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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania: 19,15hod 

 

Konané dňa: 18.3.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Andrea Ďurišková 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Ing. Dana Sokolovská 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Monika Obertová 

    p. Marek Hanuljak 

    p. Samuel Zajac  

     p. Peter Lingeš – hlavný kontrolór obce PN 

 

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  

  

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba členov komisie pre životné prostredie 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 

5. 3.zmena rozpočtu 

6. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií 

7. Prenájom obecného majetku 

A) parkovisko pod hradom 

B)  kompy 

8. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasou – zriadenie vecného bremena 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 3. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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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. Andrea Ďurišková 

2. p. Peter Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak- neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p.BeátuBadibangovú 

2. Mgr. Dušana Ďurču 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 3. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

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

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 
 Z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplynula požiadavka na vytvorenie e-mailových adries z 

dôvodu poskytovania informácií z národného projektu Združenia miest a obcí Slovenska s 

názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy. Starosta v tejto súvislosti požiadal Mgr. 

Dušana Ďurču o vytvorenie adries aj pre novozvolených poslancov. V spolupráci s Mgr. 

Michalom Klocáňom bola zadaná požiadavka do spoločnosti DCOM, ktorá spravuje 

elektronický systém samospráv, na vytvorenie kont. Konta boli vytvorené, je potrebné ich 

zaktívniť. Dohodne sa stretnutie so správcom siete a poslancami. 

 

 Na predchádzajúcom OZ boli poslanci informovaní o žiadosti p.Jakubíka o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na pozemky užívané obcou (pamätník, cesta k cintorínu, cesta na pamätník). 

Starosta informoval, že obec preveruje právnou formou zákonnosť predaja parciel v rámci 

konkurzného konania na majetok JRD. Vec sa posunula advokátskej kancelárii. Zámer o predaji 

bol zverejnený v Obchodnom vestníku 12.9.2017. Nakoľko je pamätník národnou kultúrnou 

pamiatkou, podklady boli zaslanéaj Ministerstvu kultúry, zatiaľ sa nevyjadrili. 

 

 Na predchádzajúcom OZ bol starosta upozornený na nesplnenie povinnosti odpovedať 

rodine Kučerovej na sťažnosť voči neoprávnene zabratému pozemku na výstavbu chodníka. 

Starosta informoval, že dňa 6.2.2019 bola rodine Kučerovcov zaslaná odpoveď a bol 

oslovený geodet k zameraniu skutkového stavu za účelom budúceho vysporiadania. 

 

 Na predchádzajúcom OZ p. Janka Tavačová poukázala na hospodárenie OPS a či sa 

pripravuje nejaký ozdravný plán. Ďalej poukázala na nezrovnalosti ohľadne schválenia plánu 

Hlavného kontrolóra obce. Na základe uvedeného kontrolór obce zahájil dňom 6.2.2019 

kontrolu na OPS. Vzhľadom k tomu, že kontrolór je PN, nepoznáme výsledky jeho zistení. 

Tie budú predložené na nasledujúcom OZ. Čo sa týka ozdravných opatrení riaditeľ OPS 

prišiel s návrhom na úpravu cien výkonov a prác, vody a pohrebných služieb. Nakoľko tieto 

neboli menené od roku 2013. Návrh VZN bude v samostatnom bode rokovania. Čo sa týka 

plánu činnosti HK na prvý polrok 2019 ten bude predmetom samostatného bodu dnešného 

rokovania. 

 

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

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 
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Hlasovanie:za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3. 

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Voľba členov Komisie životného prostredia 

 

Predseda Komisie životného prostredia p. Samuel Zajac predložil písomne navrhovaný zoznam 

členov komisie v zložení: Ing. Katarína Buchtová, p.Pavol Tavač. 

 

Starosta dal za predložený návrh členov komisie hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedených členov komisie schválili. 

 

K bodu č. 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 

 

Starosta informoval o predloženom pláne hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019. Uvedený 

plán bol poslancom poslaný mailom 15.3.2019.  

