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Začiatok rokovania:    17.30  hod                             Ukončenie rokovania:  20.10 hod 

 

Konané dňa: 26.11.2019 

 

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 

             

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení: Mgr. Monika Obertová 

  Ing. Andrea Ďurišková 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Schválenie dotácií od obce pre rok 2020 

4. Návrh programového rozpočtu na r. 2020, 2021, 2022  

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

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

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

8. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2019 

9. Rôzne  

10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 7. 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. Ing. Július Ilovský 

2. p. Marek Hanuljak 
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p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - zdržal sa 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

Hlasovanie: za- 5, proti- 0, zdržal sa- 2, neprítomní- 2           

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Hlasovanie:   

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 7. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Hlasovanie:   

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ uvedený návrh programu 7. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 Zatekanie skladu Hajovčeka a bývalej kuchyne– oprava potrubí OPS – úloha splnená. 

Ing. Július Ilovský spomenul, že znova bol upozornený na rovnaký problém, ktorého 

pravdepodobná príčina je nezodpovedné používanie a vylievanie vody nájomníkmi v 

kúpeľni mimo priestorov na to určených  

 

 Potreba opravy vsakovacej šachty na novom cintoríne, vyčistenie uličnej vpuste na 

ul.Záhradná – úloha pretrváva 

 

 Regulácia potoka – bol oslovený Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý sa k danej 

problematike vyjadril v zmysle, aby obec podala žiadosť, ale aj tak sa očakáva 

negatívna odpoveď s tým, že nemajú prostriedky na investičné aktivity, nakoľko sa obec 

nenachádza v povodňovej zóne.  

 

 Závady na škole – opadávajúca bridlica - projektant bol oslovený za účelom návrhu 

riešenia, skonštatoval, že na sklon strechy bolo použitie bridlice nevhodné riešenie, po 

tom ako sa rozhodne o najvhodnejšom riešení, budú sa musieť vyčleniť prostriedky z 

rozpočtu 

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 Schválenie dotácií od obce pre rok 2020 

 

Obec v postavení subjektu verejnej správy má právo poskytovať z rozpočtu obce 

dotácie. Dotácia je príspevok vo finančnej forme, ktorú môže obec poskytovať na konkrétne 

úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce, na podporu všeobecne 

prospešných služieb, verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Dotácie sa poskytujú z verejných zdrojov, nie je na ne právny nárok a sú účelovo viazané na 

konkrétnu akciu, úlohu alebo účel. Obec má prijaté VZN č. 5/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce Strečno, kde je schválená metodika posúdenia žiadosti. 

 

Termín podania Žiadosti o dotáciu od obce bol 15.11.2019. O dotáciu požiadalo 14 žiadateľov. 

Žiadosti boli posúdené finančnou komisiou dňa 20.11.2019, ktorá podala takýto návrh na 

schválenie účelu a výšky dotácie: 
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Združenie Požadovaná  

výška 

Návrh finančnej komisie 

účel výška 

Volleyball Strečno 900,00 
zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na ceny, materiálno-technické 

vybavenia a občerstvenia na turnajoch 

900,00 

Hajov 6 000,00 

zabezpečenie kultúrnych aktivít vo forme 

príspevku na interiérové vybavenie priestorov 

vzdelávacieho centra v kultúrnom dome, 

krojového vybavenia, vzdelávania, výdavkov na 

organizovanie a účasti na festivaloch a 

podujatiach, projektoch 

6 000,00 

Tenisový klub 1 500,00 

zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na štartovné a vybavenia účastníkov 

turnajov 

1 500,00 

Uhlík 500,00 

zabezpečenie športových a verejno-prospešných 

aktivít spojených s organizovaním turistických 

pochodov a údržbou turistických chodníkov a 

chaty Domašín 

500,00 

FK Strečno 20 000,00 
zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na dopravu, poplatky zväzom, mzdy a 

réžiu  

20 000,00 

FK internacionali 

medvedi 
500,00 

zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na dopravu a cien na futbalových 

turnajoch 

500,00 

Jednota dôchodcov 1 100,00 

zabezpečenie kultúrych aktivít vo forme 

príspevku na reprezentatívne oblečenie speváckej 

skupiny Jesienka, výlety a relaxačné pobyty 

členov 

1 100,00 

Slovenský zväz telesne 

postihnutých 
300,00 

zabezpečenie verejnoprospešných aktivít vo 

forme príspevku na rehabilitačné a vzdelávacie 

kurzy, zájazdy členov 

300,00 

Lyžiarsky oddiel 

Javorina 
9 200,00 zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na údržbu lyžiarskeho areálu, 

