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Začiatok rokovania:    17.30  hod                             Ukončenie rokovania:       19.00 hod. 

 

Konané dňa: 11.6.2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:              p. Peter Oberta  

              p. Beáta Badibangová 

     p. Štefan Oberta 

     Mgr. Erika Kubová 

     Ing. Dana Sokolovská 

     Ing. Róbert Benedig 

                                               Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení:  Alfonz Klocáň 

     Mgr. Monika Obertová 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš   

Zapisovateľka:   p. Beáta Badibangová   

Zúčastnení hostia:               Ing. Július Ilovský – riaditeľ OPS Strečno     

 

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Záverečný účet obce 

4. Informácia o projektoch 

5. Zapojenie rezervného fondu z roku 2017 do rozpočtu obce 

6. Schválenie 4. zmeny rozpočtu na rok 2018 

7. Schválenie úväzku starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 

8. Schválenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 27. 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. Štefan Oberta 

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. Ing. Róbert Benedig 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 27. 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 predchádzajúcich zasadnutí 

a) Oslovenie subjektov poskytujúcich ubytovanie s možnosťou reklamy na obecnej stránke 

– úloha pretrváva, predseda komisie pre cestovný ruch nie je prítomný na zasadnutí OZ.  

OZ berie informáciu na vedomie. 
b) Umiestnenie zrkadla na ul. Hradná – úloha splnená, zrkadlo bolo osadené. 

Požiadavka na spomaľovač pre cyklistov na turistický chodník smerom z rozhľadne -  

z hľadiska bezpečnosti sa zábrana neodporúča.   

OZ berie informáciu na vedomie. 

c) Osadenie dopravných značiek Stop a Daj prednosť v jazde pri vychádzaní z 

autocampingu v Strečne – splnenie úlohy pretrváva. 

OZ berie informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 3:  Záverečný účet obce 

 

Poslanci OZ boli pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce Strečno 

za rok 2017“. Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil „Stanovisko 

k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2017“. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. 

Prítomných oboznámil - s rozpočtom obce na rok 2017, ktorý bol OZ schválený uznesením 

č.86/2016 zo dňa 16.12.2016, rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. 

V priebehu roku 2017 bol rozpočet zmenený deväťkrát: (informácie o zmenách sú zverejnené 

na webovej stránke obec ,,Záverečný účet Obce Strečno za rok 2017“) 

- prvá a druhá zmena rozpočtu bola na základe Oznámení Okresného úradu Žilina 

a Ministerstva vnútra SR, Bratislava o schválenom rozpočte na prenesené 

kompetencie, 

- tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 09.05.2017 uznesením č. 110/2017 a tiež na 

základe Rozpočtového opatrenia starostu obce č. 1/2017 

- štvrtá, piata a šiesta zmena rozpočtu bola na základe Oznámení Okresného úradu 

Žilina a Ministerstva vnútra SR Bratislava o úprave rozpočtu finančných prostriedkov 

na prenesené kompetencie 

- siedma zmena rozpočtu bola schválená dňa 30.10.2017 uznesením č. 138/2017 

- ôsma a deviata zmena rozpočtu bola na základe Oznámení Okresného úradu Žilina 

o úprave rozpočtu finančných prostriedkov na prenesené kompetencie 

 

Zároveň uviedol, že Záverečný účet obce Strečno za rok 2017 bol spracovaný dňa 25.5.2018 

a navrhol OZ schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 79.240,32 
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Eur bez výhrad. Navrhol použiť zostatok finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 79.240,32 EUR. 

 

Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh Záverečného účtu obce Strečno za rok 

2017 a celoročné hospodárenie hlasovali: 

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

 

Ďalej starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za použitie zostatku finančných operácií na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 79.240,32 Eur 

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

 

Následne oboznámil Hlavný kontrolór obce s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci a  

predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 

poslancom OZ. 

