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Začiatok rokovania:    17.30  hod                             Ukončenie rokovania:  21.00 hod 

 

Konané dňa: 17.6.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Marek Hanuljak 

    p. Samuel Zajac  

                    

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

 

Ospravedlnení:  Ing. Dana Sokolovská 

     Mgr. Monika Obertová 

     Ing. Andrea Ďurišková 

      

Pozvaní:                                Bc. Oľga Škripková 

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Záverečný účet obce za rok 2018 

4. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce 

5. 5. zmena rozpočtu na rok 2019 

6. VZN č. 1/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Strečno 

7. VZN č.2/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady 

za opatrovateľskú službu 

8. VZN č.3/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Strečno  

9. VZN č.4 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, 

na činnosti ŠKD, podmienkach úhrady v školskej jedálni, činnosti centra voľného času 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

11. Žiadosť firmy SEVAK – schválenie dodatku ku zmluve o nájme na rekonštrukciu ČSOV 

12. Schválenie spolufinancovania projektu NFP s názvom „Zvýšení přístupnosti a bezpečnostní ke 

kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí“ – pokračovanie budovania cyklotrasy 

Žilina-Martin 

13. Rôzne  

14. Diskusia 

15. Záver 
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K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 4. 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. Starosta konštatuje, že OZ je uznášania schopné. 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Ivanu Tavačovú.  

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. p. Peter Oberta 

2. p. Samuel Zajac 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 
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Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 4. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

.Poslanci OZ uvedený návrh programu 4. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 
 Informácia o výške a druhu poskytovaných právnych služieb za 1. štvrťrok 2019 - V oblasti 

právnych služieb je pre obec zazmluvnený JUDr. Branislav Samec. Za január boli  

fakturované služby vo výške 300 € (právne zdôvodnenie k bodom zasadnutia OZ, 

vyjadrenie k uzavretiu nájomnej zmluvy p. Jakubíka, príprava podkladov k vyvlastňovaniu 

nehnuteľností) a marec 360 € (právne vyjadrenia a postúpenia podania k opakovanej 

sťažnosti p.Melišovej, oznámenie o skončení nájmu kompy, príprava podkladov pre 

rokovanie komisie pre ochranu verejného poriadku – prejednanie priestupku zákona 

č..282/2002 Z.z.). 

 

 Odstránenie odstaveného auta pri campingu – v súčinnosti s políciou bol majiteľ auta 

vyzvaný na odstránenie, úloha splnená. 

 

 Pracovná náplň zástupkyne starostu - pracovná náplň bola zaslaná poslancom e-mailom, 

Mgr. Dušan Ďurčo požiadal o zverejnenie na obecnej stránke. 

 

 Zberný dvor – v prevádzke podľa schválených prevádzkových hodín od 1. júna 2019, 

povolenie na prevádzku pre OPS od SAŽP bolo udelené 6.5.2019. Celý areál je počas 

nestránkových dní uzamknutý a označený tabuľami. 

 

 Rekonštrukcia a obnova Domu smútku - už bola spracovaná projektová dokumentácia 

a zmena rozpočtu je zahrnutá v 5. zmene rozpočtu. 

 

 Vypracovanie novelizácie Rokovacieho poriadku a Štatútu obce - Rokovací poriadok 

bol zaslaný mailom poslancom na pripomienkovanie a bude bodom programu na 

nasledujúcom OZ. Štatút obce je v štádiu prípravy. Mgr. Dušan Ďurčo pripomienkoval, 

že by bolo vhodné oba dokumenty  predložiť naraz, nakoľko sa Rokovací poriadok v 

niekoľkých bodoch odvoláva na Štatút obce. 

 

 Kontrola OPS 

 

Na základe uznesenia z OZ hlavný kontrolór obce zahájil dňom 6.2.2019 kontrolu na OPS. 

Vzhľadom k tomu, že bol počas predchádzajúceho zasadnutia OZ práceneschopný, správu z 

kontroly predložil 10.6.2019 predsedovi finančnej komisie, riaditeľovi OPS, bývalej konateľke 



4.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 4 

OPS a starostovi obce. Starosta vyzval kontrolóra obce na odprezentovanie výsledkov kontroly. 

