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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania:  19.26 hod 

 

Konané dňa: 16.9.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

     Ing. Dana Sokolovská 

     Mgr. Monika Obertová 

    Ing. Andrea Ďurišková    

        

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

 

Ospravedlnení: p. Marek Hanuljak, Ing. Andrea Ďurišková – obaja prišli počas  

rokovania OZ   

      

Pozvaní:                                Bc. Oľga Škripková 

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. 7. zmena rozpočtu na rok 2019 

4. Rôzne  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 5. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

Pozvánka s podkladmi rokovania bola doručená poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi obce,  

zverejnená bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 dni pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Starosta konštatuje, že OZ je uznášania schopné. 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Ivanu Tavačovú.  
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Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. Mgr.  Monika Obertová 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta – za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 5. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

.Poslanci OZ uvedený návrh programu 5. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 
 Pracovná náplň zástupkyne – je zverejnená na web stránke obce 

 

 Ochranné siete v areáli multifunkčného ihriska – na základe žiadosti p.Tavača ohľadne 

riešenia oplotenia multifunkčného ihriska z dôvodu narušenia kvality života častými 

prekopnutými loptami boli namontované ochranné siete. 

 

 Odtok dažďovej vody a zrušenie kompostoviska - vzhľadom k tomu, že je v prevádzke 

zberný dvor, je zrušené kompostovisko pri cintoríne. Doteraz využívané kompostovisko pri 

novom cintoríne je zakázané používať kvôli nepriaznivým dôsledkom na kvalitu 

životného prostredia v jeho okolia z dôvodu náhrady jeho funkcie sprevádzkovaním 

zberného dvora. Kompostovisko bolo dočasne ohradené páskou, k dispozícii sú už 

tabuľky, ktoré budú osadené aj na ďalších miestach v povodí Váhu, kde sa kumuluje 

takýto odpad. 

Zberný dvor Strečno umožňuje vyvážať biologicky rozložiteľný komunálny odpad 

(BRKO)do kontajnerov, resp. na plochy na to určené. Občania tu môžu počas pracovných 

hodín zberného dvora priviesť BRKO z domácností a zodpovedný pracovník ich usmerní 

na umiestnenie. Kompostovateľné zložky budú ukladané do kontajnerov a drevitá hmota 

bude následne spracovávaná na štiepku a spaľovaná v kotolni na biomasu. 
 

 Liazka–auto bolo dočasne vyradené a odhlásené 

 

 Regulácia potoka – bol oslovený Slovenský vodohospodársky podnik. Vzhľadom na 

krízovú situáciu na Hričovskej priehrade bude stretnutie ohľadne možnosti riešenia 

potoka v priebehu budúceho týždňa.  

 

 Závady na škole- opadávajúca bridlica  - bola oslovená firma na možnosť riešenia 

formou záchytných sietí, možnosť realizácie až po návrhu projektantom.  

 

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

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

 

K bodu č. 3:  7. zmena rozpočtu na rok 2019 
 

6. zmena rozpočtu sa týka ZŠ Strečno, rozpočet bol upravený v auguste na základe „Oznámenia 

Okresného úradu Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 
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zo dňa 15.8.2019 a na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“ o schválenom rozpočte 

na učebnice na rok 2019 zo dňa 15.8.2019.  

Počas rokovania tohto bodu prišli na zasadnutie OZ poslanci Marek Hanuljak (17,10 hod)  

a Ing. Andrea Ďurišková (17,15 hod) Starosta obce informoval poslancov o 7. zmene rozpočtu 

na rok 2019 a spolu s ekonómkou obce podal vysvetlenie k jednotlivým položkám. Rozpočet 

bol prehodnotený na zasadnutí s predsedom finančnej komisie a následne upravený. 

V deň zasadnutia OZ bolo z Okresného úradu doručené na obec  Oznámenie o úprave rozpočtu 

pre ZŠ (Finančné prostriedky pre asistentov učiteľa), ktorým sa s odsúhlasením predsedu 

finančnej komisie dodatočne rozpočet ešte upravil. 

Poslankyňa Mgr. Monika Obertová sa opýtala, keďže nebola prítomná na zasadnutí OZ, keď 

sa rokovalo o prenajme kompy, ako je to s nájmom za kompu. Starosta spolu s ekonómkou 

obce objasnili prenájom kompy z účtovného hľadiska. Dňom 3.4.2019 bola uzatvorená 

nájomná zmluva na obecný majetok – Prievozná loď kompa na rieke Váh – s vybraným 

jediným uchádzačom p.Bohušom Čurjakom, ktorý následne vykonal jej rekonštrukciu 

v hodnote 35.000 €. Nájom za kompu bude uhrádzaný formou započítania pohľadávok 

prenajímateľa na zaplatenie nájomného voči pohľadávke nájomcu na zaplatenie ceny 

rekonštrukcie prievozu lode  po dobu 7 rokov a 11 mesiacov.  

