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Začiatok rokovania:    17,30  hod                             Ukončenie rokovania:      19,00 hod. 

 

Konané dňa: 21.3.2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:              p. Peter Oberta 

          p. Alfonz Klocáň  

              p. Beáta Badibangová 

     Mgr. Monika Obertová 

                                               p. Štefan Oberta 

     Mgr. Erika Kubová 

     Ing. Dana Sokolovská 

Ospravedlnení:  Ing. Róbert Benedig 

                                               Mgr. Dušan Ďurčo 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš  -  ospravedlnený 

Zapisovateľka:   p. Beáta Badibangová   

Zúčastnení hostia:               Ing. Milan Laurenčík – podpredseda VÚC Žilina 

     Samuel Beháň 

     Ing. Július Ilovský – riaditeľ OPS Strečno     

 

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS 

4. Zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. 

5. Schválenie ručenia pre OPS Strečno za účelom zakúpenia mini bagra 

6. Prenájom 20 m2 verejného priestoru pri telocvični pre Domašín s.r.o. 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 26. 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. Monika Obertová 

2. Ing. Dana Sokolovská 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3.            .                 
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 Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:  

1. Beáta Badibangová 

2. Štefan Oberta 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3.            .                     

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 26. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3.          .      

   

Následne, v rámci tohto bodu programu privítal starosta obce prítomného Ing. Milana 

Laurenčíka, poslanca NR SR a podpredsedu ŽSK a udelil mu slovo. Pán podpredseda 

uviedol, že po jeho volení za poslanca ŽSK sa rozhodol, že postupne navštíviť všetky obce vo 

volebnom obvode 11 (okres Žilina), kde sa uchádzal o dôveru občanov a stretne sa s ich volenými 

zástupcami – poslancami obecných zastupiteľstiev a starostami obcí. 

Ponúkol nám spoluprácu a pomoc v rozsahu svojich kompetencií ako poslanca a podpredsedu 

Žilinského samosprávneho kraja a poslanca NR SR. Informoval nás o vyhlásených výzvach ŽSK 

na dotácie v oblasti športu, kultúry a regionálneho rozvoja, ako aj prerokovaných bodoch zo 

zasadnutia zastupiteľstva ŽSK, ktoré sa týkali našej obce.  

OZ berie uvedené informácie na vedomie. 

 

K bodu č. 2:  Kontrola uznesení 

 

Splnenie opatrení z 25. zasadnutia OZ dňa 12.2.2018 

Z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplynula požiadavka pre komisiu cestovného ruchu 

osloviť všetky subjekty poskytujúce ubytovanie s možnosťou reklamy na obecnej stránke. 

Nakoľko komisia ešte neoslovila všetky dotknuté subjekty, splnenie bodu sa presúva na 

ďalšie zasadnutie OZ. 

OZ berie informáciu na vedomie. 
 

Ďalej bola vznesená požiadavka na umiestnenie dopravnej značky pri výjazde z parkoviska 

autocampu  pri kríži, dochádza tam ku kolíziám vychádzajúcich áut a odbočujúcich do obce. 

Dňa 14.3.2018 sa starosta obce stretol s príslušníkom DI PZ SR, kde navrhol osadenie značky 

Stop – daj prednosť v jazde.  

OZ berie informáciu na vedomie. 

 

Riaditeľovi OPS vyplynula požiadavka vypracovať plán prác na rok 2018. Na zasadnutí OZ 

všetkým poslancom rozdal plán činností na rok 2018 a  podal bližšie vysvetlenie.   

OZ berie informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 3:  Odpredaj pozemku vo vlastníctve k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS  

V súvislosti s realizáciou  stavby „D1 Dubná Skala – Turany“ je potrebné vykúpiť – 

majetkovoprávne vysporiadať aj časti pozemkov vo vlastníctve obce. Dňa 6.3.2018 bola na 

OÚ Strečno doručená žiadosť firmy Geodézia Žilina a.s.  o podpísanie Kúpnej zmluvy na 

odpredaj pozemku vo vlastníctve k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS.  

Jedná sa o pozemok C KN č. 2583/263 –ostatné plochy a nádvoria o výmere  30 m2, ktorý je 

zapísaný na LV č. 4525 vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pre kat. 

územie Vrútky, v ktorom vlastníme spoluvlastnícky podiel 1/24. Tento spoluvlastnícky podiel 

http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=33464&deputy=Ing.%20Milan%20Lauren%C4%8D%C3%ADk
http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinska-zupa-prerozdeli-dotaciach-viac-ako-300-tisic.html
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sme nadobudli podľa uznesenia Okresného súdu Martin sp. zn.  18D 95/14 ako osoba, ktorá 

sa postarala o pohreb Cyrila Furiela (predchádzajúci vlastník). 