elektrinu, kosačky a materiálu na drenáž svahu 

4 000,00 

Inštitút zdravého 

vývinu 
73 000,00 zabezpečenie vzdelávacích a poradenských 

aktivít  
71 800,00 

Minikárový klub 250,00 
zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na technické vybavenie motokár a 

nákladov spojené s účasťou na pretekoch minikár 

250,00 

Ochotnícke divadlo 2 000,00 zabezpečenie kultúrnych aktivít vo forme 

príspevku na zvukovú techniku a materiálneho 

zabezpečenie divadelných predstavení 

2 000,00 

Ľudová hudba 

PARTA  
3 000,00 

zabezpečenie kultúrnych aktivít vo forme 

príspevku na zvukovú techniku a organizácie 

podujatia Tvorivé dielne spod Strečna 

3 000,00 

AK 1 300,00 
zabezpečenie športových aktivít vo forme 

príspevku na štartovné, ubytovanie a cestovného 

pre pretekárov 

1 300,00 

Celková požadovaná 

dotácia od obce 119 550,00   113 150,00 
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Starosta objasnil zníženie požadovanej dotácie pre Inštitút zdravého vývinu - pridelená suma 

bola prepočítaná podľa koeficientov z tohto roka, keďže nie sú ešte známe na nasledujúci rok.   

Predseda finančnej komisie ozrejmil zníženie požadovanej sumy dotácie pre Lyžiarsky oddiel 

Javorina. Obec nemôže poskytnúť dotáciu združeniam na kapitálové výdavky - rekonštrukcia 

cudzích objektov. 

Ľudová hudba Parta, Ochotnícke divadlo a Dychová hudba Strečňanka požiadali o príspevok 

na ozvučenie. Mgr. Dušan Ďurčo vzniesol návrh, že by možno bolo vhodné zakúpiť jednu 

kompatibilnú techniku a nechať ich na obci, nie každej zložke zvlášť. P. Beáta Badibangová 

ozrejmila, že nie je problém, aby bola všetka technika na úrade a bola dostupná aj iným zložkám 

ako aj obci. Len sa chcú vyhnúť situácii, že by sa technika poškodila. Starosta uviedol, že ak 

bude technika  pod zložkami, tie budú zodpovedať za ich stav. P. Hanuljak navrhol, aby 

ozvučovacia technika bola uskladnená na obecnom úrade a určiť zodpovednú osobu.  Navrhlo 

sa, že sa urobí stretnutie všetkých zložiek, ktoré by potrebovali zapožičiavať techniku a 

dohodnú si postup a pravidlá. 

Následne dal starosta za uvedený návrh účelu a výšky dotácie od obce na r. 2020 hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ schválili účel a výšku dotácie od obce na r. 2020. 

 

K bodu č. 4: Návrh programového rozpočtu na r.2020, 2021, 2022 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu obce na rok 2020, s 

výhľadom na r. 2021 a r. 2022. Rozpočet bol dňa 22.11.2019 zostavený a prerokovaný na 

pracovnom stretnutí so starostom obce, predsedom finančnej komisie, ekonómkou a 

účtovníčkou obce. Následne bol návrh programového rozpočtu zaslaný hlavnému kontrolórovi 

obce a poslancom OZ. Návrh finančnej dotácie na výšku dotácie od obce bol premietnutý do 

návrhu rozpočtu. 

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

výdavkovej časti je vo výške: 2 194 883 EUR. 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh programového rozpočtu na 

r.2020, 2021, 2022 berú na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú návrh programového rozpočtu na r. 2020,2021 a 2022 na vedomie.  
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K bodu č. 5: Návrh VZN č.5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

Starosta informoval, že dňa 1.11.2016 nadobudla účinnosť zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom 

poplatku za rozvoj. Obec Strečno  má prijaté VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj, 

ale 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. Pripomienky k návrhu je možné podať do 

10.12.2019. 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh VZN č. 5/2019 berú na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú návrh VZN č. 5/2019 na vedomie 

 

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

Starosta informoval, že dôvodom vypracovania a predloženia 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. Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2019 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh VZN č. 6/2019 berú na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú návrh VZN č. 6/2019 na vedomie 

 

K bodu č. 7: Návrh 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. Pri uložení zmesového 

komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na 

základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, kde zákonný poplatok  pre obec za tonu 

odpadu je 10 €. Pri rovnakej percentuálnej vytriedenosti komunál. odpadu nás v r. 2020 čaká 
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zvýšenie zákonného poplatku až na 22 €/tonu a podľa nariadenia vlády pre  ďalšie roky až 27 

€/tonu. 