Hlavný kontrolór obce navrhol prijať opatrenia konateľovi OPS formou zabezpečenia dennej a 

dôslednejšej evidencie pohybov na bankových účtoch a v bankovej knihe, presnú evidenciu 

zmlúv, ponúk a pod. Ďalej vyhotoviť Ročnú závierku kalendárneho roku OPS a písomne ju 

predložiť OZ spolu s navrhnutými opatreniami, písomne predložiť Rozvojový plán OPS 

Strečno na rok 2020 zosúladený s Programovým rozpočtom obce na rok 2020. 

Kompletná správa z kontroly spolu so všetkými súvisiacimi dokumentami je k nahliadnutiu na 

Obecnom úrade. 

  

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

.Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Záverečný účet obce za rok 2018 

 

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

Strečno za rok 2018“. Návrh  bol zverejnený na stránke obce aj na úradnej tabuli 15 dní pred 

zasadnutím OZ. Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil Stanovisko 

k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2018. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a hospodáreniu 

obce za r. 2018 zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ berú Stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.  

 

 

 

 



4.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 5 

Hlavný kontrolór prítomných oboznámil s rozpočtom obce na rok 2018, ktorý bol OZ 

schválený dňa 13.12.2017 uznesením č. 146/III./2017 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet obce ako schodkový.  

 

V priebehu roku 2018 bol rozpočet zmenený sedemkrát: 

- prvá  zmena  schválená dňa 12.02.2018 uznesením č. 151/2018, 

- druhá zmena upravená v marci 2018 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“ 

o upravenom rozpočte pre lyžiarsky kurz, 

- tretia zmena upravená v apríli 2018 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“ 

o upravenom rozpočte na školu v prírode, 

- štvrtá zmena  schválená dňa 11.06.2018 uznesením č. 168/2018, 

- piata zmena upravená v júli 2018 na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“ o 

poukázaní fin. prostriedkov v rámci rozvojového projektu “Podpora organizačného 

zabezpečenia vzdelávania pedagog. zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 

a výchovy k podnikaniu, o schválenom rozpočte na Učebnice, o schválenom rozpočte 

na Asistentov učiteľa, na základe „Oznámenia  Ministerstva vnútra SR Bratislava“ 

o zvýšení limitu fin. prostriedkov na úseku Matrika, 

- šiesta zmena schválená dňa 24.09.2018 uznesením č. 176/2018, 

- siedma zmena schválená dňa 10.12.2018 uznesením č. 9/2018 a na základe 

„Oznámenia Okresného úradu Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych finančných 

prostriedkov. 

 

Zároveň uviedol, že Záverečný účet obce Strečno za rok 2018 bol spracovaný dňa 27.05.2019  

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 a preto navrhol  OZ 

schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 39 317,85 Eur bez 

výhrad. Navrhol použiť prebytok rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 39 317,85 EUR. 

 

Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh Záverečného účtu a celoročné 

hospodárenie hlasovali:  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
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Ďalej starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške  39 317,85 EUR. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  39 317,85 EUR. 

  

K bodu č. 4: Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce 

 

Pred konaním OZ prebehlo stretnutie starostu obce s predsedom finančnej komisie ohľadom 

zapojenia prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce na kapitálové výdavky. 

Výsledkom stretnutia bol návrh zapojenia prostriedkov na: 

 

 nové auto - z dôvodu rozvážania obedov zo školskej jedálne - 12 000 € 

 rekonštrukcia Domu smútku 6 939 € 

 ochranné siete v areáli Multifunkčného ihriska 3 750 € 

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie zapojenia rezervného fondu z roku 2018 

vo výške 22 689 ,- € do rozpočtu obce na rok 2019.  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili zapojenie rezervného fondu z r. 2018 do rozpočtu obce na rok 2019 vo 

výške 22 689 €. 
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K bodu č. 5: 5. zmena rozpočtu na rok 2019 

 

Piata zmena rozpočtu: 

 – navýšenie rozpočtu ŠJ pri MŠ z dôvodu obedov zadarmo pre predškolákov a školákov ZŠ 

(nutnosť nákupu zariadenia pre vybavenie školskej jedálne a zavedenie čipového systému). Na 

základe kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné zakúpiť auto, ktoré 

bude slúžiť na rozvoz obedov. 