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 

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

 

K bodu č. 4:  Informácia o projektoch 

a) Starosta informoval poslancov o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

k projektu zvyšovania kvality a zlepšenia infraštruktúry základného vzdelávania – 

odborné učebne.  

b)  Projekt „Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno“ . Celkové 

oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 97.678,40 Eur. Spolufinancovanie 

obce realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 92.794,48 €, 

t.j. vo výške 5%, predstavuje sumu   4883,92  Eur. 

c)    Starosta informoval o schválení dotácie z úradu vlády SR s programom Podpora rozvoja 

športu na rok 2018, podprogram Nákup športovej výbavy pre mládež futbalového klubu 

vo výške 4000 Eur.  

d)  Starosta informoval o podpísaní zmluvy o NFP na projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti budovy MŠ v obci Strečno“ operačný program Kvalita životného prostredia. 

Celková výška oprávnených výdavkov je 219.884,53 Eur, spolufinancovanie obce vo 

výške 5% predstavuje sumu 10994,23 Eur.  

OZ berie informácie na vedomie. 
 

K bodu č. 5:  Zapojenie rezervného fondu z roku 2017 do rozpočtu obce 

 

Na základe predchádzajúcich informácii o schválených projektoch pre obec, starosta navrhuje 

na spolufinancovanie projektov ako aj na ďalšie investičné kapitálové výdaje zapojiť do 

rozpočtu obce 2018 finančné prostriedky z rezervného fondu roku 2017 vo výške 79.240,32 

Eur. 

Následne dal starosta hlasovať o zapojení finančných prostriedkov z rezervného fondu roku 

2017 do rozpočtu obce r.2018. 

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

  

K bodu č. 6:  Schválenie 4. zmeny rozpočtu na rok 2018 

 

Starosta obce informoval poslancov o 4. zmene rozpočtu na rok 2018 a podal vysvetlenie 

k jednotlivým položkám. Rozpočet bol prehodnotený a následne upravený na zasadnutí 
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finančnej komisie za účasti hlavného kontrolóra obce. K predloženej zmene rozpočtu vyjadril 

kontrolór obce súhlasné stanovisko.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 4. zmenu rozpočtu 2018. 

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

 

K bodu č.7:  Schválenie úväzku starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 

 

Starosta obce uviedol poslancom, že podľa § 11 písm. i) zákona o obecnom zriadení 

č.369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov má OZ určiť najneskôr 90 dní pred 

voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. 

Starosta obce predniesol, že v predchádzajúcich volebných obdobiach bol určený starostovi 

plný úväzok  a navrhol zahlasovať na ďalšie volebné obdobie opätovne za plný úväzok 

starostu obce. 

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

 

K bodu č. 8:  Schválenie počtu poslancov obce na nasledujúce volebné obdobie 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 11 odst.3 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami podľa počtu 

obyvateľov obce takto:  

 

od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov 

 

Starosta obce po rozprave poslancov k tomuto bodu dal hlasovať za počet 9 poslancov na 

budúce volebné obdobie.  

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

             

K bodu č. 9:  Rôzne 

Dňa 30.mája 2018 bol na OÚ v Strečne doručený list vo veci vo veci vydania dodatočného 

povolenia na stavbu k číslu spisu: S2018/00109/468PŠ zo dňa 17.5.2018. 

Navrhovatelia listu p.Jarmila Beháňová a PhDr. Róbert Beháň vyjadrujú svoj nesúhlas 

k vydaniu 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.  

Po oboznámení sa zo skutočnosťami uvádzanými v liste, starosta obce navrhuje, aby boli 

prizvaní účastníci konania p.Jarmila Beháňová, PhDr. Róbert Beháň a p. Klocáň 

k spoločnému rokovaniu na OÚ za prítomnosti starostu obce. K svojim tvrdeniam je 

potrebné, aby doložili relevantné doklady (list vlastníctva, výpis z PKM, mapy a geometrické 

plány).   

Poslanci berú uvedenú informáciu na vedomie. 

 

Ocenenie majetku obce 

Sponzorský dar nákladný automobil značky Liaz (ramenáč) od firmy VAS Mojšová Lúčka 

Starosta navrhuje oceniť uvedený sponzorský dar vo výške 2918,16 Eur, čo zodpovedá 

nákladom na jeho opravu. Toto ocenenie je potrebné z dôvodu zaradenia motorového vozidla 

do majetku obce. 

Následne starosta vyzval poslancov OZ hlasovať za predložený návrh. 

Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-2.            .                 
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Diskusia: 

Ing. Sokolovská  

- informovala poslancov, že v zákonom stanovenej lehote doručil starosta obce predsedovi 

Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Členovia komisie nemali 

pripomienky k predloženým dokladom a starosta obce Bc. Dušan Štadáni neporušil 

ustanovenia ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

- informovala sa na možnosť zamykania zberného dvoru v Strečne z dôvodu vývozu odpadu 

cudzími občanmi resp. firmami do areálu. Starosta odpovedal, že projekt zberný dvor  nie je 

ešte ukončený, musí prebehnúť ešte informovanosť občanov a dodávka technológie, až potom 

sa môže oficiálne sprevádzkovať.  

p.Badibangová 

- vzniesla požiadavku na osadenie zrkadla a spomaľovača na ulici Za záhradami pri zákrute 

z ulice Májová a Lipová, nakoľko je zákruta z dôvodu neustáleho parkovania áut 

neprehľadná, 

- informovala sa ako je to s doručením avizovaného dotazníka na zasielanie obecných správ 

formou sms alebo mailov. Starosta odpovedal, že dotazník sa v najbližšej dobe pripraví 

a rozdistribuuje.  

- informovala sa na avizovanú opravu mostov v Strečne. Starosta uviedol, že obec nemá 

žiadne oficiálne ohlásenie. 

- poďakovala všetkým za pomoc pri príprave Strečnianskych hodov  

- pozvala prítomných na Jánske ohne, ktoré sa uskutoční 23.6.2018 o 21.00 h na kopci 

Chlumec. 

Mgr. Ďurčo 

- pozval prítomných na športové podujatie pod názvom Strečnianska mašľa, ktoré sa 

uskutoční 23.júna 2018 

Ing. Benedig 

- pozval prítomných na športové podujatie Memoriál Jarka Hanuljaka, ktoré sa uskutoční 24. 

júna 2018 

Mgr. Kubová 

- informovala sa na osvetlenie na ul.Nábrežná. Starosta odpovedal, že daná požiadavka sa 

musí riešiť ako celok infraštruktúry súvisiaci s výstavbou bytoviek.  

p.Oberta Štefan 

- informoval sa v rámci odbremenenia prejazdu áut do turistickej zóny cez obec na možnosti 

zmeny turistickej navigácie k miestnym pamiatkam, atrakciám a službám.  

- informoval sa o možnosti osadenia cestného spomaľovača pri bare Mário. 

 

K bodu č.9:  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 27. zasadnutí OZ. 

 

 

Dňa : 11.6.2018   Zapísala: Beáta Badibangová...........................................                                                                        

 

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

 

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

UZNESENIE 
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  11.6.2018 

 

Uznesenie č. 161 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

 

1. Kontrolu uznesení 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Strečno za rok 2017 

3. Informáciu o projektoch 

4. Rôzne 

5. Pripomienky poslancov 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 162 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 27. zápisnice v zložení: 

1. Štefan Oberta 

2. Peter Oberta 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

B)  návrhovú komisiu v zložení 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Róbert Benedig 
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Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 163 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: program 27. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 164 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

Schvaľuje: záverečný účet Obce Strečno a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad                    

a potvrdzuje prebytok rozpočtu v sume 79 240,32 Eur 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 
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Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 165 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

Schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 79 240,32 €. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 166 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: zapojenie rezervného fondu z roku 2017 vo výške 79.240,32 Eur do rozpočtu 

obce 2018. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 
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Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

Uznesenie č. 167 

 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 

 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 168 

 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: 4. zmenu rozpočtu na rok 2018 

 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 
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Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 169 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: plný úväzok starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. 

 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č. 170 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: na nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov pre obec Strečno. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 



27.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 

 

Uznesenie č.171 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: ocenenie sponzorského daru - nákladný automobil značky Liaz od firmy VAS 

Mojšová Lúčka vo výške 2918,16 Eur za účelom zaradenia do majetku obce. 

 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Erika Kubová 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Zdržal sa: 

p. Peter Oberta 

 

Ospravedlnení: 

p. Alfonz Klocáň 

Mgr. Monika Obertová 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 11.6.2018 


