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Začiatok rokovania:    17,30  hod                             Ukončenie rokovania:    20.00 hod. 

 

Konané dňa: 24.9.2018 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:              p. Peter Oberta  

              p. Beáta Badibangová 

     Mgr. Monika Obertová 

                                               p. Štefan Oberta 

     p. Alfonz Klocáň 

     p. Peter Oberta 

     Ing. Róbert Benedig 

                                               Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení:  Mgr. Erika Kubová 

     Mgr. Monika Obertová, Alfonz Klocáň (prítomní od 4.bodu  

     programu) 

Hlavný kontrolór obce:   p. Peter Lingeš   

Zapisovateľka:   p. Beáta Badibangová   

Zúčastnení hostia:               Ing. Július Ilovský – riaditeľ OPS Strečno  

     Mgr. Anna Kadašiová, p. Pavol Samec, p. Marián Kadaši 

     p. Samuel Beháň    

  

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie spolufinancovania mikroprojektu SR-ČR 

4. Schválenie 6.zmeny rozpočtu na rok 2018 

5. Schválenie prevádzkového poriadku zberného dvoru v Strečne 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 28. 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. Ing. Dana Sokolovská 

2. Ing. Róbert Benedig 

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. Mgr. Dušan Ďurčo 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 28. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

Poslanci OZ uvedený program schválili. 

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

   

K bodu č. 2:  Kontrola uznesení 

 

Splnenie opatrení z 27. zasadnutia OZ dňa 11.6.2018 

Z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplynula požiadavka na osadenie zrkadla a spomaľovača 

na ulici Za záhradami pri zákrute z ulice Májová a Lipová a osadenie cestného spomaľovača 

pri bare Mário. Úloha nebola splnená, pretrváva, všetka pracovná kapacita bola sústredná do 

rekonštrukcie kuchyne MŠ. 

OZ berie informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 3:  Schválenie spolufinancovania mikroprojektu SR-ČR 

 

Starosta informoval o podanom mikroprojekte s partnerom – Horní Tošanovice „Kultivácia 

revitalizovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti  a predstavenia kultúrneho dedičstva“. 
O koncepcii projektu boli poslanci OZ informovaní na  25. zasadnutí OZ dňa 12.2.2018. 

Náplňou projektovej žiadosti je obstaranie mobiliáru do priestoru na kultúrne podujatia v areáli 

KD: cyklostojany, lavička, smetné koše, ďalej rezbárska tvorba ľudových umelcov zo 

Slovenska a od českého partnera na vytvorenie postáv viažucich sa k histórii, ktoré budú 

dotvárať atmosféru podujatí organizovaných v priestore pri KD.  

Obsahom projektu je materiál, náklady na pobyt rezbárov, publicita projektu a účasť partnera 

na predstavení výstupu projektu na kultúrnospoločenskom podujatí. 

Podmienkou schválenia projektu je súhlas OZ na jeho realizáciu s celkovým rozpočtom 21 915 

Euro, so spolufinancovaním vo výške 5 % - 1095,75 Euro. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie 

projektu “Kultivácia revitalizovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti  a predstavenia 

kultúrneho dedičstva“ vo výške 21915 € a spolufinancovanie projektu vo výške 1095,75 €. 

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

 

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

 

Starosta obce informoval poslancov o 6. zmene rozpočtu na rok 2018 a podal vysvetlenie 

k jednotlivým položkám. Rozpočet bol prehodnotený na zasadnutí s predsedom finančnej 

komisie a následne bol upravený za účasti hlavného kontrolóra obce. K predloženej zmene 

rozpočtu vyjadril kontrolór obce súhlasné stanovisko. Počas rokovania sa navrhlo znížiť 

položku kapitálových výdajov z programu 07 – výstavba chodníka SNP o 3000 Eur a presunúť 

do programu 08.02 – rekonštrukcia MŠ (výmena presklených dverí v chodbe)   

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za 6. zmenu rozpočtu 2018. 

Hlasovanie:  za-7, proti-0, zdržal sa-1,  neprítomní-1.   
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K bodu č. 5:  Schválenie prevádzkového poriadku zberného dvoru v Strečne 

 

Starosta informoval poslancov, že na spustenie prevádzky zberného dvora v Strečne je potrebné 

schváliť OZ prevádzkový poriadok zberného dvoru, ktorý sa následne musí poslať na odbor ŽP 

za účelom vydania rozhodnutia so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 

zberného dvora obce Strečno.  

Po zapracovaní pripomienok z radov poslancov, starosta vyzval poslancov, aby hlasovali 

o  Prevádzkovom poriadku zberného dvora v Strečne. 

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

         

K bodu č. 6:  Rôzne 

a) Dňa 25.júla 2018 bola na OÚ v Strečne doručená žiadosť o odkúpenie trafostanice 

spoločnosťou ENSTRA a.s., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina. Spoločnosť má s obcou 

uzatvorenú zmluvu o nájme energetického zariadenia číslo E/ZoN/2010/1, ktorej 

predmetom je nájom energetického zariadenia o výmere 5 m2.  Cenu za odpredaj zariadenia 

navrhujú určiť znaleckým posudkom.   