 

Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh 7. zmeny rozpočtu na rok 2019 hlasovali: 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ schválili 7. zmenu rozpočtu na rok 2019. 

 

 

K bodu č. 4: Rôzne 

 

Informácia o výzve na Dom smútku 

Starosta informoval poslancov OZ o plánovanej výzve Programu rozvoja vidieka SR 2014-

2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD. V rámci podopatrenia 7.4 „Podpora 

na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry“, aktivita 2 sa 

budeme uchádzať o finančné prostriedky zamerané na zriadenie nových, prístavbu, prestavbu, 

rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich domov smútku vrátane okolia.  
Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

Bankomat 

Starosta informoval, že od 3.9.2019 je v prevádzke nový bankomat. Vzhľadom na potreby 

a možnosti bola na tento účel zvolená Turisticko-informačná kancelária. Obec sa zaviazala 

vytvoriť a sieťovo napojiť miesto inštalácie. Bankomat je umiestnený v jej vonkajšom priestore 

a bude funkčný bez časového obmedzenia.  
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Cenník poplatkov za výber záleží od banky pri výbere z iného bankomatu prípadne balíka 

služieb na účte klienta. Zmluva o umiestnení bankomatu je na 1 rok, po tomto období sa uvidí, 

či bankomat v obci bude udržateľný. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

Komunálny odpad - poplatky 

Podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. sa poplatky za uloženie komunálneho odpadu zmenili 

od 1.1.2019. Tieto poplatky sa určujú na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu 

obce. Za rok 2018 bola podľa štatistických údajov vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu 20,28%. To znamená, že celý rok 2019 patríme do úrovne vytriedenia komunálneho 

odpadu, kde zákonná sadzba za tonu odpadu je 10 €/tonu (v porovnaní za min. rok bol 

koeficient 6,06 €/tonu). Pri rovnakej percentuálnej miere vytriedenia komunál. odpadu nás v r. 

2020 čaká zvýšenie zákonného poplatku až na 22 €/tonu, ďalšie roky až na 27 €/tonu. Od 

1.6.2019 je v rámci  Mikroregiónu Terchovská dolina uzatvorená zmluva na základe novej 

súťaže na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s T+T. Oproti predchádzajúcim rokom 

došlo k zvýšeniu zo 78,29 €/tonu na 85,14 €/tonu. 

Nakoľko sa poplatok za odpad pre občanov od r. 2012 nemenil, bude potrebné ho prehodnotiť, 

urobiť potrebnú analýzu a vzhľadom na rastúce poplatky navýšiť. 

Je potrebné si uvedomiť, že poplatky za komunálny odpad vieme do určitej miery ovplyvniť aj 

my občania - zvýšenou separáciou odpadov, nakoľko triedený zber komunálnych odpadov je 

financovaný organizáciou zodpovednosti výrobcov, čiže pre občanov zdarma. Po obci máme 

kontajnery, kde je možnosť jednoducho vytriediť plasty, papier, sklo, kovy. Takisto je plne 

funkčný Zberný dvor, kde sú ešte zvlášť zberné nádoby prípadne vyhradené miesta aj na 

objemný odpad, elektroodpad, na textil, olej, polystyrén, pneumatiky. Čo sa týka biologicky 

rozložiteľného odpadu, naša obec vyriešila likvidáciu tohto odpadu vďaka projektu rozdaním 

kompostérov.  

P. Samuel Zajac navrhol uverejniť informácie o odpade v číslach - napr. v Strečnianskom 

hlásniku a tak zvýšiť povedomie dôležitosti separovania odpadov. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

Jednoduché pozemkové úpravy 

Pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu Žilina doručený na Obec Strečno 

Rozdeľový plán (RP), spracovaný pre lokalitu Kamenné v rámci Jednoduchých pozemkových 

úprav. 

Obsahom RP Strečno je písomná časť – register nového stavu a grafická časť – umiestnenie 

nových pozemkov (zákres parciel, hranice obvodu projektu JPÚ a zákres nadzemných vedení).  

RP Strečno - Kamenné je zverejnený na 30 dní v obci Strečno. V zmysle §13 odst. 2 zákona č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách je možné proti RP Strečno – Kamenné podať písomné 

námietky Okresnému úradu – pozemkovému a lesnému odboru, Vysokoškolákov  8556/33B, 

Žilina do 30 dní odo dňa zverejnenia – 22. august 2019. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

Výročie obce 

V roku 2021 obec Strečno bude oslavovať 700. výročie. Je vytvorená Komisia na prípravu 700. 

výročia obce v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Pavol Albrecht,  Pavol Ďurčo, Mgr. Silvester  

Trnovec ml., Otília Moravčíková, Beáta Badibangová, Ing. Katarína Repáňová. Na všetky 

súviace prípravné aktivity bude potrebné vyčleniť aj prostriedky z rozpočtu. 