 

Starosta dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený plán kontrolnej činnosti schválili. 

 

K bodu č. 5: 3. zmena rozpočtu 

 

3. zmena rozpočtu 2019 bola upravená v príjmovej časti na základe východiskových 

štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2019 (podielové dane). 

V schválenom rozpočte na rok 2019 boli tieto údaje navrhnuté podľa roku 2018. 

Vo výdajovej časti boli upravené položky na základe Dodatku č. 1 k VZN č.1/2018 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce 



3.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 5 

na príslušný kalendárny rok. Ďalšie úpravy boli vykonané po zasadnutí finančnej komisie dňa 

28.02.2019.  

1.zmena rozpočtu v 01/2019 a 2.zmena rozpočtu v 02/2019 boli upravené na základe Oznámení 

Ministerstva vnútra SR, Okresného úradu Žilina a ÚPSVaR Žilina o úprave rozpočtu 

finančných prostriedkov – prenesené kompetencie. Návrh tejto zmeny rozpočtu bol poslancom 

poslaný mailom.Mgr. Ďurčo ako predseda finančnej komisie vysvetlil jednotlivé zmeny úpravy 

položiek. Iné zmeny v rozpočte obce sa budú riešiť až po schválení záverečného účtu obce po 

30.6.2019. 

 

Starosta dal  o 3. zmene rozpočtu hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili 3. zmenu rozpočtu. 

 

K bodu č. 6: Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií 

 

Uznesením č. 6/8-2015 boli v minulosti poslanci odmeňovaní za jedno stretnutie komisie 

odmenou vo výške 30 € (maximálne 5 stretnutí za kalendárny rok) a za zasadnutie OZ čiastkou 

25 €/za jedno zasadnutie. 

Vzhľadom k tomu, že sa zmenil zákon o obecnom zriadení  bolo potrebné vypracovať nové 

zásady odmeňovania. Návrh vypracovala p. Beáta Badibangová a jednotlivévýšky odmien 

navrhla finančná komisia.Následne dal starosta priestor poslancovi Ďurčovi na vysvetlenie 

k výške odmien. Odmeňovanie bude prebiehať 2x ročne a podkladom pre vyplatenie odmien 

budú prezenčné listiny zo zasadnutí jednotlivých komisií, ktoré predsedovia odovzdajú 

zástupkyni starostu p.Badibangovej.  

 

Starosta dal hlasovať za novézásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili nové zásady odmeňovania. 
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K bodu č.7: Prenájom obecného majetku –  parkovisko pod hradom, kompa 

 

A) Prevádzka parkoviska pod hradom  

Dňa 27.4.2019 končí nájomný vzťah s doterajšímprenajímateľom parkoviska pod hradom p. 

Andreou Obertovou, bytom Strečno. V zmysle § 9a zákona č.138/1991 Z.z., o majetku obce 

v znení neskorších predpisov obec zverejniladňa 27.2.2019 výzvu na predkladanie cenových 

ponúk na prenájom parkoviska. Ponuky na prenájom bolo potrebné doručiť na obec do 

15.3.2019 do 13.00 hod. a rozhodujúcim kritériom bola cena.Dňa 18.3.2019 o 16,00 hod. 

komisia v zložení Bc. Dušan Štadáni, Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Dana Sokolovská, Ing. Pavol 

Albrecht vyhodnotila doručené ponuky: 

1. p. Jakub Kurtík, bytom Stráňavy, ponúknutá cena 1100 €/ročne 

2. p. Alexandra Obertová, bytom Strečno, ponúknutá cena  2500 €/ročne 

3. p. Michal Tavač, bytom Žilina, ponúknutá cena 2500 €/ročne 

4. p.Štefan Oberta, bytom Strečno, ponúknutá cena 3200 €/ročne 

Na základe vyššieuvedeného komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku uchádzača p. 

Štefana Obertu a odporučila poslancom obecného zastupiteľstva schváliť prenájom parkoviska 

na dobu 4 rokov. 