- renovácia domu smútku – na základe vypracovanej dokumentácie na rekonštrukciu domu 

smútku a predloženia finančného  zdôvodnenia pre I. a II. etapu 

- ochranné siete multifunkčného ihriska 

- ostatné zmeny (transfery zo štátneho rozpočtu) 

 

Starosta dal hlasovať za 5. zmenu rozpočtu. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili 5. zmenu rozpočtu. 

 

K bodu č. 6: VZN č.1/2019  o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Strečno  

 

Na predchádzajúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 18.3.2019 starosta informoval o príprave 

nového VZN o pohrebníctve z dôvodu, že ceny služieb a výkony prác sú pre OPS nerentabilné 

a je potrebná úprava cien, nakoľko tá sa nemenila od roku 2011.  Návrh VZN bol vyvesený na 

úradnej tabuli k pripomienkovaniu. Ceny sú navrhnuté tak, aby pohrebné služby vykonávané 

OPS neboli minimálne stratové.  

 

Starosta dal  za uvedený návrh VZN hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta – zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 5   , proti-  0   , zdržal sa - 1  , neprítomní-  3 

Poslanci OZ schválili návrh VZN č.1/2019. 
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K bodu č. 7: VZN č.2/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe 

a výške úhrady za opatrovateľskú službu  

 

Na základe potrieb žiadosti o zabezpečenie sociálnych služieb v obci bolo potrebné 

aktualizovať doteraz platné VZN č.28/6/2011 na súčasné podmienky. Predsedníčka sociálnej 

komisie predložila návrh na výšku úhrady za opatrovateľskú službu z pôvodnej sumy 0,50 € na 

1,50 €/ hod opatrovania. Návrh nového VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 

k pripomienkovaniu. 

 

Starosta dal  za uvedený návrh VZN hlasovať  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č.2/2019. 

 

K bodu č.8: VZN č. 3/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce 

Strečno 

 

Vzhľadom na meniacu sa legislatívu bolo upravené VZN č.26/4/2011 o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi občanom obce 

Strečno a bol vypracovaný nový návrh VZN aktualizovaný na súčasný stav. Boli vypustené 

články o sociálnej núdzi, nakoľko v zmysle zákona už nie je možné poskytnúť takúto dávku. 

Aktualizovali sa paragrafové znenia. Návrh nového VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 

k pripomienkovaniu. 

 

Starosta dal  za uvedený návrh VZN hlasovať  

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č.3/2019. 
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K bodu č. 9: VZN č.4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD, podmienkach úhrady v školskej jedálni, činnosti 

centra voľného času  

 

Od 1.9.2019 boli MŠVVaŠ vydané nové finančné pásma na nákup potravín pre stravníkov 

v školských jedálňach. Vzhľadom na fakt, že od 1.9.2019 majú byť obedy žiakov zadarmo, 

neustále sa zvyšujúce ceny potravín, na odporúčanie Spoločného školského úradu vo Varíne a 

na základe návrhu vedúcej ŠJ bolo navrhnuté pre obec II. pásmo.  

VZN tiež upravuje aj zmeny výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti CVČ. Uvedené sumy boli navrhnuté vedením ZŠ. Návrh nového VZN 

bol vyvesený na úradnej tabuli obce k pripomienkovaniu. Starosta vyzval riaditeľa ZŠ Strečno 

k objasneniu potreby navýšenia úhrady. Riaditeľ vysvetlil, že pri navrhovaní sumy si zmapoval 

okolité obce v Žiline 

 

Následne dal starosta za uvedený návrh VZN hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č.4/2019. 

 

 

K bodu č.10: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019 

 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci 

v druhom polroku 2019 a  predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 2. polrok 2019. 

