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Začiatok rokovania:    17.00  hod  Ukončenie rokovania: 21.30   hod 

Konané dňa: 21.1.2019 

Prítomní: 

Starosta obce: Bc. Dušan Štadáni 

Poslanci: p. Beáta Badibangová

Ing. Andrea Ďurišková

p. Marek Hanuljak

Ing. Július Ilovský

Mgr. Monika Obertová

p. Peter Oberta

Ing. Dana Sokolovská

Pozvaní: Mgr. Dušan Ďurčo 

p. Samuel Zajac

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš

Zapisovateľka:  Ing. Ivana Tavačová 

Zúčastnení hostia:      viď príloha č.1 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca do obecného zastupiteľstva

3. Oznámenie o zániku mandátu poslanca - sťažnosti

4. Zloženie sľubu náhradníka

5. Kontrola uznesení

6. Voľba predsedov komisie a členov komisií

7. Oznámenie o určení predsedu inventarizačnej komisie pre úsek Obecný úrad

8. Zastupovanie poslaneckých obvodov

9. Schválenie návrhu dodatku k VZN č. 1/2018

10. Územný plán obce - návrh zadania

11. Rôzne

12. Záver
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K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 2. 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. Mgr. Monika Obertová 

2. p. Marek Hanuljak 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať:  

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 2. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať: 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

K bodu č. 2. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta vyzval podpredsedníčku miestnej volebnej komisie o prečítanie sľubu poslanca 

obecného zastupiteľstva, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí OZ. 

Mgr. Dušan Ďurčo svojím prehlásením „sľubujem“ a svojím podpisom na listine sľubu 

poslancov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. (Príloha č.2) 

 

K bodu č. 3:  Oznámenie o zániku mandátu poslanca 

Na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa poslanec p. Pavol Tavač v závere slovne vyjadril, že sa 

vzdáva funkcie poslanca. Z uvedeného dôvodu dal starosta vypracovať právnu analýzu (Príloha 
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č. 3), kde zo zákona vyplynula povinnosť starostu oznámiť zánik mandátu poslanca.  Oznam 

bol uverejnený na úradnej tabuli a  na web stránke obce. 

Dňa 27.12. 2018 bolo novozvoleným poslancom obce (okrem p. Tavača) mailom doručené od 

starostu obce Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený 

mandát poslanca. Toto oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. 

V súvislosti s týmto oznámením boli na obec doručené 2 sťažnosti na konanie starostu - od p. 

Pavla Tavača a od Mgr. Anny Melišovej, s ktorými boli poslanci oboznámení vopred e´mailom 

(Príloha č.4).  

K obidvom sťažnostiam podal starosta vyjadrenie a uviedol, že jediná možnosť ako sa domáhať 

mandátu poslanca je prostredníctvom súdu. Takisto sa vyjadril, že ak je niekto presvedčený, že 

ak v tejto veci ako starosta obce konal nezákonne, treba dať podnet na prokuratúru.  

Poslanec Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že k tomuto nemuselo dôjsť, celé to bolo v návale emócii 

a prehlásenie p. Tavača nenaplnilo podmienky vzdania sa mandátu. P. Ďurčo uviedol, že 

nerozumie, prečo sa p. starosta rozhodol vydať oznámenie o zrušení mandátu na p. Tavača 

a myslí si, že boli ukrátené jeho práva. Je presvedčený,  že to bolo síce zapísané do zápisnice, 

ale nebolo to v žiadnom bode uznesenia, a tým sa nenaplnila podmienka vzdania sa mandátu. 

Tiež si je vedomý, že poslanci OZ obce Strečno uvedené riešiť nemôžu. 

Starosta uviedol, že prejav vôle bol vykonaný, ale nikde v zákone nie je uvedené, do akej 

zápisnice to má byť zapísané. Či do zápisnice podľa správneho poriadku alebo postačuje 

zápisnica zo zastupiteľstva. Tento právny stav je nutné vyriešiť hneď na začiatku, aby neskôr 

neboli spochybnené hlasovania OZ. Vyhovenie žiadosti p. Pavla Tavača legislatíva starostovi 

neumožňuje. V prípade podania žaloby na súd, do doby jeho rozhodnutia nastupuje na 

uvoľnený mandát náhradník.  

Starosta obce informoval, že do roku 2017 mohlo o zrušení mandátu rozhodnúť OZ, po roku 

2017 už povinnosť informovať o zániku mandátu musí vykonať starosta obce. 

Poslankyňa Ing. Dana Sokolovská uviedla, že sa treba zamyslieť nad tým, za akých okolností 

k tomu došlo, či bolo dobré, dať tak veľký priestor futbalovému klubu na ich prezentáciu. Nikto 

z poslancov zo zasadnutia neodišiel s vedomím, že by sa p. Pavol Tavač vzdal mandátu. 

Starosta obce vyzval Pavla Tavača, či sa chce k uvedenému vyjadriť. Pavol Tavač povedal, že 

trvá na tom, čo napísal vo svojej sťažnosti (viď príloha zápisnice č.4). 

Následne starosta informoval o sťažnosti p.Melišovej (viď príloha zápisnice č.4), ktorá podáva 

sťažnosť na protizákonné konanie starostu obce Strečno a závažné porušenie sľubu starostu a 

Ústavy SR.  

Starosta uviedol, že sťažnosti na orgán verejnej moci rieši prokuratúra.  O tejto skutočnosti 

bude sťažovateľka informovaná. 

 

Uvedené informácie berú poslanci OZ na vedomie. 

 

K bodu č. 4: Zloženie sľubu poslanca - náhradník 

Starosta obce oznámil nastúpenie ďalšieho náhradníka - kandidáta, ktorý získal vo voľbách do 

orgánov samosprávy v obci Strečno dňa 10.11.2018, najväčší počet platných hlasov.  

Starosta vyzval p. Samuela Zajaca, aby ako ďalší náhradník v poradí, zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca. 

P. Samuel Zajac v úvode vyjadril svoj názor na priebeh ustanovujúceho OZ. Vyjadril 

nespokojnosť s vedením zasadnutia starostom obce na konci diskusie, že starosta obce nechal 

členov FK v rámci diskusie slovne urážať poslancov OZ a proti uvedenému nezakročil 

i napriek tomu, že sa kontrolór obce vyjadril, že v rozpočte na rok 2019 sa neráta s navýšením 

na FK. P. Zajac ale vyzdvihol dobre pripravenú prezentáciu FK na ustanovujúcom zasadnutí 

OZ.  
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Starosta povedal, že chcel dať priestor obidvom stranám. P. Zajac uviedol, že mu je nepríjemné 

za týchto okolností skladať sľub poslanca.  

Následne p. Samuel Zajac zložil predpísaný sľub poslanca prečítaním sľubu a prehlásením 

„sľubujem“ a svojím podpisom na listine sľubu poslanca (Príloha č.5). 

P. Janka Tavačová vyjadrila kritiku voči starostovi, že nevzdal dostatočnú úctu poslancom pri 

skladaní sľubu – starosta by mal mať na sebe insígnie. Starosta priznal pochybenie 

a ospravedlnil sa.  

 

Uvedené informácie berú poslanci OZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5: Kontrola uznesení 

Starosta informoval o: 

 požiadavke osadenia zákazovej značky k pamätníku francúzskych partizánov a riešenia 

spomaľovačov (retardérov) na miestnych komunikáciách. Požiadavka už bola v decembri 

2018 zadaná dopr. inžinierovi Ing. Šechterovi na spracovanie návrhu. Požiadavky ohľadne 

skultúrnenie zázemia v kultúrnom dome, opráv ulice Kováčskej a miestneho rozhlasu na 

ul. Lesnej boli zadané OPS, práce budú realizované po zimnej údržbe miestnych 

komunikácií. 

 otázke, či Obec pripravuje ozdravný plán pre OPS, p. riaditeľ OPS Ing. Ilovský 

v spolupráci so starostom obce a poslancom Ďurčom rozobrali situáciu, ktorá bola 

predložená na ustanovujúcom zasadnutí p. Tavačovou. 

 Starosta vyzval p. Janku Tavačovú, ktorá písomne požiadala o udelenie slova na 

2.zasadnutí OZ, aby sa vyjadrila  k bodu 14 v zápisnici z ustanovujúceho OZ. 

P.Tavačová - poukázala na nesprávny zápis v zápisnici z Ustanovujúceho zasadnutia, kde  sa 

pýtala kontrolóra obce a starostu obce ako Jediného spoločníka OPS Strečno, či pripravujú 

ozdravný plán, nakoľko OPS od roku 2011 vykazuje okrem roku 2015 stratu. A nie ako je 

zapísané v zápisnici, že od roku 2015 vykazujú stratu. Aj vyjadrenie riaditeľa nie je správne  

zapísané. OPS má záväzky a nie pohľadávky. 

P. Tavačová požiadala starostu obce o nahliadnutie do zápisnice, nakoľko je zverejnená len 

príloha č.3. Po nahliadnutí konštatovala, že zápisnica bola po prvom zverejnení upravovaná 

dopísaním do zoznamu pána Mareka Bukovinského. 