Taktiež dňa 24.9.2018 bola na OÚ v Strečne doručená žiadosť firmy P3 Žilina s.r.o., 

Hodžovo námestie 1/A, Bratislava o odkúpenie energetického zariadenia, ktoré zásobuje 

priemyselný park P3 Strečno elektrickou energiou.  

Starosta oboznámil poslancov, že bol zaslaný dotaz  na MH SR o možnosti odpredaja 

majetku obce – trafostanice, nakoľko táto bola financovaná v rámci výstavby  

priemyselného parku z dotácie MH. Zostatková hodnota je momentálne cca 51 tis. Eur. 

Nakoľko sa jedná o majetok obce, v prípade kladného stanoviska o odpredaji, bude potrebné 

v zmysle zákona o majetku obce, vyhlásiť verejnú súťaž. 

 Poslanci berú uvedenú informáciu na vedomie. 

 

b) Dňa 18.7.2018 bol na OÚ doručený list p. Anny Tarabovej, ul. Záhradná 660, Strečno, 

ktorým žiada OZ riešiť otázku vlastníctva časti parciel, ktoré boli neoprávnene zapísané 

v katastri nehnuteľností v prospech CSSI s.r.o. Touto problematikou sa obecné 

zastupiteľstvo zaoberalo na 22. a 26. rokovaní OZ. Vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o opätovnú výzvu, ktorou žiada o späť vrátenie do pôvodného stavu, starosta uviedol, že 

jednou z možností je podanie žaloby na súd a vyzval poslancov na ďalšie návrhy. Na 

objasnenie celej záležitosti bola vyzvaná prítomná p. Kadášiová, ktorá zastupovala p. 

Tarabovú a ostatných občanov zainteresovaných v danom prípade. Na základe podaných 

informácii starosta navrhol zrušiť prijaté uznesenia vo veci vzájomnej zámeny pozemkov 

medzi obcou Strečno a firmou CSSI, resp. firmou Družstvo HAMI č. 131/2017 zo dňa 

4.9.2017 a č. 160/2018 z 21.3.2018 z predchádzajúcich rokavaní a vyzval poslancov, aby 

o predloženom návrhu hlasovali. 

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

 

Ďalej navrhol stretnutie všetkých zúčastnených strán na dosiahnutie dohody o vrátení do 

pôvodného stavu v prípade určenia vlastníckych práv. V prípade, že nedôjde k vzájomnej 

dohode, pristúpi sa k podaniu žaloby na súd. Za predložený návrh dal starosta hlasovať.   

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

 

V rámci uvedeného bodu bol predložený aj návrh na opravu ,,ROEP-u“ za účelom 

prevedenia parciel pod miestnymi komunikáciami z registra ,,E“ do právneho stavu registra 

,,C“ vo vlastníctve obce Strečno. Je potrebné vyžiadať si predajné zmluvy zo štátneho 

archívu. Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za predložený návrh. 

  Hlasovanie:  za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.   
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c) Dňa 18.7.2018 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 prevádzkovateľa Bowlingu likvidačná. V minulosti sa mu 2x znižoval 

nájom, momentálne je v rozpočte počítané s výškou nájmu 3600 €/ročne. 

 Poslanci najprv navrhujú zistiť aké sú oprávnené náklady obce na údržbu bowlingových 

priestorov a zariadení a poverujú starostu obce a členov finančnej komisie iniciovať 

stretnutie s prevádzkovateľom  za účelom možnej dohody nájmu. 

 Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za uvedený návrh.  

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

 

d) Starosta informoval poslancov o pripravovanom projekte Wifi pre Teba, ktorý vyhlásil Úrad 

vlády SR (kód výzva OPII-2018/7/1-DOP).  Je možné podať žiadosť na vybudovanie 

bezplatných wifi zón v obci s príspevkom max. 15000, spolufinancovanie obce vo výške 

5%.  Obec plánuje v rámci toho projektu vybudovať štyri bezplatné wifi zóny: (Obecný úrad, 

OPS; ZŠ; TIK; Areál FK). 

Napájanie AP (prístupových bodov) bude optickým káblom s výkonom siete 30 megabit/s, 

ktorý bude môcť byť v budúcnosti využitý i pre .kamerový systém. 

Rozpočet projektu na jeho realizáciu je 13 436,40 EUR (cena s DPH) so zabezpečením 5%-

tného spolufinancovania (671,82 €).  

Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za predloženie projektovej žiadosti o NFP za 

obec Strečno pre projekt Wifi pre Teba v rámci výzvy Úradu vlády (kód výzvy: OPII-

2018/7/1-DOP ) s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa 671,82 EUR z celkových oprávnených výdavkov (13436,40 EUR). 

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

 

e) Starosta informoval poslancov, že  vzhľadom na blížiace sa končiace funkčné obdobie, 

a  pracovné vyťaženie nemal možnosť si vyčerpať nárokovateľnú dovolenku za rok 2018. 

Preto žiada OZ o preplatenie časti nevyčerpanej dovolenky v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v počte 25 dní.  