 

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2019. 
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K bodu č. 11: Žiadosť firmy SEVAK – schválenie dodatku ku zmluve o nájme na 

rekonštrukciu ČSOV  

 

Z dôvodu zabezpečenia plynulej prevádzky splaškovej kanalizácie v obci Strečno, firma 

SEVAK a.s., plánuje realizovať z vlastných prostriedkov rekonštrukciu pôvodných čerpadiel, 

ktoré sú nevyhovujúce a poškodené. Nakoľko ČSOV je v majetku obce Strečno, je potrebný 

súhlas OZ v Strečne. Uznesenie bude tvoriť prílohu dodatku.    

Starosta dal  za uvedený návrh dodatku ku zmluve k rekonštrukcii ČSOV Strečno 2 hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili podpísanie Dodatku č.4 k Zmluve o nájme verejnej kanalizácie. 

 

 

K bodu č. 12:  Schválenie spolufinancovania projektu NFP s názvom „Zvýšení 

přístupnosti a bezpečností ke kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí“ – 

pokračovanie budovania cyklotrasy Žilina-Martin 
 

Obec Strečno, ako partner projektu, podala za účelom realizácie projektovú žiadosť o NFP: 

„Zvýšení přístupnosti a bezpečností ke kulturním památkam v česko-slovenském pohraničí“. 

Vedúcim projektovým partnerom programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika je Moravskoslezský kraj. Hlavným projektovým partnerom je VÚC ŽSK a 

projektovým partnerom je Obec Strečno. 

Hlavným projektovým zámerom na slovenskej strane je pokračovanie budovania cyklotrasy 

Žilina - Martin.  

Projekt rieši pokračovanie cyklotrasy od jej ukončenia pri obytnej zóne v Strečne 

v bezprostrednej blízkosti vzdutia VD Žilina po lávku pre peších v obci. Riešenie bude 

pozostávať z úpravy terénu a položenia asfaltového koberca. Táto časť spolu s rekonštrukciou 

hradnej brány na hrade Strečno jev projekte  riešená a spolufinancovaná VÚC ŽSK. 

Obec Strečno ako vlastník mosta vstupuje do projektu s jeho rekonštrukciou v celkovom 

rozpočtovanom náklade 656768,63 EUR. Rekonštrukcia mosta pre peších ponad rieku Váh 

z roku 1960 rieši stavebné úpravy lávky so zvýšením zaťažiteľnosti a úpravou šírkových 

parametrov pre cyklodopravu. 

Druhou investičnou akciou obce v rámci predkladaného projektu je výstavby cyklochodníka 

lávky po kompu. V objeme 77773,68 Eura. 

Ďalšími položkami rozpočtu sú stavebný dozor, nabíjacia stanica pre elektrobicykle 

a  diagnostika mostu.  

Celkový rozpočet obce Strečno na projekte  „Zvýšení přístupnosti a bezpečnostní ke kulturním 

památkam v česko-slovenském pohraničí“ je 751 012,34 €.  

Z tejto sumy je povinná finančná spoluúčasť 5%, čo je 37 550,62 €.  
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Starosta dal hlasovať za predloženie žiadosti o NFP, realizáciu projektu, zabezpečenie 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 37.550,617 € 

a dohodu o spolupráci partnerov na projekte. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili predloženie žiadosti o NFP, realizáciu projektu, finančnú spoluúčasť 

obce vo výške 37.550,62 € a dohodu o spolupráci partnerov na projekte.  

 

 

K bodu č. 13: Rôzne 

 

Závady na ZŠ 

Dňa 12.4.2019 bolo na OZ doručené oznámenie riaditeľa ZŠ o zavadách na budove základnej 

školy. Jedná sa hlavne o opadávajúce obloženie strechy, ktoré je vážnym bezpečnostným 

rizikom osobám, ktoré sa pohybujú v priestoroch školského dvora vrátane chodníka pri škole. 