 

Starosta dal za návrh najvýhodnejšej ponuky hlasovať: 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili prenájom parkoviska úspešnému uchádzačovi. 

 

B) Kompa 

Dňa 16.4.2019 končí nájomný vzťah s prenajímateľom kompy PROMONTA, v zastúpení 

s Ing. Rastislavom Mikulom. V zmysle § 9a zákona č.138/1991 Z.z., o majetku obce v znení 

neskorších predpisov obec zverejniladňa 27.2.2019 výzvu na predkladanie cenových ponúk na 

prenájom prevádzky kompy. Ponuky na prenájom bolo potrebné doručiť na obec do 15.3.2019 

do 13.00 hod. Do tohto termínu bola doručená 1 cenová ponuka –Bohuš Čurjak-BČ&GROUP, 

SNP 70, Strečno. 

Starosta požiadal p. Bohuša Čurjaka o odprezentovanie svojho zámeru. Cena prepravy pre 

obyvateľov Strečna a Nezbudskej Lúčky by mala byť stabilná, určia sa podmienky prepravy 

nákladných áut, zabezpečí sa súčinnosť pri preprave osôb pri plánovanej rekonštrukcii mostu 

a iné. Vzhľadom k tomu, že bola doručená len jedna cenová ponuka, komisia pre vyhodnotenie 

ponúk odporučila poslancom OZ schváliť prenájom kompy p. Bohušovi Čurjakovi s dobou 

nájmu 7 rokov 11 mesiacov a s podmienkami tak, ako boli zakomponované v cenovej ponuke. 

Starosta dal hlasovať za uzavretie nájomného vzťahu s p. Bohušom Čurjakom-BČ&GROUP 

SNP 70 Strečno. 
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Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili prenájom kompy úspešnému uchádzačovi. 

 

 

K bodu č.8: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov  

 

V príprave majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou cyklotrasou sa na nás 

obracia spracovateľ dokumentácie, poverený VÚC ŽSK. Na obec Strečno je zaslaná Zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre realizátora Žilinský samosprávny kraj, na 

pozemky vo vlastníctve obce, ktoré sú pod plánovanou cyklotrasou v našom katastri, v 

predpokladanom zábere 275,27 m2. Podklady boli zaslané poslancom mailom.  

 

Nakoľko je potrebný súhlas OZ, starosta dal o podpísaní zmluvy o budúcej zmluve hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ návrh schválili. 

 

 

Bod 9: Rôzne 

 

A) Dňa 19.2.2019 bolo na obec prijaté podanie od pani Mgr.Melišovej označené ako 

„Sťažnosť proti postupu obce Strečno pri vybavovaní žiadosti a sťažnosti zo dňa 

15.2.2019“, ktorá bola dňa 8.3.2019 e-mailom zaslaná všetkým poslancom OZ. Starosta 

informoval poslancov OZ, že dňa 5.3.2018 bolo na okresnú prokuratúru v Žiline podané 

postúpenie na prešetrenie žiadosti a sťažnosti. Dňa 15.3. prišlo vyrozumenie z prokuratúry 

o potrebe doplnenia podnetu, tie sa momentálne spracovávajú.  

Ďalej starosta informoval poslancov, že na základe podnetu poslanca Mgr. Dušana Ďurču 

na prokuratúru vo veci preskúmania právoplatnosti zápisnice sme boli okresnou 

prokuratúrou v Žiline vyzvaní na doloženie vyžiadaných podkladov. Dňa 7.3.2019 boli 

všetky podklady doručené na okresnú prokuratúru.   
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Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci berú informácie na vedomie. 

 

B) Príprava návrhu nového VZN o pohrebníctve 

Z dôvodu, že ceny služieb avýkony prác sú pre OPS nerentabilné, riaditeľ OPS navrhol 

úpravu cien za pohrebné služby prijaté doteraz platným VZN č.5/2013 o pohrebníctve. 

Zdôvodnil, že ceny za pohrebné služby sú prebraté od roku 2010 a doteraz sa nemenili. 

