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Začiatok rokovania:   16.30  hod                             Ukončenie rokovania:   17.30 hod 

 

Konané dňa: 16.12.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

     Ing. Dana Sokolovská 

  Ing. Július Ilovský 

     p.Marek Hanuljak 

  Ing. Andrea Ďurišková 

             

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení: Mgr. Monika Obertová 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. 10.zmena rozpočtu 

4. Schválenie programového rozpočtu na r. 2020  

5. VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

6. VZN č.6/2019 o  nakladaní s komunálnym odpadom 

7. VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

8. Rokovací poriadok 

9. Štatút obce 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020 

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 8. 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.  
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Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. Ing. Andrea Ďurišková 

2. Ing. Dana Sokolovská 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 8. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Hlasovanie:   

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

      

Poslanci OZ uvedený návrh programu 8. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 Stretnutie zložiek (zakúpenie ozvučovacej techniky) – naplánované na január 2020 

 Odchod autobusu – bola zaslaná požiadavka na SAD - ranný autobus 5.55 s odchodom 

od dolnej zastávky. Pripomienka nebola akceptovaná z dôvodu doručenia po termíne 

zmien, ktoré sú realizované od 15.12.2019 a z dôvodu nárastu najazdených km.  

 Parkovanie v obci – sú vyrobené letáky upozorňujúce na nesprávne parkovanie, ktoré 

budú distribuovať poslanci v rámci svojich obvodov 

Zvyšné zadané úlohy týkajúce sa zatekania skladu Hajovčeka a bývalej kuchyne, regulácie 

potoka, opravy vsakovacej šachty, vyčistenie uličných vpustí a opadávajúcej bridlice v ZŠ sú 

v štádiu riešenia. 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

 

K bodu č. 3    10.zmena rozpočtu 

 

Starosta obce informoval, že 8. a 9. zmena rozpočtu bola upravená na základe Oznámení 

ÚPSVaR Žilina a Okresného úradu Žilina pre ZŠ a MŠ Strečno. 10. zmena rozpočtu bola 

vykonaná predovšetkým z dôvodu plánovanej kúpy pozemkov Radinove  do vlastníctva obce 

so schválenou kúpnou cenu vo výške 81 032,40 €. 

 

Následne dal starosta za uvedený návrh 10. zmeny rozpočtu hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili 10. zmenu rozpočtu. 

 

K bodu č. 4: Schválenie programového rozpočtu na r.2020 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrh programového rozpočtu, ktorý bol prerokovaný 

na 7. zasadnutí OZ a následne uverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Strečno na 

pripomienkovanie. Zároveň uviedol, že na obecný úrad neboli doručené žiadosti o úpravu 

rozpočtu na r. 2020. 
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Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce p. Petra Lingeša, aby predniesol stanovisko k 

navrhovanému rozpočtu obce.  

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

Rozpočet obce Strečno pre rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj 

výdavkovej časti je vo výške: 2 194 883 EUR. 

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. Odporučil programový rozpočet na r. 2020 

s výhľadom na r. 2021 a 2022 schváliť.  

 

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie programového rozpočtu na 

rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili programový rozpočet na r. 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.  

 

 

K bodu č. 5:   VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

Z dôvodu novelizácie niektorých ustanovení zákona č. 447/2015 Z.z. a  zmene a doplnení  

zákona č. 375/2016 Z.z. je vypracovaný nový návrh VZN  o miestnom poplatku za rozvoj.  

Je potrebné zverejniť výšku vybraného poplatku za rozvoj a jeho kapitálové využitie raz ročne 

na webovom sídle obce alebo úradnej tabuli. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 

25.11.2019 k pripomienkovaniu do 10.12.2019. Vzhľadom k tomu, že   neboli vznesené žiadne 

pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č.5/2019. 

 

K bodu č. 6:  VZN č.6/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom 

Dôvodom vypracovania  návrhu VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom je jeho 

zosúladenie so skutočným stavom, nakoľko v obci bol do prevádzky uvedený Zberný dvor. 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2019 k pripomienkovaniu do 10.12.2019. 
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Vzhľadom k tomu, že  neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za 

uvedený návrh hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č. 6/2019. 

 

 

K bodu č. 7:  VZN č.7/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Pre obec 

priniesli právne predpisy podstatné zmeny týkajúce sa výšky sadzieb za uloženie jednotlivých 

druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového 

komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. Návrh VZN bol vyvesený na 

úradnej tabuli dňa 25.11.2019 k pripomienkovaniu do 10.12.2019. Vzhľadom k tomu, 

že   neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili návrh VZN č. 7/2019. 