Mikroregión Terchovská dolina, ktorého je obec Strečno členom, má od 1.6.2019 podpísanú 

novú zmluvu so spoločnosťou T+T s platnosťou 4 roky. Poplatky za odvoz a likvidáciu 

nevytriedeného komunálneho odpadu sa oproti predchádzajúcej zmluve zvýšili z 78,29 €/tonu 

na 85,14€/tonu. Taktiež sa zvýšila cena za likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, 

odpadu z 78,29€ na 102 €/tonu. Obci vznikli tiež výdavky na prevádzku Zberného dvora. 

Na základe zvýšenia uvedených poplatkov sa navrhla zmena poplatku za komunálny odpad 

nasledovne:  

 

 občania: 22 € (0,06027 €/deň), 11 € (mimo obce) 

 FO- podnikatielia a PO:  

       120 l nádoby:                           78,00 €   (0,025 €/liter/frekvenciu 1x za 2 týždne)                           

                 1100 l nádoby (1xtýždenne):     715,00 € (0,0125 €/liter/frekvenciu 1xtýždenne)    

     1100 l nádoby (1xza 2 týždne): 357,50 € (0,0125 €/liter/frekvenciu 1x za 2 týždne) 

 

Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2019 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh VZN č. 7/2019 berú na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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-7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú návrh VZN č. 7/2019 na vedomie. 

 

K bodu č. 8: Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2019 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 na základe zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve, (zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce) v znení neskorších 

predpisov. Inventarizácia bude vykonaná v klasifikácii hmotný, nehmotný majetok, ceniny, 

pokladnica, bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku a záväzkov. 

Uskutoční sa na úsekoch Obecný úrad , Obecný podnik služieb Strečno s.r.o., Základná škola 

SNP, Materská škola, DHZ. Následne menoval Ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) 

a Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) – ich predsedov a členov. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci boli oboznámení s predloženým príkazom na vykonanie 

inventarizácie obce k 31.12.2019.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 
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p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ informáciu o príkaze vykonania inventarizácie obce k 31.12.2019 berú na 

vedomie.    

 

K bodu č. 9: Rôzne 

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór obce predložil návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2020. Návrh bol poslaný poslancom OZ, uverejnený na webovom sídle 

obce aj na obecnej tabuli. 

Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý pozostáva z dvoch častí: 

kontrolnej činnosti (Obec, rozpočtové organizácie a ostatné) a prípravy a tvorby koncepčných 

a metodických materiálov (Odborné stanovisko k záverečnému účtu, návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ostatné stanoviská). Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2019 

Starosta dal hlasovať, že poslanci boli oboznámení s predloženým návrhom plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

 Zmena volebnej miestnosti vo voľbách do NR SR 
 

Dňa 29.02.2020 sa konajú voľby do NR SR. Obec má povinnosť v rámci Harmonogramu 

zabezpečenia volieb určiť volebné okrsky.  Volebný okrsok č. 2 bol v minulosti zriadený v 

priestoroch bývalej jedálne ZŠ v prístavbe kultúrneho domu. Keďže tento priestor je využívaný 

už na iný účel a nie je vyhovujúci ako volebná miestnosť, starosta oznámil zriadenie volebnej 

miestnosti v novej školskej jedálni – v budove Základnej školy pre volebný okrsok č. 2. 

Volebný č.1 ostáva tak ako doteraz v sále KD.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci berú informáciu o zmene volebnej miestnosti vo voľbách do 

NR SR na miestnosť jedálne ZŠ na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 
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p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ berú na vedomie zmenu volebnej miestnosti okrsku č. 2 vo voľbách do NR SR na 

miestnosť jedáleň ZŠ 

 

 Dokumenty obce Štatút obce a Rokovací poriadok 

 

K prerokovaniu dokumentov obce - Štatút obce a Rokovací poriadok došlo na stretnutí 

poslancov OZ, boli pripomienkované. Návrhy oboch dokumentov so zapracovanými zmenami 

boli poslané poslancom OZ aj hlavnému kontrolórovi obce. Starosta vyzval poslancov o 

vyjadrenie sa k týmto dokumentom a zapracovaným zmenám. 

Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2019 

Starosta dal hlasovať za to, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu o stave príprav 

dokumentov obce Štatút obce a Rokovací poriadok.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o stave príprav dokumentov obce. 

 

 Podnet ZŠ a MŠ k túlavým psom 

 

Dňa 18.11. bol na obec doručený podnet od štatutárov ZŠ a MŠ Strečno ohľadne 

pretrvávajúceho problému pohybu túlavých psov nielen po obci, ale aj po areáloch MŠ, ZŠ či 

priestranstiev, kde sa zdržujú deti. Apelujú na hygienický stav a možné ohrozenie zdravia, ktoré 

sú dôsledkom takéhoto pohybu psov. 