Zároveň sa spýtala pána kontrolóra obce, či na Ustanovujúcom zasadnutí OZ predložil  Plán 

kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Kontrolór obce pán Lingeš prehlásil, že takýto plán 

nepredložil.  

Otázka p. Tavačovej znela: Prečo je v zápisnici uvedené, že OZ schválilo Plán kontrolnej 

činnosti, keď kontrolór obce potvrdil, že uvedený plán vôbec nepredložil? 

Zápisnica  nie je podľa nej vierohodná, nakoľko Uznesenie č.10. v predmetnej zápisnici znie: 

I. OZ vzalo na vedomie: 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. 

taktiež v tomto uznesení je uvedené: 

III. Schvaľuje: 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. 

Na záver povedala, že z uvedeného vyplýva, že došlo k falšovaniu a pozmeňovaniu verejnej 

listiny.  

Mgr. Dušan Ďurčo  požiadal starostu o vysvetlenie, nakoľko bol podľa neho predložený dôkaz 

o falšovaní úradnej listiny. Starosta obce na to reagoval, že ak má niekto podozrenie o falšovaní, 

môžu riešiť danú situáciu prostredníctvom súdu. 

 

 Starosta predniesol informáciu o kontrole uznesení kde ho poslanec Mgr. Ďurčo upozornil 

na nesplnenie povinnosti starostu odpovedať rodine Kučerovej písomnou formou na ich 
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sťažnosť – neoprávnene zabratý pozemok, ktorého sú vlastníci. Starosta uviedol, že 

vysvetlenie im na predchádzajúcom zastupiteľstve ústne podala Ing. Pošteková zo 

stavebného úradu, ospravedlnil sa a uviedol, že budú dodatočne informovaní o vybavení 

sťažnosti.  

 

Uvedené informácie berú poslanci OZ na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Voľba predsedov komisie a členov komisií 

A) Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý: 

Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať:  

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo – za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili 

 

B) Komisia životného prostredia 

Na uvoľnenú funkciu predsedu komisie životného prostredia bol navrhnutý poslanec: 

p. Samuel Zajac 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať:  

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – zdržal sa 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili 

 

Následne starosta obce vyzval predsedov komisií na  predloženie zoznamu členov volebných 

komisií a dal o nich hlasovať: 

 

C) Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania - Ing. Dana Sokolovská 

Členovia: p. Janka Tavačová, Ing. Branislav Meliš, p. Alfonz Klocáň, p. Peter Oberta 
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Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská –za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili. 

 

D) Komisia kultúry, školstva a športu - Beáta Badibangová 

Členovia:p. Marián Praták, p. Pavol Bukovinský, p. Ľubomír Bukovinský, p. Peter Oberta, 

Mgr. Dušan Ďurčo, p. Marta Štadániová, p. Štefan Oberta 

 

Beáta Badibangová – za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - zaž 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili. 

 

E) Komisia pre ochranu verejného poriadku -  Ing. Július Ilovský 

Členovia: JUDr. Martin Samec, Ing. Andrea Ďurišková 

 

Beáta Badibangová –za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský – za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili. 

 

 

F) Komisia pre sociálne veci - Mgr. Monika Obertová 

Členovia: p. Marta Vantúchová, p. Anna Dugovičová,  Mgr. Iveta Tarabová 
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Beáta Badibangová –za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský – za 

Mgr. Monika Obertová – za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili 

 

G) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie -  Marek Hanuljak 

Členovia: Ing. Radovan Martinček, Ing. Andrea Ďurišková 

 

Beáta Badibangová –za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak – za 

Ing. Július Ilovský – za 

Mgr. Monika Obertová – za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac – za 

 

Hlasovanie:  za-  9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili. 

 

H) Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií - Mgr. Dušan Ďurčo 

Členovia: Bc. Oľga Škripková, Mgr. Monika Obertová, Ing. Radovan Martinček 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo – za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ členov komisie schválili. 

 

K bodu č. 7: Menovanie predsedu čiastkovej inventarizačnej komisie pre úsek Obecný úrad 

Starosta obce menoval na funkciu predsedu čiastkovej inventarizačnej komisie pre úsek 

Obecný úrad Mgr. Dušana Ďurču. 

 

Poslanci uvedenú informáciu berú na vedomie. 
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K bodu č. 8: Zastupovanie poslaneckých obvodov 

Starosta obce predniesol návrh na zastupovanie zostávajúcich poslaneckých obvodov: 

A) Časť Zlatné, ul. Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska a Fr. Partizánov – Mgr. 

Dušan Ďurčo 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili 

 

 B) Ulice: Sokolská časť II., Športová, Nábrežná - p. Samuel Zajac 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za-  9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili 

 

K bodu č. 9: Návrh dodatku VZN č.1/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa v školských zariadeniach 

Starosta k uvedenému bodu uviedol, že sú známe východiskové štatistické údaje výnosu dane 

z príjmov FO pre príjmovú časť obce Strečno vo výške 1 002 740, - EUR.  

Na odporúčanie Spoločného OÚ – odbor školský bolo potrebné vypracovať a upraviť aj výšku 

dotácií v školských zariadeniach dodatkom k VZN č. 1/2018. 

Návrh  dodatku k VZN č.1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 

dňa 04. 01. 2019. (Príloha č.5) 

Starosta vyzval zástupkyňu SCŠPP – Mgr. Janu Dejovú, aby prítomných oboznámila o 

fungovaní SCŠPP zriadeného v ZŠ Strečno. SCŠPP je zriadené MŠVVaŠ SR, je určené pre 

deti s výchovnými problémami, s problémami pri učením. Tým, že stredisko má sídlo v obci, 

vedia zastrešiť psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú oblasť. Sú financovaní z 

podielových daní. V min. roku mali 443 klientov z celého Slovenska, z toho 97 klientov zo 

Strečna. Predseda Rady školy - p. Marián Praták potvrdil, že je prospešné, keď sú priamo v 
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škole, nakoľko sa vzniknutý problém s deťmi vie riešiť. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol o činnosti 

a fungovaní  SCŠPP uverejniť článok aj do Strečnianskeho hlásnika. 

Vzhľadom k tomu, že ďalej zo strany poslancov, ako aj inej verejnosti,  neboli k predloženému 

návrhu vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať za schválenie dodatku  k VZN 

č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2019. 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za- 9, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 0. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

K bodu č. 10: Územný plán obce Strečno 

Obec Strečno obstaráva územný plán obce. V súvislosti s obstaraním oznámilo začatie 

prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce Strečno. Vypracovanie 

bolo dňa 2.1.2019 predložené na verejné nahliadnutie na uplatnenie pripomienok, informácia 

bola zverejnená na úradnej tabuli obce ako i na web. stránke obce. Návrh zadania obsahuje 

návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba v územnom pláne obce riešiť.  

Ako odborne spôsobilá osoba pri obstarávaní návrhu územného plánu obce bol prizvaný Ing. 

arch. Vladimír Barčiak. (Príloha č. 6) 

Vo svojej prezentácii predstavil hlavné ciele územného plánu (riešenie funkcie bývania, 

kvalitné životné prostredie, zamestnanosť, ochrana život. prostredia, rozvoj cest. ruchu a 

turizmu, občianska vybavenosť, tzv. záujmové územia v okolí Strečna a pod.),  spomenul rôzne 

problémy, ktoré treba v obci a v okolí riešiť (parkovanie motorových vozidiel po miestnych 

komunikáciách, chýbajúce parkovacie priestory, tzv. ,,čierne“ stavby pri vodnom diele a pod.), 

opomenul chýbajúci zhromaždovací priestor - námestie. Odprezentoval svoju predstavu 

subdominánt Strečna. Informoval občanov, ak majú nejaký prospešný podnet k ÚP, aby zaslali 

pripomienky do 3.2.2019, nakoľko ÚP je návod na usporiadanie celého územia Strečna 

s vyhliadkou na 15 až 20 rokov.  

Mgr. Dušan Ďurčo sa zaujímal, či súčasťou ÚP sú aj JPÚ, p. Kučerová sa informovala o tom, 

kde by mohlo byť námestie. Podľa Ing. arch. Barčiaka najideálnejšie miesto je tzv. ,,Majer“.  

Pán Alfonz Klocáň sa informoval, či sa bude vychádzať aj zo starého ÚP obce. P. Barčiak 

uviedol, že návrh ÚP vychádza aj z údajov starého ÚP a po schválení ÚP obce automaticky 

starý zanikne. 

 

K bodu č. 11:  Rôzne 

 

A) Súčinnosť pri poskytnutí e´mailových adries 

Starosta informoval poslancov o liste ZMOS-u s prosbou o súčinnosť pri poskytnutí 

emailových adries z dôvodu poskytovania informácií z národného projektu Združenia miest a 

obcí Slovenska s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy. (Príloha č. 7) 
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Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že v minulom období boli na pracovný účel zriadené obecné 

emailové adresy. Starosta v tejto súvislosti požiadal p. Ďurču o vytvorenie adries aj pre 

novozvolených poslancov. 

 

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie.  

 

B) Informácia o spracovaní osobných údajov pre poslancov OZ (Príloha č. 8) 

Ohľadne informácii o spracovaní osobných. údajov informovala mzdová účtovníčka obce - Ing. 