Následne dal starosta hlasovať za zriadenie dočasnej komisie - Komisia pre prípravu 700. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
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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 - za 

p. Samuel Zajac -za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Mgr. Dušan Ďurčo navrhol zvoliť za predsedu Komisie pre prípravu 700. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci – p. Beátu Badibangovú. Následne starosta dal za tento návrh 

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová – zdržala sa 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Následne starosta dal návrh na hlasovanie za členov Komisie na prípravu 700. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Beáta Badibangová, Ing. Pavol 

Albrecht, Pavol Ďurčo, Mgr. Silvester Trnovec ml., Otília Moravčíková, Ing. Katarína 

Repáňová. 

 

Beáta Badibangová – za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak - za  

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Štatút obce, Smernica o vybavovaní sťažností 

Z dôvodu zmien v legislatíve a zákonov je vypracovaná pracovná verzia Štatútu obce 

a Smernice o vybavovaní sťažností. Uvedené materiály boli zaslané poslancom elektronicky. 

Rokovací poriadok bol poslancom poslaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Starosta 

požiadal poslancov, vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobé dokumenty pre obec, 



5.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 7 

o pripomienkovanie dokumentov do budúceho zasadnutia OZ. Následne sa poslanci dohodli na 

pracovnom stretnutí dňa 23.10.2019 o 17.30 h. 

 

 

K bodu č.6 Diskusia 

 

Starosta informoval o podnetoch občanov: 

 

Rekonštrukcia ul. Kováčskej, rozšírenie kanalizácie a vodovodu 

Starosta informoval o doručenej žiadosti p. Rastislava Samca ohľadne rekonštrukcie a 

rozšírenia kanalizácie a vodovodu na ul. Kováčskej. Uviedol, že pri tvorbe budúcoročného 

rozpočtu bude potrebné vyčleniť prostriedky na základe požiadavky.  

 

 

Osadenie zrkadla na križovatke ul. Za záhradami – Sokolská 

Dňa 16.9.2019 bola na obec doručená e-mailom požiadavka p.Dušana Obertu na možnosť 

osadenia zrkadla na križovatke ul. Za záhradami – Sokolská z dôvodu častých kolíznych 

situácií s cyklistami a neprehľadnosti križovatky. Ďalej poukázal na potrebu zasypania jám na 

ul. Nábrežná. Požiadavka na vykonanie nápravy bola zadaná OPS Strečno.  

 

P. Bukovinská Dana – poukázala na potrebu osadiť zákazové značky sypania odpadu za 

TIKom. 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky občanov. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta – za  

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky občanov na vedomie. 

 

Ing. Dana Sokolovská - upozornila na potrebu opravy vsakovacej šachty na novom cintoríne 

a vyčistenia uličnej vpuste na ul. Záhradná.   

p. Beáta Badibangová – predniesla požiadavku, aby využitie bývalej jedálne v kultúrnom 

dome bola pre  DFS Hajovček ako klubovňa. Sklad kde má súbor odložené veci zateká – je 

potrebné ho opraviť.  OPS zabezpečí opravu potrubí.. 

p. Oberta Peter – upozornil na poškodený plot na multifunkčnom ihrisku a spadnutú sieť, 

poukázal na vytváranie  skládky cintorínskeho odpadu pri starom cintoríne. 

Mgr. Obertová Monika – oslovila ju rod.Straňavčinová - majú problém so spoluvlastníkom  

domu na ul. SNP, ktorého strecha a múry môžu spadnúť na cestu. Starosta uviedol, že im 

odporučil, že to musia riešiť prostredníctvom stavebného úradu.  

Ďalej poukázala na potrebu vyriešiť problém uličnej vpuste na ul Sokolskej pri rod. dome 

Dvorských. Problém pretrváva už niekoľko rokov, pri dažďoch vytápa pivnice, čím sa 

znehodnocuje súkromný majetok všetkých dotknutých rodín na ulici Sokolskej. Riaditeľ OPS 

Ing. Július Ilovský  prisľúbil, že problém bude odstránený do konca októbra 2019. 
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Ing. Ilovský Július – apeloval na triedenie odpadu jednotlivými zložkami a obyvateľmi obce 

počas organizovania akcií (turnaje, zábavy, svadby a pod.), znova dať do povedomia ľudí.  

p. Samuel Zajac – informoval sa, ako je to s kotolňou na drevoštiepku, či je pripravená na 

vykurovaciu sezónu. 

Následne dal starosta hlasovať za podnety a pripomienky poslancov. 

 

Beáta Badibangová – za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

 

K bodu č.7  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 5. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 16.9.2019 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