Výmera nášho spoluvlastníckeho podielu je 1,25 m².  Podľa znaleckého posudku  je určená 

náhrada za 1m² podľa § 6 ods. 1 z. č. 669/2007 Z.z. na sumu 15,38 € za 1 m², čo v našom 

prípade predstavuje sumu 19,23 €, ktorá bude zaplatená do 60 dní od doručenia rozhodnutia o 

povolení vkladu vlastníckeho práva. 

Následne dal starosta obce hlasovať za odpredaj pozemku a  podpísanie kúpnej zmluvy. 

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

 

 

K bodu č.4:  Zriadenie vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. 

Dňa 14.3.2018 bola doručená na Obecný úrad  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena Strečno areál PD-malý priemyselný park: zahustenie TS a NNK pre Kadaši. 

Budúci oprávnený - Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina plánuje realizáciu stavby 

(Strečno areál PD-malý priemyselný park: zahustenie TS a NNK pre Kadaši), ktorou bude 

dotknutý  aj pozemok vo vlastníctve obce Strečno – E KN č.933/1. Na tomto pozemku je 

potrebné zriadiť bezodplatne v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. vecné bremeno  

o predpokladanej  výmere 447 m². Rozsah  vecného bremena bude vymedzený  

porealizačným geometrickým plánom po vyhotovení stavby. Zmluva bude uzatvorená do 3 

rokov po realizácií uvedenej stavby.  

Následne dal starosta hlasovať za zriadenie vecného bremena a podpísanie Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena.  

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

 

K bodu č. 5:  Schválenie ručenia pre OPS Strečno za účelom zakúpenia mini bagra 

Vzhľadom na opakovane požiadavky od občanov na drobné výkopové práce ale aj 

predpokladane výkopové práce v rámci zákaziek pre obec, je potrebné rozšíriť strojový park 

Obecného podniku služieb Strečno s.r.o. o mini bager.   

Ďalšie využitie s veľkou ekonomickou návratnosťou je v kopaní hrobov ako i v možnostiach 

prenájmu prídavných zariadení (zemný vrták, naklápacia svahová lyžica, búracie kladivo) 

o ktoré bol v minulosti od občanov záujem.  

Ako konkurenčná výhoda bude ponúknutá predovšetkým pružnosť, kvalita, ušetrene nemalé 

náklady za dopravu stroja na pracovisko  ale aj cenu za vlastný výkon.   

Obstarávacia cena mini bágra je  21 350,00 €  (bez DPH). 

K obstaraniu mini bárga je potrebné Uznesenie z obecného zastupiteľstva, v ktorom súhlasí,  

aby obec ručila za predmet, ktorý sa financuje a tiež súhlasí s podpisom ručiteľskej listiny 

obce, kde sa obec zaručuje za predmet financovania mini báger SUNWARD SWE20B00103, 

rok výroby: 2017, v obstarávacej cene: 25 620 € s DPH. K uvedenému bodu podal 

podrobnejšie vysvetlenie riaditeľ OPS Strečno. 

Následne starosta obce vyzval poslancov hlasovať za ručenie financovania pre nákup mini 

bagra pre Obecný podnik služieb Strečno s.r.o na leasing a podpísaním ručiteľskej listiny.  

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

 

K bodu č. 6:  Prenájom 20 m2 verejného priestoru pri telocvični pre Domašín s.r.o. 

Na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Strečne, ktoré sa konalo dňa 12.2.2018 riešili 

poslanci 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. 

Po vyjadrení sa kontrolóra obce, boli v žiadosti zistené pochybenia typu: chýbajúce m2 na 

prenájom, umiestnenie terasy, ponuka sortimentu, povolenie hygieny a pod. 
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Na základe tejto výzvy bolo dňa 16.3.2018 na Obecný úrad doručené doplnenie žiadosti o 

výmeru letnej terasy 20m2 (10m x 2m), bol doplnený nákres umiestnenia terasy a uvedený 

sortiment. 

Po rozprave poslanci OZ navrhli, aby cena za prenájom letnej terasy bola 1 Euro/m2, t.j. 20 

Eur/mesačne.   

Následne dal starosta obce hlasovať za súhlas na prevádzkovanie letnej terasy  pre firmu 

Domašín s.r.o. od 1.5.2018 – 30.9.2018 a cene za prenájom 20 Eur/mesiac. 