Lenka Višňanská. 

Povinnosťou obce Strečno ako prevádzkovateľa spracovávania osobných údajov podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je informovať poslancov obecného zastupiteľstva 

ako dotknutých osôb o spracúvaní ich osobných údajov. Obec Strečno spracováva osobné údaje 

poslancov na účely vyplácania odmien za výkon funkcie poslanca a predsedu komisie v zmysle 

zákona o obecnom zriadení a zásad odmeňovania poslancov, ako aj zverejňovania údajov 

poslancov na webovej stránke obce, prípadne v priestoroch obecného úradu ( v rozsahu: meno, 

priezvisko, titul; informácia o vykonaní mandátu; fotografia poslanca) a to počas výkonu 

mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, príp. po dobu   určenú príslušnou legislatívou, ak 

stanovuje dlhšiu dobu. 

 

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie 

 

C) Prenájom majetku obce  

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu ukončenia zmlúv o prenájme majetkov obce bude podľa 

zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obce – zverejnená výzva na súťaž o prenájom obecného 

majetku:  

- prevádzka parkoviska pod hradom – zmluva do 27.4.2019 

- prevádzka kompy – zmluva do 16.4.2019 

 

Poslanci OZ uvedené informácie berú na vedomie 

 

E) Žiadosť o uzatvorení nájomnej zmluvy k pozemkom 

Dňa 21.01.2019 bola na obci zaevidovaná Žiadosť o uzatvorení nájomnej zmluvy od p. Martina 

Jakubíka, ktorou žiada o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky užívané obcou: 

 pod Pamätníkom francúzskych partizánov 

 prístupová cesta k cintorínu  

 prístup. cesta k pamätníku 

s cenou požadovaného nájmu 2 EUR/m2 ročne. 

V súvislosti so žiadosťou, obec preveruje právnou formou zákonnosť predaja parciel v rámci 

konkurzného konania na majetok JRD. Jediným schodným riešením bude pravdepodobne 

vyvlastnenie pozemkov.   

 

Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie. 

 

 

F) Diskusné príspevky 

 

 Ing. Miloslav Sokolovský 

O možnosti prednesenia diskusného príspevku na zasadnutí OZ písomne požiadal Ing. Miloslav 

Sokolovský.  

Ing. Sokolovský poukázal na: 
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 havarijný stav domu smútku a brány cintorína, uviedol, že je to miesto poslednej rozlúčky 

a do obce prichádza veľa ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Požiadal poslancov OZ 

o nájdenie možnosti finančných prostriedkov na obnovu domu smútku a oplotenia, 

 mal dotaz na riaditeľa OPS Ing. Ilovského ohľadne zimnej údržby ciest a uzatvorených 

zmlúv mimo obce,  

 zaujímal sa o zákonné príplatky zamestnancov OPS a príplatok za pohotovosť, nakoľko je 

platná novelizácia Zákonníka práce, 

 informoval sa, či majú zamestnanci vyplácaný príspevok za pohotovosť (paušál/výkon) a na 

vyplatenie odmeny pre riaditeľa OPS. Ing. Ilovský informoval, že zimnú údržbu majú 

zazmluvnenú na výkon, nie na paušál, zamestnanci nedostávajú príspevok na pohotovosť. 

Na otázku, ako chce zabezpečiť zjazdnosť v obci v prípade kalamity, keď zamestnanci nie 

sú viazaní pohotovosťou, odpovedal, že ide o gentlemanskú dohodu, 

 to, že na obci je zamestnaných veľa ekonómok, (škôlka, škola, Obec, OPS), navrhol 

z dôvodu šetrenia obecných financií niektoré posty zlúčiť; pýtal sa na zdôvodnenie činnosti 

zástupcu starostu na plný úväzok, poukázal na ďalšie výdavky na mzdy, 

 informoval sa, prečo bola konateľovi OPS vyplatená 2x odmena. Keďže podľa neho bola 

OPS v poslednom období v strate – 15 405,-€ a či o tom existuje nejaký zápis, alebo 

uznesenie z orgánov spoločnosti, keďže jej činnosť sa riadi v zmysle ustanovení 

Obchodného zákonníka, 

 opýtal sa tiež, či má obec schválený rokovací poriadok. Starosta informoval, že obec má 

schválený rokovací poriadok od r. 1994. P. Sokolovský zhodnotil, že ak by sa naozaj 

postupovalo podľa neho, mohlo sa predísť incidentu z predchádzajúceho zasadnutia 

a takisto by rokovací poriadok slúžil na vedenie diskusie a dĺžky diskusného príspevku.  

 ďalej mal výhrady voči kontrolórovi a jeho zavádzajúcim informáciám, vraj vedome 

zavádzal ohľadne vyvesenia rozpočtu, keď na ustanovujúcom zastupiteľstve poslancom 

tvrdil , že rozpočet sa musí schváliť do 15.decembra z dôvodu zákonom stanovenej lehoty 

15 dní na zverejnenie po jeho schválení . Ing. Sokolovský uviedol, že rozpočet obce bol pred 

schválením zverejnený 15 dní spôsobom v obci obvyklým spôsobom a to vyveseným 

návrhom rozpočtu dňa 23.11.2018 o čom kontrolór vedel, 

 uviedol, že zloženie sľubu poslancov bolo nedôstojné a apeloval na poslancov, že sa majú 

spájať a spoločne pracovať pre dedinu. 

 

Pán Alfonz Klocáň pripomienkoval nefungujúce svetlá na ul. Sokolskej. Vysvetľoval ako 

fungoval OPS počas jeho pôsobenia a ohradil sa voči starostovi, ako zavádzal poslancov OZ 

o nadobudnutí jeho majetku na ul. Kováčskej. Ďalej uviedol, že z dôvodu podozrenia 

falšovania zápisnice z ustanovujúceho OZ navrhuje, aby sa skontrolovali spätne od roku 2011 

všetky zápisnice. Starosta požiadal o súčinnosť poslanca  Mgr. Ďurču, keďže v minulosti 

zverejňoval zápisnice on. 

 

Pán Peter Repáň poukázal na stály problém s parkovaním áut na miestnych komunikáciách 

a neodprataný sneh, ktorý bráni využívaniu chodníkov. Poukázal na problém znečisťovania 

prostredia psími výkalmi. Je potrebné, aby peniaze z dane za psa boli použité na riešenie 

problému znečisťovania psami. Starosta informoval, že už sú v rozpočte vyčlenené prostriedky 

na čipovanie psov, za účelom identifikácie majiteľov voľne pohybujúcich sa psov na verejnosti. 

Peter Repáň poukázal na to, že ide o finančné prostriedky všetkých občanov, mali by byť 

použité na rozvoj obce a čip by si mal uhradiť chovateľ psa. 

 

Pán Ján Kučera poukázal na prasknutú podlahu v telocvični, je potrebné ju opraviť, aby nedošlo 

k úrazu. 
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Pani Ľubica Kučerová vzniesla požiadavku na kúpu vysávača do obecnej knižnice. 

 

G) Žiadosť o dotáciu z rozpočtu na r. 2019 

Pred OZ predstúpili predseda a podpredseda občianskeho združenia AK Strečno p. Milan Bača 

a p. Michal Belko, ktorí predstavili činnosť atletického klubu. Predložili správu a podali žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu obce Strečno spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť bola zaevidovaná a o 

jej návrhu bude rozhodovať finančná komisia pri zmene rozpočtu.  

 

K bodu č.12:  Záver. 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 2. zasadnutí OZ a za podnetné 

príspevky. 

 

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

Dňa: 21.01.2019 

 

Zápisnicu overili:  

1.   Mgr. Monika Obertová............................................ 

2.   p. Marek Hanuljak.................................................... 



2.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 1 

UZNESENIA 
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa  21.01.2019 

 

 

Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 berie na vedomie: 

 

1. Oznámenie o zániku mandátu poslanca p. Pavla Tavača 

2. Menovanie predsedu čiastkovej inventarizačnej komisie pre úsek Obecný úrad - Mgr. 

Dušan Ďurčo 

3. Vyjadrenie starostu obce k sťažnostiam 

4. Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca obecného zastupiteľstva v Strečne  p. Samuela 

Zajaca. 