Tiež upozornil na opadávajúce obloženie spodnej časti obvodových múrov a na nutnosť 

rekonštrukcie plynovej kotolne, ktorá je dlhodobo v zlom technickom stave. Starosta už 

overoval možnosti eliminovania padania bridlice, navrhuje aspoň záchytné siete. Ďalej 

informoval, že je otvorená výzva – Kvalita životného prostredia, ktorá ponúka možnosti nových 

prvkov vykurovania.  

 

Podnety učiteľov ZŠ 

Starosta informoval o liste riaditeľa a učiteľov ZŠ, v ktorom poukazujú na sústavné problémy 

žiakov a mladistvých v obci, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na ich pripravenosť na 

vyučovanie a vzdelávacie výsledky. Vyzval p. riaditeľa na objasnenie podnetu učiteľov. P. 

riaditeľ pomenoval reálne problémy, kde by prijal otvorenú diskusiu, akčné plány či opatrenia 

zo strany obce. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol osloviť komisiu pre verejný poriadok, upozorniť a 

dať výzvy pre prevádzky, kde dochádza k predaju cigariet a alkoholu a následne robiť kontroly. 

Taktiež navrhol zákaz hracích automatov a stávkovania. K otvorenej téme sa vyjadrili aj 

občania. P. Iveta Tarabová objasnila možnosť sťažnosti na sociálnej kuratele a prisľúbila byť 

nápomocná, p. Marián Praták požiadal o súčinnosť obecného úradu so štátnou políciou.  

 

Regulácia potoka 

Na obec boli doručené dve žiadosti – Mgr. Norbert Bado a p.Richard Drevenák - na reguláciu 

potoka, nakoľko u menovaných opakovane dochádza k poškodzovaniu majetku. Nakoľko 

obaja sťažovatelia boli prítomní, starosta ich vyzval k doplneniu informácií. Starosta obce 

navrhol informoval, že uvedený potok patrí do správy povodia rieky Váh. Jedným z riešení by 

mohlo byť zatrubnenie potoka a vybudovania chodníka k Váhu a pri MŠ, čím by vznikol 

priestor na parkovanie. Mgr. Ďurčo navrhol spevniť brehy a zanechať potok. Odporúča vstúpiť 

do rokovania s Povodím Váhu a pripraviť projektovú dokumentáciu. O výsledku rokovania 

informovať oboch účastníkov prejednávanej veci. 
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Oplotenie multifunkčného ihriska 

Na obec bola doručená žiadosť p. Tavača Gabriela o urgentné riešenie oplotenia 

multifunkčného ihriska ochrannými sieťami. Jeho dom sa nachádza v blízkosti areálu a častými 

prekopnutými loptami dochádza k narušeniu kvality života jeho rodiny. Peňažné prostriedky 

na rozšírenie multifunkčného ihriska o ochranné siete sú schválené - zapojenie rezervného 

fondu.  

 

Odtok dažďovej vody 

Pizzeria Alžbetka v zastúpení p.Vladimírom Melom žiada o riešenie problému s dažďovou 

vodou, ktorá steká po ceste od cintorína a zalieva prístup do pizzerie. Starosta zadal požiadavku 

riaditeľovi OPS. Mgr. Dušan Ďurčo poukázal na potrebu zrušiť kompostovisko pri cintoríne, 

nakoľko obec má funkčný Zberný dvor. 

 

Neodbornosť obce a podnet z krajského súdu 

Starosta informoval o liste od p.Melišovej, v ktorom upozorňuje na neodbornosť obce pri 

aplikácii zákonov v praxi a osobnom stretnutí s pani Melišovou, kde si vysvetlili určité 

skutočnosti. Dňa 3.6.2019 bola na obec doručená žaloba z krajského súdu v Žiline vo veci 

opätovného určenia mandátu p.Pavlovi Tavačovi. V liste súd žiada obec o stanovisko. Vec bola 

posunutá právnej kancelárii. 