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

  

K bodu č. 7:  Rôzne 

 

1. Schválenie zateplenia MŠ 

Dňa 18.marca 2018 bolo na OÚ Strečno doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – Zateplenie 

a energetické zníženie prevádzky budovy  MŠ.  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

(SIEA) ako sprostredkovateľský orgán MŽP v procese konania o žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok rozhodla o schválení žiadosti s výškou nenávratného finančného 

príspevku maximálne 208 890,30 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli 

schválené vo výške 219 884,53€.  

Poslanci berú uvedenú informáciu na vedomie. 

 

2.  Beh oslobodenia obce 

Dňa 29.4.2018 sa uskutoční Beh oslobodenia obce. Starosta informoval poslancov, že na 

včasné vyhodnotenie výsledkov bude objednaná časomiera tak, ako minulý rok a požiadal 

poslancov o pomoc pri organizácii behu.  

     Poslanci berú uvedenú informáciu na vedomie. 

 

3. Výzva P HaZZ SR 2018 

V rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu  

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  je 

potrebné schváliť predloženie žiadosti na projekt s názvom Prístavba požiarnej 

zbrojnice a zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške 

najmenej 5% z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu 

výšku dotácie 30 000,00 Eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov 

z vlastných zdrojov). Uznesením č.132 z 22. zasadnutia OZ dňa 4.9.2017 bolo schválené 

predloženie projektovej dokumentácie a spolufinancovanie vo výške najmenej 5%. 

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

 

4. Zámena pozemku  

Uznesením č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 bola schválená zámena pozemku medzi CSSI, 

s.r.o., Pstružná 731/4, Uhřiněves, 104 00 Praha 10, Česká republika a Obcou Strečno, 

Sokolská 487/34, 01324 Strečno podľa priloženého GP.  

Návrh uznesenia bol zdôvodnený tým, že v minulosti chybným meraním došlo k zabratiu 

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

Praha 10.  Keďže riešenie reklamáciou a opravou GP na katastri by bolo zdĺhavé, právny 

zástupca obce, ako aj firmy navrhli aby sa vytvoril nový GP a riešilo sa to vzájomnou 

zámenou parciel.  

Obec zámennou zmluvou získava od firmy CSSI parcelu č.1203/64 o výmere 185 m2 a 

firma CSSI, parc. č. 1203/65 o výmere 22 m2. 
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Zmena skutkového stavu: Dňa 3.11.2017 bol Obci Strečno doručený  list p. Anny Tarabovej, 

Záhradná 660, Strečno, označený ako „Výzva na zastavenie konania vo veci zámeny 

pozemkov”, ktorým vo svojom mene, ako aj v zastúpení ostatných podielových 

spoluvlastníkov pozemku parc. č. 874/1 – orná pôda o výmere 175 m2, ktorý je zapísaný  na 

LV č. 2085 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom,  vyzvala Obec 

Strečno na zastavenie konania vo veci zámeny pozemkov so spoločnosťou CSSI s.r.o., a 

žiada obec o „zabezpečenie právneho, zákonného stavu, nie o vyriešenie problému čiastočne 

a nezákonne. 

Obec Strečno jej oznámila, že starosta obce dočasne odkladá podpis zámennej zmluvy a to do 

28.2.2018 s tým, že ju žiada ako osobu, ktorá vzniesla námietku voči správnosti 

geometrického plánu č. 35/2016, ktorý spoločnosť CSSI, s.r.o. doručila dňa 2.6.2016 

Okresnému úradu v Žiline, katastrálnemu odboru, aby  najneskôr do uvedeného termínu 

preukázala, že sama, alebo ostatní podieloví spoluvlastníci pozemkov, ktorých má 

zastupovať, vykonali relevantné právne kroky k ochrane ich  vlastníckych práv, ktoré majú 

byť geometrickým plánom dotknuté (podanie žaloby na súd). Obec totiž nie je kompetentná 

zasahovať do sporov o určenie vlastníckeho práva medzi fyzickými a právnickými osobami, 

aktívnu legitimáciu  na podanie žaloby má výlučne dotknutý vlastník a vec prejednáva súd, čo 

obec uviedla vo vzťahu k jej žiadosti o zabezpečenie právneho, zákonného stavu. 

Pani Tarabová toto v stanovenom termíne nepreukázala, domáhala sa svojich práv 

prostredníctvom podania podnetu na protest prokurátora resp. na katastrálnu inšpekciu. Oba 

jej podnety boli odmietnuté. 