5. Informácie ku kontrole uznesení  

6. Informáciu k ÚP obce Strečno  

7. Zriadenie a poskytnutie obecných e´mailových adries poslancov OZ 

8. Informáciu o spracovaní osob. údajov pre poslancov OZ 

9. Informáciu o končiacej platnosti nájomných zmlúv a uverejnenia oznamu o možnosti 

nájmu prevádzky parkoviska pod hradom a kompy 

10. Informáciu o žiadosti o uzatvorení nájomnej zmluvy k pozemkom pod pamätníkom a 

prístupovými cestami k pamätníku a cintorínu 

11. Informáciu o možnom podozrení z falšovania zápisnice z OZ 

12. Pripomienky občanov 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

 

 

 

Uznesenie č. 13 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

 konštatuje, že: 

 

1.  zvolený poslanec OZ - Mgr. Dušan Ďurčo - zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

2.  náhradník OZ - Samuel Zajac zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
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Uznesenie č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne 

volí: 

overovateľov 2. zápisnice v zložení: 

1.  Mgr. Monika Obertová 

2.  Marek Hanuljak 

 

Hlasovanie -  za :   

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

 

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

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  

  

 

 

 

Uznesenie č. 15 
 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne : 

schvaľuje: 

Program 2. zasadnutia OZ. 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

 

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

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa  
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Uznesenie č. 16 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

volí 

A) predsedu komisie pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií - Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0   . 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

 

V Strečne, dňa 

 

 

B) predsedu komisie životného prostredia - p. Samuel Zajac 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - zdržal sa 

 

  

 

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

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 
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Uznesenie č. 17 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

Spravovaním poslaneckých obvodov: 

 

A) Mgr. Dušan Ďurčo: Zlatné, Sokolská ul. časť I., Partizánska, Cintorínska a Fr. partizánov 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za - 9  , proti -  0  , zdržal sa - 0  , neprítomní - 0   . 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 

 

 

B) p. Samuel Zajac: Sokolská ul. časť II., Športová, Nábrežná 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti -   0 , zdržal sa - 0  , neprítomní -  0  . 

 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 
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Uznesenie č. 18 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania:  

p. Janka Tavačová, Ing. Branislav Meliš, p. Alfonz Klocáň, p. Peter Oberta 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0   . 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 

 

 

Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie kultúry, školstva a športu: 

Marián Praták, p. Pavol Bukovinský, p. Ľubomír Bukovinský, p. Peter Oberta, Mgr. Dušan 

Ďurčo, p. Marta Štadániová, p. Štefan Oberta 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0   . 

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

V Strečne, dňa 
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Uznesenie č. 20 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie pre ochranu verejného poriadku: 

JUDr. Martin Samec, Ing. Andrea Ďurišková 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0    

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 

 

 

Uznesenie č. 21 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie pre sociálne veci: 

p. Marta Vantúchová, p. Anna Dugovičová,  Mgr. Iveta Tarabová 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0 .    

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  
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V Strečne, dňa 

Uznesenie č. 22 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:  

Členovia: Ing. Radovan Martinček, Ing. Andrea Ďurišková 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0    

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 

 

Uznesenie č. 23 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

Schvaľuje  

členov komisie pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií: 

Bc. Oľga Škripková, Mgr. Monika Obertová, Ing. Radovan Martinček 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0    

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 
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Uznesenie č. 24 

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Strečne  

schvaľuje:  

Návrh dodatku k VZN č.1/2018  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v   

školských zariadení so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok. 

 

Beáta Badibangová - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

p. Samuel Zajac - za 

 

Hlasovanie:  za -  9 , proti - 0   , zdržal sa - 0   , neprítomní - 0    

 

 

Bc. Dušan Štadáni starosta obce  

 

 

V Strečne, dňa 
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Predmet: Analýza vzdania sa mandátu poslanca p. Pavla Tavača do zápisnice na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Strečne konaného dňa 10.12.2018 

Objednávateľ : Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno 

 

Deň vypracovania stanoviska: 27.12.2018 

 

Vypracoval : JUDr. Branislav Samec, advokát 

mailto:bsamec@aksamec.sk


1. Skutkový stav 

 

Zo zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Strečne zo dňa 10.12.2018 bod č.16 

vyplýva, že poslanec p. Pavol Tavač prerušil prejav starostu s vyslovením „Ja končím za poslanca, 

končím...“ Starosta sa opýtal, čo končí. Ospravedlnil sa, ak niekomu ublížil a vzápätí zopakoval, 

,,končím s funkciou poslanca, napíšte to.“  

 

Skutočnosti uvedené v zápisnici potvrdzuje i zvukový záznam vyhotovený z tohto zasadnutia. 

 

 

2. Použité právne predpisy 

 

Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mandát poslanca zaniká 

vzdaním sa mandátu. 

 

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice 

alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. 

Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 

 

Podľa §1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej 

republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej 

samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej 

republiky (ďalej len „voľby“).  

 

Podľa § 192 ods. 1 citovaného zákona, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, 

nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v 

ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.  

 

Podľa § 192 ods. 2 citovaného zákona, nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní 

po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom 

obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.  

 

  

3. Právna analýza 

 

Z citovaných prepisov možno vyvodiť, že poslanec sa môže vzdať mandátu, pričom tak môže 

urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 

 

 V zásade možno konštatovať, že poslanec Pavol Tavač na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Strečne dňa 10.12.2018 v závere prejavil ústne do zápisnice vôľu vzdať sa mandátu poslanca, čím jeho 

mandát zo zákona zanikol 

 

Nastúpenie náhradníka za takéhoto poslanca pôvodne upravoval zákon č. 346/1990 Zb. o 

voľbách do orgánov samosprávy obcí, podľa ktorého malo nastúpenie náhradníka vyhlásiť obecné 

(mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil mandát, a odovzdať mu osvedčenie podpísané 

starostom (primátorom) o tom, že sa stal poslancom. S účinnosťou od 1.7.2017  tento postup upravuje 

zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Podľa tohto zákona  má nastúpenie náhradníka oznámiť starosta obce do 15 dní po tom, čo 

zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdať mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného 

zastupiteľstva.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/20170701#paragraf-189.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/20170701#paragraf-189.odsek-3


Nastúpenie  náhradníka teda oznamuje starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na 

úradnej tabuli obce (rovnako aj na internetovej stránke obce). 

VZOR 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení 

náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva Strečno 

Starosta obce Strečno oznamuje, že s účinnosťou od 10.12.2018 zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. 

c) zákona NR SR 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca

Obecného zastupiteľstva v Strečne Pavla Tavača.

Podľa § 192 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce oznamuje nastúpenie prvého 

náhradníka - kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy v Obci Strečno  dňa 10.11.2018 

najväčší počet platných hlasov. 

Na post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Strečno nastupuje prvý  náhradník ................., 

bytom ...................... Funkcie poslanca sa ujme, v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom  

zriadení, po zložení sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

V Strečne, ................. 

Bc. Dušan Štadáni 

     starosta obce 

Ďalej odporúčam, aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté tieto 

uznesenia. Návrh : 

Obecné zastupiteľstvo v Strečne berie na vedomie: 

1.1. Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v Strečne Pavla Tavača podľa § 25 

ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré bolo 

urobené ústne do zápisnice na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strečne dňa 10.12.2018, pričom k  

uvedenému dňu došlo k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  

1.2. Nastúpenie náhradníka na miesto poslanca obecného zastupiteľstva v Strečne p. 

.................., bytom ..................... podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov. 

1.3. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva v Strečne p............................... podľa § 

25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

POZOR ! Ak bol poslanec, ktorému zanikol mandát zvolený do komisií a pod., je potrebné na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva vykonať aj zmeny týkajúce sa obsadenia týchto komisií 

a pod. 

4. Prípadný súdny spor

V prípade, ak by poslanec, ktorý sa vzdal mandátu, „zmenil“ svoj názor a tvrdil, že k právne 

účinnému vzdaniu sa mandátu poslanca nedošlo, môže sa žalobou domáhať, aby súd určil, že jeho 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva naďalej trvá. Ide o postup podľa §313 a nasl. Správneho 



súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z). Žaloba musí byť podaná v lehote dvoch mesiacov, odkedy 

začalo byť žalobcovi bránené vo výkone jeho poslaneckého mandátu v zastupiteľstve.  

 

Ak by súd žalobe vyhovel, právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu  zanikajú právne 

účinky uznesenia obce, na základe ktorého by si výkon dotknutého mandátu poslanca uplatňovala iná 

osoba. Týmto rozhodnutím však nie sú dotknuté právne účinky uznesenia zastupiteľstva alebo 

všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja prijatého v 

čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poslanca. 

Upozorňujem, že v prípade súdneho sporu, bude súd posudzovať konkrétne skutkové okolnosti 

tohto prípadu.  Najmä bude posudzoval otázku, či vzdanie sa mandátu poslanca bolo urobené právne 

účinným spôsobom. V ust. § 25 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sú taxatívne uvedené dôvody zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Ide o také 

právne skutočnosti, ktoré ak nastanú, spôsobujú, že mandát zanikne priamo zo zákona. Dôvody zániku 

mandátu  sú rôznej povahy. V zásade môže ísť o právny úkon poslanca, a to komisívny úkon - aktívne 

prejavená vôľa, napr. vzdanie sa mandátu. Zvolený poslanec má právo vzdať sa mandátu, pričom je to 

osobný prejav vôle, ktorý nemusí ničím odôvodňovať ani vysvetľovať. Zákon umožňuje dve formy 

vykonania tohto právneho úkonu, a to ústne do zápisnice, pričom zákonodarca mal na zreteli najmä 

zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

V súvislosti so vzdaním sa mandátu zákon upravuje podmienky, ktoré musia byť splnené 

súčasne, aby došlo k zániku poslaneckého mandátu. Vzdanie sa mandátu je prejav vôle poslanca o tom, 

že nehodlá mandát vykonávať. Z prejavu vôle poslanca vzdať sa mandátu musí byť zrejmý jej obsah. 

