie 

informácií ohľadom zabratia, predaja  pozemkov pod miestnu komunikáciu – ul. Kováčska, 

a následného odpredaja obecného majetku manželke vtedajšieho starostu p.Alfonza Klocáňa. 

V lehote určenej zákonom č. 211/2000 Z.z. v platnom znení bolo odpovedané okrem iného aj 

to, že pozemok bol odkúpený v roku 1985 od pôvodných vlastníkov Československým 

štátom, v zastúpení: Okresný národný výbor Žilina za cenu 33 014,-Kčs, delimitovaný v r. 

1995 na obec Strečno a následne r. 1996 predaný Jaroslave Klocáňovej za cenu 12 000,- Sk. 

Dňa 7.12.2018 bola na obec doručená opätovne žiadosť o sprístupnenie informácií, v ktorej sa 

dožadujú konkrétnejších vecí ohľadom predaja obecného majetku – ktorí poslanci to 

schvaľovali a kto podpisoval zmluvu za obec. Táto žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

Strečno, poslancom obce Strečno a aj NR SR.  Žiadosť je momentálne v štádiu spracovania. 

 

Poslanci OZ sa s informáciou o podanej žiadosťou oboznámili na ustanovujúcom zasadnutí 

a berú ju na vedomie. 

 

 Sťažnosť o neoprávnene zabratý pozemok a neoprávnenú stavbu na tomto pozemku 

- Ján Kučera - parcela E807/1 LV 2833 

Dňa 7.12.2018 bola obci doručená sťažnosť p. Kučeru, kde sa sťažuje, že na jeho pozemku 

boli podniknuté vymeriavacie práce a stavba bez súhlasu majiteľov.  

Starosta vysvetlil, že Územné rozhodnutie bolo vydané 27.6.2017. Stavebné povolenie na 

chodník, kanalizáciu a osvetlenie bolo platné 13.9.2017. V tom čase na pozemok v stave ,,C“ 

nebol založený list vlastníctva. Začalo sa stavať na jeseň 2017, bola to prvá etapa výstavby, 

počas ktorej sa nestihlo urobiť schodisko na cintorín. To sa dorobilo až tento rok v novembri. 
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Ku kolaudácii stavby sa ide spracovať GP, vyčlenenia sa zabraté parcely, za účelom finančnej 

kompenzácie.   

K vyjadreniu danej záležitosti bola prizvaná aj odborná referentka stavebného úradu Ing. 

Daniela Pošteková, ktorá ozrejmila postup pri líniovej stavbe – oznámenie formou verejnej 

vyhlášky a ubezpečila prítomných, že všetko prebieha v súlade so stavebným zákonom. Pred 

kolaudáciou obec dá vyhotoviť geometrický plán a s vlastníkmi sa musí na základe neho 

vysporiadať. Je na obci a OZ akým spôsobom. 

Starosta ozrejmil, že pozemok, o ktorý sa jedná, nebol nikdy ohradený, udržiavaný a roky bol 

využívaný ako vyšliapaný chodník. Uistil p. Jána Kučeru, že daná záležitosť sa bude riešiť 

a ospravedlnil sa za možné nedorozumenie v komunikácii.  

 

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

K bodu č.14: Diskusia 

 p. Ľubica Kučerová – požiadavka skultúrnenia zázemia pre všetky kultúrne zložky (WC, 

dvere, treba omaľovať priestory), využívanie zrkadiel v sále KD (sú zakryté stolmi) 

 p. Martin Samec – situácia na Kováčskej ulici – je zdevastovaná, chýba kanalizácia 

a vodovod, chýba značenie slepej ulice, potrebný zákaz vjazdu ťažkých áut 

 p. Michal Trnovec – informácia ohľadne hradného brala – aká je ďalšia etapa, informácia 

zo stavebného úradu 

 p. Stanislav Kucharčík – ide zimná údržba ciest – treba riešiť parkovanie áut 

 p. Kamila Gáborová – poukázala na problém s rozhlasom na ul. Lesnej (zle otočené 

rozhlasy), navrhuje osadiť na stĺp do stredu cesty, ul. Hradná – pri Kolesárovi je len 

zrkadlo, treba aj spomaľovač (retardér)  

 p. Ľubica Kučerová – upozornila na  veľmi zlý stav cesty pri zastávke Melo – je to 

nebezpečné pre chodcov  

 p. Anna Tarabová – poukázala na zabraté pozemky pod cyklotrasou a riešenia zabratia 

pozemkov firmou p. Haceka.  