Vysvetlil, že od r. 2010 sa zvýšila minimálna mzda aostatné náklady a tieto ceny už 

nezodpovedajú skutočnosti. Vypracoval štatistiku (dĺžka doby vykopania hrobu, 

zasypanie, položenie do hrobu a ostatné služby spojené s pohrebníctvom) a porovnal ceny 

s pohrebnou službou konkurencie. Ceny sú navrhnuté tak, aby pohrebné služby 

vykonávané OPS neboli minimálne stratové. 

Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že cenník za pohrebné služby by nemal byť riešený vo VZN. 

VZN malo by riešiť len prevádzku pohrebísk. Ďalej upozornil na výkop hrobu - ak by cena 

stúpla ako sa navrhuje, aby sa nestalo, že ľudia si začnú kopať hroby vo vlastnej réžii. Ing. 

Ilovský v tom vidí technický problém - kontrola pri výkopoch je potrebná a súčasťou ich 

služby, nie je správca cintorína, ktorý by za to zodpovedal. Starosta pripomenul, že Zákon 

o pohrebníctve hovorí o manipulácii a činnosti na pohrebisku - len s licenciou resp. 

s oprávnenou osobou,  hlavne pri otváraní starých hrobov. 

Ing. Dana Sokolovská navrhla, že cenová ponuka by mala byť zverejnená na stránke OPS. 

p. Miroslav Ďuriška sa prihlásil o slovo a navrhol, aby sa preskúmali ceny v okolitých 

obciach. 

Starosta uviedol, že pred  samotným schválením VZN, toto bude vyvesené na úradnej 

tabuli na pripomienkovanie občanov. Navrhol, aby predtým OPS a finančná komisia 

urobili prieskum cien konkurenčných pohrebných služieb a až potom zakomponovali do 

návrhu VZN. 

 

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

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 
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Hlasovanie:za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-3. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

C) Dňa 13.3.2019 bola na obec Strečno doručená žiadosť občianskeho združenia Bowlingový 

klub Strečno, Školská 765/56, Strečno o schválenie otváracích hodín 

prevádzky/zariadenia. 

 

Starosta dal o prevádzkových hodinách bowlingu hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci prevádzkové otváracie hodiny zariadenia schvaľujú. 

 

 

D) Podnety občanov 

 

 Dňa 4.3.2019 bol na obec doručený podnet od p. Ing. Daniela Samca vo veci napadnutia 

psom, ktorého vlastníkom je p. Pavol Samec zo Sokolskej ulice. Uvedený podnet 

starosta postúpil na prešetrenie Komisii pre ochranu verejného poriadku.  

 

 Dňa 13.3.2019 bola na obec doručená žiadosť o odstránenie stromu v lokalite starý 

cintorín Strečno od Ing. Stanislava Šupeja. Jedná sa o borovicu, ktorá svojim rastom 

ohrozuje, znečisťuje a znehodnocuje okolité náhrobné kamene. 

 Vzhľadom k tomu, že sa strom nachádza na obecnom pozemku, tento podnet starosta 

 postupuje Komisii životného prostredia. 

 

 Dňa 12.3.2019  bola na obec zaslaná žiadosť o opravu cestnej komunikácie ul. 

Nábrežnejod Ing. Marianny Kazimírovej a dňa 18.3.2019  ul. Kováčskej od Ing. 

Rastislava Samca. 

 Starosta informoval, že požiadavka opravy oboch spomínaných ulíc bola už zadaná 

 OPS. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené podnety občanov zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 
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Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci berú podnety na vedomie. 

 

K bodu č.10: Diskusia 

 

Mgr. Dušan Ďurčo 

- upozornil na dlhodobo odstavené nákladné auto pri ,,campingu“ – je potrebné zistiť 

majiteľa a vyzvať ho k jeho odstráneniu 

- vzniesol požiadavku od p. Juraja Cesneka z ul.Sokolskej, či je možné vydláždenie 

zeleného pásu na parkovanie pred jeho domom, aby zaparkované autá nezasahovali do 

cesty. Starosta informoval, že s podobnou požiadavkou sa už obrátili aj iní občania. Je 

potrebné si podať žiadosť,  nakoľko sa jedná o vstup od komunikácie a bude potrebné 

 prispôsobiť obrubníky na vjazd.  