Aby mal tento prejav vôle právne účinky, je potrebné ho vykonať formou ustanovenou zákonom, pretože 

iný spôsob je právne neúčinný. Rovnako by bolo právne neúčinné ústne vzdanie sa mandátu, ak by 

nebolo zápisnične podchytené.  Právne účinné vzdanie sa mandátu je právnym úkonom, ktorý je 

nezvratný. Zo zákona vyplýva, že ak sa už raz vykonal bezchybným spôsobom, nie je možné dodatočne 

tento prejav vôle odvolať. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že právny úkon vzdania sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva musí byť vykonaný jasne, určite a zrozumiteľne a musí z neho vyplývať vôľa poslanca 

vzdať sa mandátu a tento ďalej nevykonávať. Z prejavu poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.12.2018 možno vyvodiť, že sa vzdáva mandátu („Ja končím za poslanca, končím...“, 

„končím s funkciou poslanca“), treba však upozorniť, že jeho prejav vôle by v prípade sporu hodnotil 

súd po vykonanom dokazovaní z hľadiska naplnenia kritérií jasnosti, určitosti a zrozumiteľnosti, príp. 

slobody a vážnosti, bez ohľadu na právny názor obce. 

 

Zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 nevyplývajú iné 

okolnosti vzdania sa mandátu poslanca, v prípade súdneho sporu je však potrebné počítať 

s eventuálnymi výpoveďami svedkov ku konfliktu, ktorý sa mal odohrať tesne pred vyjadrením poslanca 

o vzdaní mandátu medzi ním a inou osobou (zvukový záznam), a to vo vzťahu k bezvadnosti prejavenej 

vôle poslanca vzdať sa mandátu. 



P a v  o l T a v  a c 

0/)(/J/ 

J/,1.()1q/ tf/l6'f 

Obecne zastupitel'stvo obce Strecno 
Obec Strecno 
Sokolska 374 
013 24 S t r e c  n o 

V Strecne, 31.12.20 I 8 

Vee: St'aznost' voci Oznameniu o zaniku mandatu poslanca a o nastupeni 
nahradnika na uprazdneny mandat poslanca Obecneho zastupitel'stva 
Strecno. 

Na zaklade Oznamenia o zaniku mandatu poslanca a o nast(1peni nahradnika na 
uprazdneny mandat poslanca Obecneho zastupitel'stva Strecno vydanym starostom obce 
Strecno Zn 2829/2018 zo dna 27.12.2018 podavam st'aznost' k uvedenej skutocnosti 

z nasledovnych dovodov : 

Na den 10.12.2018 bolo zvolane ustanovujuce zasadnutie Obecneho zastupitel'stva 
Strecno , ktore otvoril starosta obce Strecno Be. Dusan Stadani s tym, ze program bol 
pripraveny v zmysle Metodickeho navodu Ministerstva vnutra Slovenskej republiky zo diia 
16.11.2018 pre obce na zabezpecenie ustanovujucich zasadnuti obecnych zastupitel'stiev . 
Navrhnuty program bol v sulade s bore uvedenym Metodickym navodom !en po bod 9 ( 
schvalenie platu starostovi obce ) . Aj ked' Metodicky navod predpokladam nie je zavazny, 
predsa Jen poslankyiia Monika Obertova a d'alsia cast' poslancov sa snazila presadit' 
schvalenie programu v zmysle Metodickeho navodu s tym, ze schvalenie programoveho 
rozpoctu bude schvalene na riadnom , resp. mimoriadnom zastupitel'stve este v roku 2018, 
tak aby nehrozilo rozpoctove proviz6rium . Po zavadzajt'.1cej informacii kontrol6ra p. Petra 
Lingesa , ze rozpocet je nutne schvalit' min. 15 dni pred skoncenim roka 2018 bol nakoniec 
program rokovania schvaleny . 

Rokovanie obecneho zastupitel'stva nasledne prebiehalo v zmysle schvaleneho programu 
rokovania . Tu preto poukazujem na bod c. 6 ,,Zriadenie komisii, vol'ba ich predsedov", 
kde som bol zvoleny za predsedu Komisie zivotneho prostredia . Keby som sa chcel 

vzdat' poslaneckeho mandatu, tak sa nenecham predsa zvolit' za predsedu komisie. 

Relativne pokojna atmosfera rokovania ustanovujuceho zastupitel'stva trvala az do bodu 

c. 14 Diskusia a jej zaveru, kde sa opatovne preberali financie pre FK Strecno hoci rozpocet
v predoslych bodoch bol schvaleny . Pretoze atmosfera v rokovacej sale bola nerv6zna



vzhradom na nemiestne a nič neriešiace poznámky hosti. poslankyňa Ing. Dana Sokolovská
niekol'ko krát požiadala starostu p. Bc. Dušana Študániho o ukončenie diskusie . Ten na túto
požiadavku vóbec nereagoval. hoci to bola jeho povinnosť amal dať o tomto návrhu
lrlasovať.. /Vid' bod rokovacieho poriadku obecného zastupitel'stva./ .

Keďže rokovanie zastupitel'stva trvalo značný čas a starosta obce stále neukoněil
diskusiu na tému financovania FK. oznámil som starostovi že si idem užit' lieky, ktor,é
užívam podfa časového harmonogramu a vtedy bola mne aj ostatným poslancom, ktorí
nesúhlasili s navýšením rozpočtu pre FK Strečno adlesovaná spřška r,ulgarizmov. .Pri návrate
do saly na rnoj u osobu a na poslankyne a poslanca, ktorí rresúhlasili s navýšením rozpočttt
pre FK Strečno pokračovali naďalej hrubé urážky hlavne zo strany p. Mareka Bukovinského
citujem : " Vy štyria vyjebanci , vyjebani . " Na moju otázku, čo si to povedal, ešte raz to
zopakoval . Podotýkam, že išlo síce o dotyk, ale žiadne fackovanie alebo bitku. Žiadne
zákerné napadnuíie zozadu ako je uvederré v zápisnici. Starosta obce poěas celej diskusie
ignoroval urážky na adresu poslancov, ale prvá reakcia bola na nroju adresu, že si to
nemóžem dovolit' a p. Marekovi Bukovinskému hned' povedal, že si rná svoje práva
uplatňovať súdne . Starosta ukončil diskrrsiu a vyzva7 zapisovatel'ku, aby prečítala uznesenie
z ustanovujítceho zastupitel'stva .

V návale rozčú]enia ,enrócii a sklamania zo správania sa starostu obce počas celého
zasadnutia som povedal , že končím za poslanca a neneclrátrr sa tu telaz zabiť . Táto nloja
veta patrila spolusediacim .Zdása, že niekto closiahol, čo si naplánoval .

Z diskusie lyplynulo jcdnoznačne , že tento výrok bol reakciou na hrubé urážky na
adresu skupiny poslancov a poslankýň hlavne zo strany p. Mareka Bukovinského, kto4ý
mimochodom nie je ani na prezenčnej listine zo zasadnutia OZ ,

V žiadnom prípade nešlo, ani nemohlo íst' o vzdanie sa mandátu poslanca v zmysle
ust. § 25 ods. 2, písm. cl zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zňadeni v znení neskorších
predpisov . Ak by som toto mal v úmysle , vzda| by som sa poslaneckóho mandátu už
pri mojom zvolení za predscdu komisie životného prostredia . Jasne som to podmienil
tým , ,, že sa tu nenechám zabit' ,, .

Obecné zastupitel'stvo sa skončilo s tým, že nič nenasvedčovalo, že by starosta alebo
prítomní poslanci moje lyhlásenie považovali za vzdanie sa mandátu .

Ďalej poukazujem na ust. § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka a to , že k právnemu
úkonu vztlania sa mandátu jednoznačne chýba prinajmenšom vážnost'prejavu . Pri
vzdaní sa poslaneckého mandátu do zápisnice je potrebné, aby takýto prejav
nevyvolával ani najmenšie pochybnosti o v6li pos|anca , je potrebný nespochybnitel'ný
záver orgánu obce smerujúci k objektívnemu zisteniu a preukázaniu ddvodov zániku
manrlátu , Vyhlásenie bolo urobené v afekte a rozčúlení. / viď uznesenie Ústavného
súdu SR v konani pod sp. zn. I. Ús rozlzol0 /

Vzhl'adom na uvedené skutočnosti t}mto podávam st'ažnost' proti postupu starostu



obce Strecno Be. Dusana Stadaniho tym , ze vydal ,,Oznamenie O zaniku mandatu 
poslanca a o nastupeni nahradnika na uprazdneny mandat poslanca Obecneho 
zastupitel'stva Strecno" a zaroven ziadam vyhoviet' mojej st'aznosti . 

V opacnom pripade budem svoje legitimne prava dane mne volicmi vo vol'bach 
uplatnovat' st'aznost'ou na prokuraturu a falobou na sude. 