 p. Jana Tavačová – zaujíma sa, či obec pripravuje ozdravovací program pre OPS, 

nakoľko od r. 2015 vykazuje stratu, pretože podľa jej slov je v stave na prihlásenie sa do 

konkurzu. Požiadala kontrolóra obce Strečno, aby spolu s valným zhromaždením pripravili 

ozdravné opatrenia. Požiadala tiež, aby jej bolo zrušené splnomocnenie na prihlásenie sa 

do účtu OPS v sociálnej poisťovni. P. Ilovský Július odpovedal, že síce OPS vykazuje 

stratu, ale nemá žiadne pohľadávky voči tretím stranám, len voči obci Strečno. Táto 

pohľadávka je ešte z r. 2010, ešte pred jeho príchodom do OPS. Odvtedy sa dlh voči obci 

znížil a pravidelne sa spláca mesačnými splátkami, p. Ilovský sa vyjadril ohľadne 

splnomocnenia, že jeho platnosť sa okamžite preverí a urobí sa prípadná náprava. 

 p. Peter Dugovič st. – sa informoval ohľadne futbalu – čo ak na konci roka budú FK 

chýbať finančné prostriedky – ako sa to bude riešiť.  

Počas diskusie aj inými spoluobčanmi na tému financovania futbalu v obci, došlo k incidentu, 

kde poslanec p. Pavol Tavač pri návrate do sály (išiel si pre lieky, ktoré mal užiť) zozadu 

napadol – (udrel fackou) sediaceho p. Mareka Bukovinského, ktorý sa v tom čase na stranu 

poslancov, ktorí nesúhlasili s navýšením rozpočtu pre FK Strečno vyjadril hrubým a 

vulgárnym spôsobom.  Tento incident spôsobil slovnú roztržku menovaného poslanca a ľudí 

účastných na rokovaní OZ. Starosta musel niekoľkokrát slovne zasiahnuť napomenutím 

poslanca aj prítomných občanov a následne vyhlásil ukončenie diskusie. Vyzval 

zapisovateľku na prečítanie uznesení 1. Ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Bod č.15: Prednesenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 
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Viď príloha č.3 

 

Bod č.16: Záver – ukončenie 

Starosta obce sa poďakoval poslancom a prítomným občanom obce za účasť na 

ustanovujúcom zasadnutí OZ.  Vyjadril poľutovanie, že počas 1. ustanovujúceho OZ došlo 

k invektívam a hlavne to, že poslanec, ktorý je verejným funkcionárom reagoval takýmto 

spôsobom.  Bol by rád, keby sa v budúcnosti takáto vec neopakovala. Následne poslanec p. 

Pavol Tavač prerušil starostu s vyslovením „Ja končím za poslanca, končím...“ Starosta sa 

opýtal čo končí. Ospravedlnil sa, ak niekomu ublížil a vzápätí zopakoval, ,,končím s funkciou 

poslanca, napíšte to.“ Následne starosta schôdzu ukončil. 

 

 

Zapísala:  

Ing. Ivana Tavačová................................                                                                                       

Dňa: 10.12.2018 

 

Zápisnicu overili:  

1.   Ing. Július Ilovský............................................ 

2.   Ing. Dana Sokolovská...................................... 
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Príloha č.3 

 
UZNESENIA 

z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.12.2018 

 

 

Uznesenie č. 1 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

berie na vedomie 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

3. Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Príhovor poslanca NR SR a podpredsedu ŽSK Milana Laurenčíka 

5. Určenie mandátovej komisie 

6. Informáciu o poverení zástupcu starostu: p. Beátu Badibangovú 

7. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2018 

8. Možné zmeny v rozpočte pre MŠ, FK a Inštitútu zdravého vývinu 

9. Ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov kaderníctva Nika v MŠ 

10. Informáciu o podnete a žiadostiach v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. k ul. Kováčskej 

11. Sťažnosť o neoprávnene zabratý pozemok p. Kučeru 

12. Pripomienky poslancov a hostí zasadnutia 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 
Uznesenie č. 2 

 

 Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 konštatuje, že 

 

1. novozvolený starosta obce Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

 