 

 

K bodu č.8 Rokovací poriadok 

 

K prerokovaniu návrhu nového Rokovacieho poriadku došlo na stretnutí poslancov OZ. Návrhy 

poslancov boli zapracované do nového rokovacieho poriadku. Do termínu 10.12.2019 neboli 

doručené žiadne pozmeňovacie návrhy či pripomienky. Starosta vyzval poslancov 

na schválenie nového rokovacieho poriadku OZ. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 
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p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili nový Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 9 Štatút obce 

 

K prerokovaniu návrhu nového Štatútu obce došlo na stretnutí poslancov OZ. Návrhy boli 

zapracované do tvorby nového štatútu obce. Do termínu 10.12.2019 neboli doručené žiadne 

pozmeňovacie návrhy. Starosta vyzval poslancov o schválenie nového Štatútu obce Strečno. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili nový štatút obce Strečno. 

 

 

K bodu č. 10: Plán kontrolnej činností hlavného kontrolóra na I.polrok 2020 

Starosta informoval o predloženom pláne hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020. Uvedený 

plán bol poslancom rozdaný na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 26.11.2019  a vyvesený 

na úradnej tabuli obce dňa 25.11.2019 k pripomienkovaniu do 10.12.2019. Do uvedeného 

dátumu neboli doručené žiadne pripomienky či návrhy. 

Starosta dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2020. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.  
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K bodu č. 11: Rôzne 

 

 Komunitný plán obce na roky 2020-2022 
 

Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb 

s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.  Podľa §82 a  §83 Zákona o sociálnych službách č. 

448/2008 sa ukladá obciam a mestám povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb 

v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v 

územnom obvode obce (mesta). Z tohto dôvodu bol vypracovaný a predložený poslancom OZ 

nový komunitný plán obce na roky 2020-2022. Poslanci ho môžu pripomienkovať do konca 

januára 2020. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu o príprave komunitného 

plánu obce na r. 2020-2022. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informáciu o príprave komunitného plánu obce Strečno na roky 2020-2022 

na vedomie. 

 

 Príprava nového VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom v prípade 

ťažkej životnej situácie formou jednorazovej dávky 

Starosta informoval o návrhu nového VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom v 

ťažkej životnej situácie, ktoré pripravuje predsedníčka sociálnej komisie. Dôvodom nového 

VZN je Zákon č. 42/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 

hmotnej núdzi, kde sú stanovené prísnejšie podmienky posudzovania žiadostí o jednorazovú 

pomoc v hmotnej núdzi - bez možnosti posudzovania sociálnej núdze. V obci sú však osoby a 

rodiny, ktoré potrebujú pomoc, ale nespadajú do parametrov posudzovania podľa tohto zákona.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu o príprave návrhu VZN o 

sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade ťažkej životnej situácie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

 

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o príprave nového VZN o poskytovaní sociálnej 

pomoci obyvateľom obce v prípade ťažkej životnej situácie formou jednorazovej dávky. 
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 Silvestrovský punč 

Starosta informoval poslancov o plánovanom každoročnom Silvestrovskom punči, ktorý bude 

podávaný za dobrovoľný príspevok.  Poslanci sa zhodli na tom, že tento dobrovoľný príspevok 

pôjde na pomoc ľuďom po tragédii v Prešove.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu, že dobrovoľný príspevok 

zo Silvestrovské punču bude určený na pomoc ľuďom po tragédii v Prešove. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu č.12 Diskusia 

 

 p. Marek Hanuljak - upozornil na výpadky verejného osvetlenia v prípade silnejšieho 

vetra - overí sa možnosť zabezpečiť rozpery, ktoré by zabránili dotyku káblov, 

informoval sa ohľadne situácie v FK Strečno - tréner ešte nie je  

 p. Peter Oberta - informoval sa o pokračovaní chodníka SNP a zabezpečení potrebného 

materiálu pri zatrubnení potoka, prípadne prekládky plynu 

 

Starosta zadal úlohu konateľovi OPS vypracovať harmonogram prác OPS na r. 2020, kde sa 

zahrnú okrem prác na III. etape výstavby chodníka SNP aj úlohy zadané pri kontrole uznesení. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci podnety a pripomienky poslancov berú na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

 

 

K bodu č.13  Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce sa poďakoval poslancom 

a kontrolórovi obce za účasť na 8. zasadnutí OZ a poprial všetkým príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a v novom roku 2020 veľa zdravia, pokoja a porozumenia. 
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Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................                                                                        

 

Dňa: 16.12.2019 

 

 

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

 

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