Pavol Tavac 



Mgr. Anna Melisova 

Obecne zastupitel'stvo obce Strecno 

So�o\s�a 487 

013 24 Strecno 
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o ia11 
I 

Q<Jf 66

Dna 08.01.2019 

Vee: Ziadost o presetrenie konania starostu a staznost na konanie starostu 

Podavam staznost na protizakonne konanie st,!rostu obce Strecno pana Be. Dusana Stadaniho 
a sucasne ziadam o presetr�nie protizakonneho konania starostu porusenf m zakona c. 71/1967 Zb. 
o spravnom konanf v znenf neskorsfch predpisov a zakona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenf
v znenf neskorsfch predpisov, porusenia sl'ubu starostu a Ustavy SR vo veci protizakonneho
osobneho, svojvol'neho zameru zrusenia mand,itu poslancovi obecneho zastupitel'stva panovi
Pavlovi Tavacovi.

Odovodnenie ziadosti a staznosti: Som obciankou Strecna a zalezf mi na tom, aka nasa obec je, aka 
sa nam tu zije, aka je nasa samosprava. Strecno ktosi nazval ,,perla na Vahu". A je to ufasne, pretoze 
spisovater Alojz Mednansky ju v diele Malebna cesta dolu Vahom nazval ubohou. Taka chudoba tu 
bola! Ako obcan som na mnohe stranky nasej obce aj ja hrda. Hrda som na krasu prfrody Strecna, 
obdivujem vel'mi nadane sestry Otku a l.'.ubku, drzim palce defom v Hajovceku, paci sa mi nazov ich 
folkl6rneho suboru, pretoze drzf tradfciu nasich predkov, krasne su medovnfcky pani Mirky, Pavo! 
6urco krasne fotf Strecno, rada citam Strecniansky hlasnik, vazim si uja Durca, ze dokazal dat' dokopy 
peknu knihu o Strecne, sikovna je nasa Otka, co tka a zije v tom ... Po nich tu dielo zostane! A mame 
co ukazat'. Ako clovek sa nemienim bit' do prs, aka som pracovita a slusna, pretoze samochvala smrdf, 
ale jedno viem, bridi sa mi pycha, nespravodlivost' a tuzba po neobmedzenej moci. Uz dlhsiu dobu 
sledujem nezdravu klimu v obci, co sa tyka medzirudskych vzt'ahov v urcitych kruhoch. Ale o tom 
inokedy ... Situacia, ktora nastala po I. ustanovujucom zasadnutf obecneho zastupiterstva obce 
Strecno, konaneho dr'\a 10.12.2018, a z nej vyplyvJjuce postupy v konanf pana starostu, Be. Dusana 
Stadaniho, ma nem6zu nechat' l'ahostajnou. Ako zena, matka, hodnotim incident medzi panom 
Markom Bukovinskym a panom Pavlom Tavacom takto: Marek je vo veku m6jho syna, a preto ta 
matka. Keby m6j syn vykrikoval podgurazeny na l'udi starsich od neho o dvadsat' rokov a navyse este 
aj na zenu: ,,Vy kokoti a vyjebanci", len preto, ze nemaju rovnaky nazor na jeho videnie sveta, m6j 
hnev ho neminie. Hanbila by som sa za neho. A ked'ze Marek sa narodil dvom dobrym a slusnym 
rud'om, verim, ze svoju pracovitu, dobru mamu by zarmutil. Zarmutil neokr6chanym, vulgarnym, 
sebeckym spravanfm falosneho hrdinu, len preto, ze poslanci nehlasovali podra jeho predstav 
a hlavne podl'a predstav jeho kamaratov futbalistov. Bohuzial', tato skupina mufov ma takyto slovnfk! 
Staci ist' na futbalovy zapas. A nemienim ich ospravedlnovat' tvrdenfm: ,,To su chlapi!" Chlapi mozno 
ano, ale nie gentlemani. .. A co sa tyka pana Pavla Tavaca? Byt' poslancom je vazna uloha. Nie je to len 
zadok na stolicke. Poslanec by mal zachovavat' iste dek6rum a vediet' udrziavat' vasne na uzde. Aj 
preto je poslancom. Ale ruku na srdce, co ste urobili pre to Vy, poslanci, ktorych sa tie urazky 
netykali, aby ste sa dotknutych poslancov zastali? No, uplne nic! Neboli ste na to v6bec pripravenf. 
Mnohi z toho mozno mali skodoradost'. A co by ste urobili, keby niekto takto urazil Vas, Vasu matku, 
otca ... ? A viete vel'mi dobre, ze sa to v zivote stava. Ja osobne by som bola vel'mi rada, keby sa mladf 
muzi, sportovci, takto hlupo nespravali. Podl'a rnna, aj jedna, aj druha strana sa mala ovladat'. 
z moralneho hl'adiska, ta mladsia vsak o cosi viac, pretoze utocila aka prva. Evidentne tam bola 
atmosfera plna emocii, napatia a vasni. Kazdy jeden z nas obcanov, ci jednoducho l'udf, takto maze 
vyjadrit' svoj nazor na tuto neprijemnu udalost' v nejakom rozhovore, ci diskusii. 
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Je,j riešenie je nakoniec len a len interakciou dotknutých pánov a poslancov, Vážnou podstatou tejto
udalosti je však protizákonné a protiústavné, Z tejto udalosti vyplývajúce, konanie pána starostU Bc,

Dušana Štadániho.
Pre|dem k mel,itu veci. Na.jprv som si prečítala časť zápisnice ustanovujúceho zasadania OZ zo dňa

to.I2,zoL8 uverejnene.i V strečnianskom h|ásniku, potom celú zápisnicu na internetovej stránke obce
Strečno, Videla som ten trápny, diletantský zápis tejto udalosti označenej v zápisnici ako incident,
invektíva a vec a rozmýšla|a som, čo to má znamenať. Žijem už na svete 60 rokov a v tejto dedine sa

kadečo na zasa<inutiach oZ udialo, Nie je to prvýkrát, čo sa l'udia takto do seba pustl|i, Ale že by to
niekto písal takýmto spósobom do zápisníc a uverejňoval v obecných novinách a ešte v čase
vianočných sviatkov, no na to si nepamátám. Chlapi sa akosi vždy vedeli medzi sebou dohodnúť,
Začínala som mať podozrenie, že tu sa niečo chystá, A moje podozrenie sa potvrdilo, Mexická
telenovela plná intríg nabra|a na grádoch. V novorn roku som si s rozšírenýmiočami na úradnej tabuli
obce strečno prečítala oznámenie pána starostu zo dňa 27.12.201"8: ,,starosta obce Strečno
oznamuje, že s účinnosťou od 10.12.2018 zanikol, podía § 25 ods. 2 písm, c) zákona NR SR 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca obecného zastupitel'stva V

Strečne Pavla Tzlvača. Pod[a § 192 zákona 180/2O'J,4 Z. z, o podmienkach výkonu volebného práva a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 5tarosta obce oznamu.je

nastúpenie d'alšieho náhradníka - kandidáta, ktorý získal vo vol'bách do orgánov samosprávy v Obci
Strečno dňa 10.11.2018 najváčší počet platnýCh hlasov. Na post poslanca obecného zastupitel'stva

obce strečno nastupuje d'alší náhradník v poradí 5amuel Zajac, bytom Lipová 787l20, strečno.
Funkcie poslanca sa ujme, v zmysle § 25 ods. 1písm, a) zákona o obecnom zriadení, po zloženísl'ubu
poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupitel'stva." TU mi bolo hned' Všetko jasné, Pán

starosta sa akosi ve|mi nýchlo, nasilu, a ai za cenu porušovania zákonov Národnej rady Slovenskej
republiky, slfubu starostu a Ústavy SR, systémom,,Hurá na nich!", rozhodol nezákonným spósobom
zrejme jemu nepohodlného poslanca zbaviť. Najprv sa urobí zépisnica zo zasadania OZ, kde sa plše

o incidente, invektíve a veci, oz mlčí, ni.|akým spósobom 5a kincidentu nevyiadruje, pán starosta

zasadnutie ukončí, všetci odídu domov a potom si pán starosta o nejaké dva týždne sadne,
porozmýšl'a a rozhodne sa sám od seba, na vlastnú pásť, že oznámi |en tak mirnix dirnix, že pán Tavač

sa vzdal mandátu poslanca, oznámi náhradníka a oznámenie vyvesí na úradnú tabul'u. Pýtam sa: ,,To

kde práve sedíme? Azda na Vetvičke?" Robísi z nás, občanov, voličov, pán starosta bláznov?
Podl'a § 2, ods. 2, písm. c zákona Národne| rady Slovenskej republiky č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznení neskorších predpisov mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu. Mandát
poslanca zanikne vzdaním sa le n vt e d y, akvzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo
písomne; pli písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu.
Vzdanie sa mandátu nemožno vziať spáť.