Ing. Sokolovská Dana 

- požiadala pripraviť do budúceho OZ - v akej výške a za aké právne služby boli za 

posledný štvrťrok poskytnuté obci 

- pýtala sa prečo na sťažnosti, ktoré boli určené  OZ odpovedal kontrolór obce. Pýtala sa, 

či mu to niekto prikázal, keďže v zmysle zákona o sťažnostiach nie je kontrolór 

kompetentný odpovedať na sťažnosti. Starosta uviedol, že v štatúte obce je uvedené, že 

sťažnosti na orgány obce rieši  kontrolór obce. 

- informovala sa na prevádzkovanie zberného dvora, poukázala na potrebu jeho 

viditeľného označenia z verejného priestranstva, určenia prevádzkových hodiny 

a zamykanie, nakoľko sa v priestoroch pohybujú nepovolaní ľudia a deti. Starosta 

informoval, že stále čakáme na vyjadrenie a odsúhlasenie prevádzkovej zmluvy s OPS, 

ktorá bola zaslaná na  Ministerstvo životného prostredia. 

- upozornila, že zápisnice zo zasadnutí OZ by mali zachytávať podstatu prejednávaných 

vecí, aby nedochádzalo v budúcnosti k problémom pri jej podpisovaní overovateľmi. 

- informovala sa na Rokovací poriadok, Štatút obce  – potrebu ich novelizácie v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Starosta odpovedal, že je to v štádiu prípravy.  

- požiadala, aby na nadchádzajúce OZ  boli poslanci informovaní o pracovnej náplni 

zástupkyne starostu 

- poukázala na neustály problém s elektrickým vedením na ul.Záhradnej, dochádza k 

častým výpadkom elektrickej energie čím trpia elektrospotrebiče  

Ing. Repáňová Katarína 

- pýtala sa na zvyšovanie pohrebných služieb – či je to v rámci ozdravného plánu OPS 

Starosta informoval, že je to jeden z plánov, keďže tieto služby sú tiež stratové. 

- upozornila na úprava vnútrajška domu smútku, obnovu písmen, lavice a pod. – Starosta 

informoval, že je vypracovaná projektová dokumentácia na celkovú renováciu domu 

smútku. V dohľadnej dobe sa vykoná náprava aspoň najnevyhnutejších vecí. 

p. Tarabová Anna 

- vzniesla námietku k plánovaným zvýšeným cenám za pohrebné služby, zaujímala sa či 

OPS ponúkne k tomu niečo naviac. Ing. Ilovský odpovedal, že doterajšie ceny boli 

stratové a plánované zvýšenie cien aj tak nepokryje skutočné náklady. 

- pýtala sa na riešenie problému obecnej cesty v bývalom JRD – starosta odpovedal, že 

je zadaná objednávka na nové geodetické zameranie. 

p. Kadašiová Otília 

- upozornila na potrebu zabezpečenia podstavca na kvety a vence v dome smútku  

 

p. Kučera Ján 
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- poukázal na nevhodne osadené svetlo – reflektor nad dverami v dome smútku 

p. Bukovinská Dana 

- poukázala na dlhodobo odstavené auto na ulici 1.mája a tiež na stály problém 

parkovania 

- informovala sa ohľadom zverejňovania zápisníc z minulých rokov. Starosta uviedol, že 

zápisnice sa zverejňovali na webovej stránke obce ale z dôvodu novej webovej stránky 

je potrebné aktivovať odkaz na webový archív.  . 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené podnety poslancov a občanov zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac -neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci berú podnety na vedomie. 

 

 

K bodu č.11  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 3. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 25.3.2019 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