Medzičasom však došlo k zmene vlastníctva k pozemku CSSI, s.r.o., ktorý ma byť 

predmetom zámeny a novým vlastníkom sa stalo DRUŽSTVO HAMI , Kamenná 489/54, 013 

24 Strečno, IČO : 50 795 198, preto je potrebné zmeniť pôvodné uznesenie zámeny 

pozemkov v nasledujúcom znení: 

DRUŽSTVO HAMI , Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, IČO : 50 795 198, odovzdáva do 

vlastníctva Obce Strečno  parc. C-KN č.  1203/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

185 m2, vytvorená Geometrickým plánom č. 93/2017 zo dňa 29.6.2017 a úradne overeným 

Okresným úradom Žilina dňa 11.7.2017 pod č. 1380/2017 a Obec Strečno prijíma túto 

nehnuteľnosť do svojho vlastníctva výmenou za parc. C-KN č. 1203/65 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 22m2, ktorá bola Geometrickým plánom vytvorená z parc.  E-KN č. 

933/1 – zastavané plochy a nádvoria.  

Následne dal starosta obce za uvedený návrh hlasovať. 

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

 

Diskusia: 

p. Klocáň - vzniesol požiadavku byť členom komisie pri verejnom obstarávaní na zateplenie 

MŠ, starosta uviedol, že je potrebné doručiť životopis. 

- ďalej sa informoval  a v akom stave je nový územný plán obce a pozemkové úpravy, 

starosta uviedol, že podklady k územnému plánu spracováva oprávnená osoba Ing. Arch. 

Vladimír Barčiak a rozširuje sa okruh JPÚ, stretnutie s vlastníkmi bude prebiehať v júni 2018.  

p. Peter Oberta r - informoval sa na výstavbu multifunkčného ihriska, starosta uviedol, že dal 

spracovať projektovú dokumentáciu. 

p. Štefan Oberta - dal podnet na umiestnenie zrkadla do zákruty na ul.Hradná 

- pýtal sa, či je možné umiestniť nejakú zábranu pre cyklistov na turistický chodník smerom 

na rozhľadňu. Pán Peter Oberta odpovedal, že to skúsi zistiť cez Klub slovenských turistov. 

p.Sokolovská – upozornila na časté výpadky elektriny na ul.Mládeže a tým spojené ničenie 

spotrebičov 

p. Laurenčík 

- informoval o zmene územného plánu v Žilinskom okrese a budovaní nových cyklotrás 
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K bodu č.8:  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 26. zasadnutí OZ. 

 

 

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

 

Dňa : 21.3.2018 

 

1.  .................................................... 

 

2. ..................................................... 
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Príloha č. 1.            

UZNESENIE 
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  21.3.2018 

 

Uznesenie č. 152 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

 

1.   Kontrolu uznesení. 

2.   Informáciu o odpredaji pozemku vo vlastníctve obce k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre 

NDS. 

3.    Informáciu o zriadení vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. 

4.    Informáciu o potrebe schválenia ručenia pre OPS Strečno za účelom zakúpenia mini   

       bagra. 

5.    Informáciu o prenájme 20 m2 verejného priestoru pri telocvični pre Domašín s.r.o. 

6.    Rôzne. 

  7.    Pripomienky poslancov.  

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

Strečno, dňa 21.3.2018 

 

Uznesenie č. 153 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 26. zápisnice v zložení: 

1. Mgr. Monika Obertová 

2. Ing. Dana Sokolovská  

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Alfonz Klocáň 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 
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B)  návrhovú komisiu v zložení 

1. Beáta Badibangová 

2. Štefan Oberta 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Alfonz Klocáň 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 

 

 

Uznesenie č. 154 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 26. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Alfonz Klocáň 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 
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Uznesenie č. 155 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Strečno k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre 

NDS 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 

 

 

Uznesenie č. 156 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: zriadenie vecného bremena v predpokladanej výmere 447 m2 pre Stredoslovenskú 

distribučnú, a.s. 

 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 
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Uznesenie č. 157 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: ručenie obce pre OPS Strečno za účelom zakúpenia mini bagra a s podpisom 

ručiteľskej listiny za predmet financovania mini bagra SUNWARD SWE20B00103, rok 

výroby 2017 v obstarávacej cene 25.620 €/s DPH.  

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 

 

 

Uznesenie č. 158 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: prenájom 20 m2 verejného priestoru pri telocvični pre Domašín s.r.o. v zastúpení 

Eduarda Kadašiho v cene 1 Euro/m2, t.j. 20 Eur/mesačne. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 
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Uznesenie č. 159 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Prístavba požiarnej zbrojnice 

v rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu  

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 

zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% 

z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie 

30 000,00 eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov) 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 

 

Uznesenie č. 160 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  
schvaľuje: zámeny pozemkov medzi DRUŽSTVO HAMI , Kamenná 489/54, 013 24 
Strečno, IČO: 50 795 198, a Obcou Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno podľa priloženého 
GP.  
 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

p. Alfonz Klocáň 

Neprítomný: 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce 

 

 

V Strečne, dňa 21.3.2018 

 