A takto znie dos ovne zápis v zápisnici zasadania oZ zo dňa 10.12.2018:

,,Počas diskusie aj inými spoIuobčanmi na tému financovania futbalu v obci, došlo k incidentu, kde

poslanec p. Pavol Tavač pri návrate do sály (išiel si pre lieky, ktoré mal užiť) zozadu napadol - (udrel

fackou} sediaceho p. Mareka Bukovinského, ktorý sa v tom čase na stranu poslancov, ktorí nesúhlasili

s navýšením rozpočtu pre FK Strečno vyjadri| hrubým a vulgárnym spósobom, Ténto incident
spósobil slovnú roztržku menovaného poslanca a l'Udí účastných na rokovaní oZ, starosta musel

niekorkokrát slovne zasiahnuť napomenutím poslanca aj prítomných občanov a následne vyhlásil

ukončenie diskusie. Vyzval zapisovatelku na prečítanie uznesení 1. Ustanovu,iúceho 2asadnutia oZ,

Bod č,15: Predresenie uznesení Z ustanoVUjúceho zasadnutia oZ 1. zasadnutie ustanoVUjúce
obecného zastUpitelstva V strečne. 17 Vid'príloha č.3 Bod č.16: ZáVer - ukončenie starosta obce 5a

pod'akoval poslancom a prítomným občanom obce za účasť na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Vyjadril
polutovanie, že počas 1. ustanovujúceho OZ došlo k invektívam a hlavne to, že poslanec, ktorý,je

verejným funkcionárom reagoval takýmto spósobom. Boi by rád, keby 5a v budúcnosti takáto vec

neopakovala. l,Jásledne poslanec p, Pavol Tavač prerušil starostu s vyslovením ,,Ja končím za
poslanca, končím..," Starosta sa opýtal čo končí. ospravedlnil sa, ak niekomU ublížil a vzápátí

zopakoval, ,,končím s funkciou poslanca, napíšte to." Následne starosta schódzu ukončil."



3-
Tak takto si náš pán stařosta predstavuje inštitút zápisnice ako vykonaného procesného úkonu
orgánu samosprávy!!! Ved' ie to hanba a posmech! Podl'a neho na zrušenie mandátu poslanca
zvoleného občanmi stačí opis ,,incidentu, invektíVy a takejto veci", kde eskalovali urážky,
vulgárnosti, emócie a osočovanie, na ktorú naši ,:ástupcovia, pos|anci oz, absolútne nereagovali,
a jeho osobné vnútorné rozhodnutie, či vnútorný poryv.., Pokial'viem, pán poslanec Pavol Tavač sa
do dnešného dňa písomne nevzdal mandátu poslanca OZ a ani jedna časť zápisnice zasadnutia OZ
neobsahuje skutočnost že by na tomto zasadnutí poslanci OZ riešili a uskutočnili podl'a zákona č.
7rl1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších predpisov a podt'a § 2,ods,2, písm. czákona
Národnej rady slovenskej republiky č.369/1990 zb. o obecnom zriadení vznení neskorších
predpisov ústne vyhlásenie poslanca oz pána Pavla Tavača o vzdaní sa mandátu poslanca.
Ustanovujúce zasadanie oz dňa 10.12.2018 nijakým, zákonom presne určeným sposobom, nevzalo
na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ Pavla Tavača. Zápisnica poníma túto udalosť ako
incident, invektíVu a vec. Našla som v nej len zápis o incidente, invektíVe a Veci, ktoré sú opísané
v štýle: ,,pani Trpielková sa vydala na výlet a tešila sa z toho" a vyvolalo to na mojej tvári trpký
úsmev. Napríklad to oznámenie, že,,išiel si pre lieky, ktoré mal užiť", či ,,starosta sa opýtal, čo končí".
Ako má vyzeraťz á p is n ic a?
lnštitút zápisnice je spátý so zásadou písomnosti 5práVneho konania. Zápisnica predstavuje písomný
záznam o Vykonanom procesnom úkone spráVneho orgánu, účastníka konania, Zúčastnenej osoby,
resp. d'alšej osoby v správnom konaní, ktorý vyhotovuje správny orgán. V ktoných prípadoch je
správny orgán povinný Vyhotoviť zápisnicU?
spráVny oí8á n spisUje./;pisniCu:
1./ o ústnych poda niach,
2./ o dóležitých úkonoch v konaní,
3,/ o vyko na ných dóka zoch,
4,/c vvjadreniach úca5tnlkov kona n ia,

5./ o ústnom pojed náva n í

6,/ o hlasovaní
Zo zápisnice musí byť d'alej zrejmé:
- kto, kde a kedy konanie uskutočňoval,
- predmet kona n ia,

- uviesť osoby, ktoré sa na konali zúčastnili,
- ako kona n ie prebie ha lo,
- aké návrhy boli prijaté,

aké opatrenia bo li prijaté
- uvedie sa výrok rozhodnutia a výsledok hlasovania,
5právny poriadok vyžaduje, aby zápisnica bola prečítaná, Ďalším krokom je, že zápisnica sa po jej

prečítaní má dať podpísať všetkým dotknUtým resF,. kompetentným osobám, ktorým bola prečítaná.

V tejto súvislosti je vhodné uviesť: ,,prečitaná a podpísaná o" a uviesť čas. Zápisnicu o hlasovani
povinne podpisujú všetci prítomní členovia správn(rho orgánu. Zápisnica má dókaznú moc verejnei
listiny, t,j, podáva dókaz o tom, čo sa v nej uvádza. V zápisnici sa dodatočne nesmie nič meniť alebo
prečiarkovať. Vprípade chyby pri písaní sa oprava vykoná dodatkom kzápisnici. Podpisujúcich
zápisnice s uznesenim zo zasadania obecného zastLlpitelltva určuje rokovací poriadok obce. Podl'a §

37 ods.1 zákona č,40l!964 zb. občianskeho súdnelro poriadku v znení neskorších predpisov právny
úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumitelhe, inak ie neplatný. Vzdanie sa mandátu
je prejav vóle poslanca o tom, že nehodlá mandát vykonávať. Z prejavu vóle poslanca vzdať sa
mandátu musí byť zrejmý ]'ej obsah, Aby maltento prejav Vóle právne účinky, je potrebné ho vykonať
formou ustanovenou zákonom, pretože iný spósoLl je právne neúčinný. Pri vzdaní sa poslaneckého
mandátu úStne do zápisnice je potrebné, aby takýto prejav nevyvo|ávalani najmenšie pochybnosti
ovó|i poslanca. Na preukázanie naplnenia podmienok zániku mandátu poslanca obecného
Za5tUpitel'stVa je potrebný nespochybnitel'ný záver orgánu obce, pričom sa vyžaduje aj aktivita
obce, smerujúca k objektívnemu ZisteniU a preukázaniu dóvodov zániku mandátu.
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Vzdanie sa mandátu poslanca ústnou formou je možné Vtedy, ak bolo urobené ústne do zápisnice,
pričom predpokladom jeho platnosti je zachytenie takéhoto prejavu V platnej zápisnici, vtomto
prípade zápisniti z rokovania obecného zastupite|'stva. V predmetnej veci však pIatná (overená}

zápisnica z rokovania zastupitel'stva neexistuie, Neexistuie žiadny zápis, písomný, ani ústny,
ovzdaní sa mandátu poslanca Pavla Tavača. Zápis vzápisnici zo zasadania oZ zo dňa 10.12.2018
hovorí o incidente, invektíve a veci, ktoré sa stali. Starosta poslanca napomenul,.., vyjadril
poťutovanie a následne starosta schódzu ukončil. Nič nenasvedčovalo tomu, že by starosta alebo
niektoni z prítomných poslancov incident považovaIi Za Vždanie sa mandátu poslanca Pavla Tavača,