Ohľadne tohto podnetu bola oslovená poslankyňa Ing. Andrea Ďurišková, ktorá sa vopred 

ospravedlnila za neprítomnosť na zasadnutí OZ, ale k problematike zaslala písomné vyjadrenie. 

VZN, ktoré by riešilo tento problém je v štádiu rozpracovanosti, na rokovanie OZ bude 

predložené do marca/apríla 2020, navrhla vyčleniť z rozpočtu obce peniaze na koše a sáčky na 

exkrementy od psov. 

P. Samuel Zajac upozornil na fakt, že brána do areálu školy z ulice Mládeže sa necháva 

otvorená a psy sa do areálu jednoducho dostanú. Je potrebné ju zatvárať a zamykať, v čom by 

nemal byť problém, nakoľko učitelia ZŠ majú kľúče. Taktiež aj vchod od bowlingu je potrebné 

zamykať. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci podnet ZŠ,MŠ a informáciu o možnom riešení problému 

túlavých psov berú na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 
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Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

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

Poslanci OZ berú podnet ZŠ, MŠ a informáciu o možnom riešení problému túlavých psov na 

vedomie. 

 

 Územný plán obce  

 

Starosta vyzval Ing. arch. Vladimíra Barčiaka , odborne spôsobilú osobu pre vypracovanie 

Územného plánu obce, aby ozrejmil v akom stave rozpracovania je ÚP - etapa zadanie. 

Uviedol, že boli učinené kroky k získaniu pozitívnych stanovísk od schvaľovacích orgánov pre 

odbočenia z komunikácie E 1/18 do obce. Odborné posudky však mali zamietavé stanoviská. 

Navrhol, že najlepšou možnosťou je pokračovať v etape zadanie s tým, že sa do zadania uvedú 

iné alternatívy riešenia danej problematiky. V tejto etape sa bude pokračovať, pričom bude 

možné žiadať o dotáciu k Zadaniu ÚP. 

Starosta dal hlasovať, že informáciu odborne spôsobilej osoby k zadaniu Územného plánu obce 

- Ing. Arch. Vladimíra Barčiaka s vypustením požiadavky odbočenia z komunikácie E 1/18 do 

obce berú na vedomie 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci berú informáciu o ÚP obce ohľadne vypustenia požiadavky odbočenia z komunikácie 

E 1/18 na vedomie. 

 

K bodu č.9 Diskusia 

 

Podnety a pripomienky poslancov 

 Ing. Július Ilovský -  k téme opadávajúcej bridlice na streche budove ZŠ: navrhol spracovať 

cenovú ponuku aj na výmenu bridlice na streche budovy ZŠ za iný typ krytiny a na základe 

toho vybrať vhodnejší variant (výmenu k rytiny, alebo ochranné siete).  

 p. Marek Hanuljak - požiadavka na ranný autobus 5,55 hod. - či by mohol chodiť od dolnej 

zastávky. Starosta ozrejmil, že táto požiadavka už bola, ale overí, či je táto možnosť 

 p. Samuel Zajac - upozornil na pretrvávajúci problém - parkovanie na obecných 

komunikáciách, predovšetkým na ulici 1. mája, navrhol upozorňujúce letáky, ktoré by sa 

distribuovali a na ktorých obsahu sa ešte poslanci OZ dohodnú 

 Ing. Dana Sokolovská - informovala sa o stave Futbalového klubu, nakoľko na verejnej 

schôdzi odznelo, že časť výboru sa vzdala funkcií. Starosta uviedol, že pri mládeži členovia 

výboru ostávajú, ale otázne je riešenie trenéra ,,A“ družstva ako aj zabezpečenie manažera 

ISSF systému Futbalnet a zabezpečenia celkového chodu. Organizovanie chodu 

Futbalového klubu nie je o jednom človeku a v prípade, že nikto neprejaví záujem pomôcť, 

starosta uviedol, že bude musieť ,,A“ družstvo odhlásiť zo súťaže. 
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Starosta dal hlasovať, že poslanci podnety a pripomienky poslancov berú na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov OZ na vedomie. 

 

Podnety a pripomienky občanov 

 

Podpredseda Atletického klubu p. Michal Belko poďakoval za výšku schválenej dotácie pre 

AK Strečno a informoval o výsledkoch klubu. Za klub prisľúbil pomoc pri organizovaní Behu 

oslobodenia Strečno. Starosta ho požiadal o prípadnú pomoc aj s nápadmi na ocenenia a  

spestrenia tejto obecnej akcie. 

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

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2      

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky občanov na vedomie. 

 

K bodu č.10  Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce sa poďakoval poslancom 

a kontrolórovi obce za účasť na 7. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 26.11.2019 

 

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

 

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