- Beáta Badibangová 

- Ing. Andrea Ďurišková 

- Marek Hanuljak 

- Ing. Július Ilovský 

- Peter Oberta 

- Mgr. Monika Obertová 

- Ing. Dana Sokolovská 

- Pavol Tavač 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
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Uznesenie č. 3  

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

neschvaľuje  

zmenu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

 

Beáta Badibangová - proti 

Ing. Andrea Ďurišková - proti 

p. Marek Hanuljak - proti 

Ing. Július Ilovský - proti 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

Pavol Tavač - zdržal sa 

 

Hlasovanie: za-1, proti-4, zdržal sa-3, neprítomní-0. 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
 

Uznesenie č. 4 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

poveruje 

 

poslankyňu Mgr. Moniku Obertovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods.3  tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková -za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský -za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
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 Uznesenie č. 5 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje 

 

p. Beátu Badibangovú výkonom funkcie sobášiaceho 

 

Beáta Badibangová - zdržala sa 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 
Uznesenie č. 6 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 
A. zriaďuje 

1. Komisia výstavby, územného plánovania  a rozvoja podnikania. 

2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií. 

3. Komisia kultúry, školstva a športu 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

5. Komisia pre sociálne veci 

6. Komisia životného prostredia 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za  

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

1.) predsedu Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania p. Ing. Danu 

Sokolovskú 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p.Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

2.)  predsedu Komisie kultúry, školstva a športu p. Beátu Badibangovú 

 

Beáta Badibangová - zdržala sa 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

3) predsedu  Komisie pre ochranu verejného poriadku p. Ing. Júliusa Ilovského 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

4)  predsedu Komisie pre sociálne veci Mgr. Moniku Obertovú 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 
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Pavol Tavač - za 

 

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

 

5) predsedu Komisie životného prostredia p. Pavla Tavača 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - zdržal sa 

 

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

 

6) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie p. Mareka 

Hanuljaka 
 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p.Marek Hanuljak - zdržal sa 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
 

Uznesenie č. 7 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje  

spravovaním poslaneckých obvodov:  

 

p. Beátu Badibangovú: Za záhradami I., Kamenná 

p. Pavla Tavača:  Sokolská časť II., Športová, Nábrežná 

Mareka Hanuljaka: Školská, 26. apríla 

p. Petera Obertu: 28. októbra, M.Ilovského 

Mgr. Moniku Obertovú: 1.mája, Čsl. brigády 

Ing.. Andreu Ďuriškovú: Za záhradami II., Lipová 

Ing. Danu Sokolovskú: Mládeže, Záhradná 

Ing. Júliusa Ilovského: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska 
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Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 
Uznesenie č. 8 

 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje  

zvýšenie základného platu starostu o 25% 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 
 Uznesenie č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje  

7. zmenu rozpočtu 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 



1.  zasadnutie - ustanovujúce obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 24 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 
Uznesenie č. 10 

 

Obecné zastupiteľstvo obce (OZ) v Strečne v súvislosti s rozpočtom 

I. Vzalo na vedomie: 

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

a 2021, 

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu programového 

rozpočtu obce Strečno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Strečno na prvý polrok 2019, 

- vznesené pripomienky a návrhy k programovému rozpočtu obce Strečno pre rok 2019 zo 

strany poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

II. Konštatuje, že 

- návrh programového rozpočtu obce Strečno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 

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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. 

 

IV. Zmocňuje: 

- 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 

starostu obce p. Bc. Dušana Štadániho vykonať zmeny programového rozpočtu v rozsahu 

10 000 EUR, 

- zmeny programového rozpočtu obce budú vykonané na základe rozpočtového opatrenia 

starostu obce, 

- zmeny programového rozpočtu obce nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu obce, 

- vykonané zmeny programového rozpočtu obce musia byť schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Strečno. 

 

V. Ukladá: 

- ekonómke obce vykonávať v priebehu celého roka 2019 sledovanie rozpočtového 

hospodárenia obce s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov, zmien 

programového rozpočtu obce a schválené rozpočtové opatrenia. 

 

Beáta Badibangová - za 
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Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová – zdržala sa 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 
Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

schvaľuje  

prenájom priestorov bowlingu pre zakladajúce sa občianske združenie Miestny bowlingový 

klub 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Pavol Tavač - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Ivana Tavačová.       ...........................................                                                                                           

Dňa: 10.12.2018 

 

 