 

Susedský spor 

Starosta informoval o doručení sťažnosti p.Meisselovej na rodinu Tichú z dôvodu narúšania 

komfortu bývania zlým parkovaním. Sťažnosť bola postúpená na doriešenie komisii pre 

ochranu verejného poriadku. Nakoľko problém parkovania v obci je dlhodobý, opätovne vyjde 

článok s apeláciou na vodičov motorových vozidiel. Motoristi budú aj upozornení bločkami 

o neparkovaní na cestnej komunikácii. V prípade neuposlúchnutia, obec pristúpi  

k represívnejším opatreniam.  

Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že je možnosť parkovať na Majeri, čo občania nevyužívajú. 

Starosta požiadal o súčinnosť pri parkovaní najprv samotných poslancov a zamestnancov OÚ. 

 

Sťažnosť – strata súkromia p.Ladiver 

Na obec bola doručená sťažnosť p.Jozefa Ladivera na stratu súkromia z dôvodu prechádzania 

turistov na rozhľadňu Špicák po ul.Lesnej. Sťažnosť bola postúpená na riešenie hlavnému 

kontrolórovi obce, ktorý poslal p.Ladiverovi svoje vyjadrenie dňa 28.5.2019. V ňom 

konštatuje, že obec nezavinila pri úprave miestnej komunikácie ul.Lesná ani vybudovaním 

rozhľadne žiadne pochybenia. Obec bude súčinná klubu Značkár zo Žiliny pri novom 

turistickom značkovaní z hlavnej cesty od COOP Jednota až po rozhľadňu.  

 

 

K bodu č.14  Diskusia. 

 

Starosta informoval o: 

 

 pripravovanom umiestnení bankomatu pri budove TIK Strečno na skúšobnú dobu 1 

roka, obec pripraví betónový podstavec 

 prevádzke služby na bezplatný odber obecných správ občanom formou sms, 

 liste Štatistického úradu SR, v ktorom žiadajú o informovanie obyvateľov obce, že od 

1.7.-31.12.2019 bude vo vybraných domácnostiach prebiehať štatistické zisťovanie 

o zdraví a bude slúžiť k porovnávaniu údajov o zdraví medzi všetkými členskými 

štátmi EÚ. 
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 výročí obce - v roku 2021 obec Strečno bude oslavovať 700. výročie, je potrebné sa 

dohodnúť na organizácii podujatia prípadne navrhnúť komisiu zloženú z poslancov a 

občanov obce, ktorí budú nápomocní pri tvorbe monografie o obci a organizácii 

podujatia.  

 

Zástupkyňa starostu informovala o: 

 

 potrebe nového označenia obce Strečno pri vstupe - je úplne naspodku, zakrývajú 

ho kríky 

 pozvala všetkých na Jánske ohne a Memoriál Jarka Hanuljaka 

 

p. Samuel Zajac: 

 vzniesol požiadavku vykosiť vysokú trávu pri SHELL-ke a potrebe umiestnenia väčších 

smetných košov pri multifunkčnom ihrisku 

 upozornil na potencionálny vznik čiernych skládok pri lanopase 

 

p. Marek Hanuljak 

 apeluje, aby sa doriešila otázka Majer a navrhuje spraviť VZN ohľadne parkovania  

 

p. Samuel Beháň 

 navrhol riešiť čierne skládky fotopascami, spojiť sa s Dolvapom či by bolo možné 

napojenie 

 

p. Peter Oberta 

 upozornil na potrebu vyradenia a odhlásenia Liaz-ky na Majeri 

 

Ing. Július Ilovský 

 informoval o prevádzke Zberného dvora - ľudia ukladajú netriedený odpad k okoliu 

zberného dvora mimo prevádzkových hodín. Apeloval aj na zložky v obci a vyzval 

k ich k separácii odpadov po akciách. Zástupkyňa starostu pošle oznam o separovaní 

pre všetky zložky a navrhla informovať aj tých, ktorý si prenajímajú sálu. 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky občanov. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky občanov na vedomie. 
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Následne dal starosta hlasovať za podnety a pripomienky poslancov 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

 

K bodu č.15  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 4. zasadnutí OZ. 

 

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................                                                                        

 

Dňa: 17.6.2019 

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

 

2.  .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