 Starosta o predloženom návrhu dal hlasovať. 

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

 

Diskusia: 

Ing. Sokolovská sa informovala na možnosť ohradenia nového javiskového priestoru pri OÚ, 

nakoľko sa tam zdržiava mládež a javisko poškodzujú bicyklami. Starosta odpovedal, že 

priestor bude monitorovaný kamerovým systémom a zákazovými tabuľami. 

Mgr. Ďurčo sa opýtal, kedy bude otvorené multifunkčné ihrisko. Starosta odpovedal, otvorenie 

ihriska je plánované na posledný októbrový týždeň. Ďalej všetkých pozval na turistickú akciu 

Náučný chodník, ktorá sa bude konať 29.9.2018. 

p.Oberta Peter sa informoval či sa uvažuje s vybudovaním trativodu na ul.Školskej pri č. domov 

517, 550, nakoľko počas dažďov nie sú funkčné vsakovacie šachty. Starosta odpovedal, že po 

dokončení projektu zateplenia MŠ je v pláne vybudovať trativod. 

p.Klocáň sa zaujímal či sa začne s realizáciou chodníka na ul. Sokolskej. Starosta odpovedal, 

že materiál je zakúpený, začne sa po ukončení projektu MŠ. Ďalej sa informoval o verejnom 

obstarávaní na multifunkčné ihrisko, nakoľko k vyhodnoteniu súťaže nebol pozvaný žiadny 

poslanec. Starosta odpovedal, že VO na základe mandátnej zmluvy  prebehlo elektronickým 

obstarávaním. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
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Mgr.Obertová sa informovala na možnosť osadenia zákazovej značky s výnimkami na ceste na 

pamätník. Ďalej upozornila na chýbajúce značenie z obce na Žilinu. Starosta odpovedal, že 

zabezpečí nápravu.  

 

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 28. zasadnutí OZ. 

 

 

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

 

Dňa : 24.9.2018 

 

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

 

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

 

UZNESENIE 
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  24.9.2018 

 

Uznesenie č. 172 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

1. Kontrolu uznesení 

2. Rôzne 

3. Pripomienky poslancov 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

Strečno, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 173 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

A) overovateľov 28. zápisnice v zložení: 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. Ing. Róbert Benedig 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

p. Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

B)  návrhovú komisiu v zložení 

1.  Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 
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Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 174 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: program 28. zasadnutia OZ. 

 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 175 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu “Kultivácia 

revitalizovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti  a predstavenia kultúrneho dedičstva“ 

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami pomoci 

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu 

vo výške rozdielu celkových výdajov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku (NFP) v súlade s podmienkami poskytovania pomoci, t.j. vo výške 1095,75 

EUR 
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Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Peter Oberta 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

Neprítomní: 

Mgr. Monika Obertová 

p. Alfonz Klocáň 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 176 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje:  6. zmenu rozpočtu na 2018. 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Hlasovanie -  zdržal sa :   

Ing. Róbert Benedig 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 177 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: Prevádzkový poriadok zberného dvoru v Strečne 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 



28.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 9 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 178 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

navrhuje: zistiť oprávnené náklady obce na údržbu bowlingových priestorov a zariadení 

a poveruje starostu obce s členmi finančnej komisie iniciovať stretnutie s firmou Domašín s.r.o. 

Strečno za účelom možnej dohody o nájme . 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 179 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: starostovi obce preplatenie zostatku náokovateľnej dovolenky v súlade s § 2 ods. 

2 zákona č. 253/1994 Z. z. v počte 25 dní za kalendárny rok 2018. 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213436&f=2
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Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č.180 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: predloženie Žiadosti o NFP za účelom podania projektu Wifi pre Teba v rámci 

výzvy Úradu vlády (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP ) s výškou maximálneho celkového 

spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 671,82 EUR z celkových oprávnených 

výdavkov (13436,40 EUR). 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Hlasovanie -  zdržal sa :   

Mgr. Monika Obertová 

p. Peter Oberta 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

Uznesenie č. 181 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

zrušuje: prijaté uznesenia vo veci vzájomnej zámeny pozemkov medzi obcou Strečno a firmou 

CSSI, resp. firmou Družstvo HAMI č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 a č. 160/2018 z 21.3.2018.. 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 
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Uznesenie č. 182 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

poveruje: 

starostu obce vyvolaním stretnutia všetkých zúčastnených strán k téme zámeny pozemkov na 

dosiahnutie dohody o vrátení do pôvodného stavu a v prípade neúspechu ho poveruje 

podaním žaloby na súd o určenie vlastníckych práv. 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

 

Uznesenie č. 183 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje: podanie návrhu na opravu ROEP v súvislosti so zápisom ciest na obec. 

Hlasovanie -  za :   

p. Beáta Badibangová 

p. Štefan Oberta 

Mgr. Monika Obertová 

Peter Oberta 

Alfonz Klocáň 

Ing. Dana Sokolovská 

Ing. Róbert Benedig 

Mgr. Dušan Ďurčo 

Ospravedlnení: 

Mgr. Erika Kubová 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 24.9.2018 

 

 