Ale ak sa pán slaroste Štadáni rozhodol tak rýchlo na úradnej tabuli oznamovať zrušenie mandátu
poslanca bez zákonom určeného vyhlásenia dotknutého poslanca, mal by vedied že tu nesiaha
jeho právomoc, Poslanca si zvolili občania avprípade pána Pavla Tavača ich bolo takmer 400.
Poslanec oznanruje vzdanie sa mandátu obci, nie starostovi ako osobe a to dodnes pán Tavač
neurobil. obec ako taká nie je orgánom územnej samosprávy, ale je jej nositel'om, subjektom, obec
je právnickou osobou verejného práva, a teda umelou právnou konštrukciou. Na účel výkonu
samosprávy má svojich vykonávatelbv, a to or8ány obce, ktorými sú podl'a Ústavy SR obecne
zastupiteístvo a starosta obce. Tieto orgány realizujú správu obce, pričom tak konajú v jej mene a na
jej zodpovednosť vykonávajú všetky verejné úlohy, ktoré obci ukladá právny poriadok. Orgán
územnej samosprávy ako vykonávatel'verejnej moci teda koná v mene subjektu územnej samosprávy
(obce) a na jeho zodpovednosť. Pán starosta sa spósobom,,o nás, bez nás",ajza cenu porušenia
zákonov, slfubu starostu a Ústavy SR sám od seba rozhodol oznámiť zrušenie mandátu pánovi
Tavačovi a ozná miť náhradníka, pretože mu to zrejme z nejakých dóvodov takto Vyhovuie a porušil
základné právo pána Tavača ako poslanca obecného zastupitel'stva osobnou nezákonnou snahou
znemožniť mu výkon jeho poslaneckého mandátu, pričom nebolo preukázané, že by sa pán Tavač
poslaneckého mandátu právne účinným spósobom vzdal, Pánovi starostovi predovšetkým
odporúčam poriadne 5i naštudovať minimáine zákon o obecnom zriadení /§],3 hovorí
o kompetenciách starostu/ a zákon o správnom konani /ako sa robí ústne podanie, či ústne
vyhlásenie do zápisnice/ a príslušné metodické usmernenia. Svojím postupom sa dopustil vážnych
porušení Viacerých zákonov,vážnych procesných chýb, ako aj sl'ubu starostu a Ústavy SR, asVoJim
konaním výrazne preukázal snahu o manipuláciu s l'udmi, porušovanie zákonov a neznalosť zákonov,
neprofesionalitu, improvizovanie a hlavne zákerné zneužitie moci verejného činitel'a, Podl'a § 13,
ods. 10 zákona Národnej rady slovénskei republiky č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni
neskorších predpisov starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. Pán
starosta Dušan Štadáni je starostom Už tretie Volebné obdobie. Ako ]'e možné, že preukáza|, že
nedisponuje znalosťami zákonov, ktoré sú alfou a omegou jeho práce? Táto jeho ,,akcia" poukazuje
na to, že nemá rad problémy a ludí, ktorí mu nejakým spósobom prekážajú a nielenže si neprehlbuje
Vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu, ale že nemá ani tie základné, Zabudol však, že sú tu
aj inÍ, nestranní občania, ktorí sa nedajú ovplyvniť starostovým vychval'ovaním sa a zdórazňovanrm
svojej slušnosti a pracovitosti a pozorne sledujú, čo sa V obci deje. Hlavne by náš pán starosta
mal vedieť, že, chvalabohu, žijeme v demokracii a démos znamená l'ud, v tomto prípade občania
slovenskej obce Strečno. Odstaviť demokraticky zvoleného občana, poslanca, manipulovať s mocou aj
za cenu porušovania zákonov, móže len a len človek, ktorý nemá svedomie, ani česť, kton/, akosi
nezdravo verí vo svoje schopnosti, túži po moci, žije niekde V stredovekU a myslí si, že mu tieto ťahy
na šachovnici |lahko prejdú. Ak by sme starostovi dovoIili takéto vážne porušovanja zákonov
a manipuláciu s nami, občanmi, móžeme naše vedenie obce pokojne nazvať autokraciou. Teda,
pýtam sa, nie občania, ale jednotlivci v Strečne budú určovaí kto bude poslancom a kto nie?

Článok 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy SR občanovi SR zaručuje, že l'udia sú slobodní a rovní v dóstojnosti i v
právach. Základné práva a slobody sú neodňateťné, nescudzitel'né, nepremlčatelhé a nezrušitelhé.
Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohl'adu na
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšl'anie, národný alebo
sociálny póvod, prísluŠnosť k národnosti alebo etnickej skupine, ma|etok, rod alebo iné postavenie.
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Nikoho nemožno z týchto dóvodov poškodzovat', zvýhodňovať alebo znevýhodňovat'. Nikomu
nesmie byt spósobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Článok

30 ods, 1 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe

vereiných vecí priamo alebo slobodnou volbou svo|ich zástupcov. A práve tieto naše píáva nám
chce pán starosta obzvlášť závažným porušením Ústavy SR odoprieť.

Vážení poslanci obecného zastupitel'stva, uvedomte si, že situácia ,je vážna, preto moje slová
neberte na lahkú váhu! Riadne Sa Zamyslite nad tým, čo sa odohra|oI Zbavte sa pokojného pocitu!
Toto sa nesmie V Strečne diať a opakovať! V prvom rade by ste mali vedieť, kam siaha Vaša
právomoc, a kam právomoc Starostu, pretože náš pán starosta to evidentne nevie. Vašou
povinnosťou ,ie okrem iného tiež ovládať prí:;lušné zákony a reagovať na ich porušovanie
a nereagovať na problémy štýlom: ,,Bližšia je košel'a ako kabát." Na rozdiel od starostu máte mandát
od občanov, voličov s právom hlasovať. Tak tcr robte podla srubu, ktoný ste občanom dali!
Prehlasuiem, že pána starostu som ako osobu, kým sa stal stařostom, vóbec nepoznala,
Prehlasujem, že ani Marek Bukovinský, ani Pavol Tavač nie sú mi rodina. oboch poznám. Ani jeden

z nich mi nič zlé neurobil. Aj jeden, aj druhý ma na ulici pozdravia. A V podstate ani ne|de o to, čo 5i

navzájom urobili, To iba pánovi starostovi Dušanovi Štadánimu Vadí istý počet poslancov v osobnom
ro2lete, tak rýchlo využil príležitosť. aby sa aspoň,jedného z nich zbavil. Bohužiaí, aj za cenu vážneho
porušenia zákonov, sl'ubu starostu a Ústavy SR. AVy, poslanci, ste si to zatiar nevšimli, nič neriešili,
tak za prebudte! Pán Štadáni zabudol, že ie starosta obce strečno, ktoný zložil vážny slub na svoju
česť a svedomie že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej
republiky- Ústavu Slovenske! republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne závázné
právne predpisy bude pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podl'a svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Zabúda, že my, občania, vieme, že,,nehrá guíky na jamku, aby si svoju Výhru
hádzal do svojho vrecúška na 8umičke". Žileme tu ,všetci a nie len on a jemu milí a vyvolení. Rozhíad,
svedomitosť, znalosť príslušných zákonov, Ústavy SR, veťkorysosť, byť nad vecou vdobrom,
spravodlivosť, čestnosť, pokora, schopnost'byť tu pre nás všetkých... to sú tromfy dobrého starostu.

Nie je možné, aby Ztitulu moci Verejného činitelb, starostu obce, svojvol'ne odstraňoval poslanca,

ktorý nevyhovuje jeho mustre a záujmom, aj ked'ho riadne zvolí 386 občanov, mysliac si, že starosta
má neobmedzenú mocl Nesmie sa toto stať nikomu z Vás, naši, riadne nami, občanmi, zvolení
poslanciI Manipulácia Zo Strany starostu je neprípustná!Toto naozaj prehnal! Preto:

Ako občianka obce strečno:
1. Podávam st'ažnosť na protizákonné konanie starostu obce strečno Bc. Dušana Štadániho,

ako aj závažné porušenie slubu starostu a ÚstavY sR asúčasne žiadam o prešetrenie
závažného porušenia zákonov: zákona č. 7LlL967 zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov azákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskorších
predpisov, ako aj závažného porušenie sl'ubu starostu a Ústavy SR starostom obce StreČno
Bc. Dušanom Štadánim vo veci protízákonného osobného, svojvolhého zámeru zrušiť
mandát poslancovi obecného zastupiterstva pánovi Pavlovi Tavačovi.

2. Žiadam o verejné prečítanie celého textu moiej st'ažnosti a vážneho upozornenia na
konanie pána starostu na najbližšom zasadnutí oz, resp., žiadam o |ei zverejnenie, aby si
občania Strečna naplno uvedomili, že Ústava Slovenskej republiky im zaručuie ,,právo
zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou volbou svojich zástupcov"
a aby vždy mali odvahu toto právo si chrániť.

3. Žiadam o písomné zaslanie stanoviska, výsledku prešetrenia a o udelených sankciách
§tarostovi /ieho protizákonné a zákerné konanie ie príliš vážne na to, aby mu udelené
neboli /,
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A na zaver vyzyvam vsetkych poslancov OZ, aby sa vazne zamysleli nad tym, aky srub zlozili a k akym 
narocnym povinnostiam sa tymto sl'ubom zaviazali! Spolupracujte vzajomne, respektujte sa, vaite si 
jeden druheho, pocuvajte sa navzajom a bud'te skromni! Nie je horsej vlastnosti cloveka, ako naduta 
pycha! No a, samazrejme, ucte sa zakony, aby to nedapadlo tak, aka tato kauza! Uvidfte, aka sa Varn 
bude dobre spolacne pracavat! Ked' Vas abcania zvalili, urcite ste bali pacteni a mazna aj stastni. 
Dakavali ste nam za prejavenu d6veru, a preta z taha pacitu pacty a st'astia uberte a s  pakorou 
dbajte, aby ste nas nesklamali! Byt mudrym, cestnym, svedamitym, statocnym, advaznym, 
spravodlivym, pracavitym, vnfmavym poslancom nie je v6bec zabava. Padl'a clanku 69 ods.l Ustavy 
Slovenskej republiky arganmi abce su: a, abecne zastupitel'stvo, b, starosta. Uvedomte si, ze Vy ste 
v papredi, ze zastupujete obcanov a mate na rozdiel od starastu pravo hlasava( preto v ziadnom 
prfpade spolocne nedovorme, aby o nas, a nasom prave na hlas a a diani v nasej obci rozhodovali 
nekompetentni jednatlivci, macichtivf manipulatori! Mna osobne sa tato udalost vel'mi negativne 
dotkla! Ved' prave kv61i takemuta druhu palitikov a verejnych ciniterov aka je, bohuziar, nas pan 
starosta Be. Dusan Stadani, je demokracia na Slovensku stale taka krehka. 

Pocet stran: 6 
Rozdei'ovnik: 

1. Obecne zastupitel'stvo obce Strecno
2. Mgr. Dusan Durco ako poslanec za obvod mojho trvaleha pobytu

Mgr. Anna Melišová
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