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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania:18.10 hod 

 

Konané dňa: 14.10.2019 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

     Ing. Dana Sokolovská 

             

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení: Ing. Július Ilovský 

     Mgr. Monika Obertová 

    Ing. Andrea Ďurišková 

    Marek Hanuljak 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Vyjadrenie k navrhovanej výške kúpnej ceny na odkúpenie pozemkov 

4. Výsledky kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

5. Prerokovanie dokumentov obce (Štatút, Rokovací poriadok, Smernica o sťažnostiach) 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 6. 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. p. Samuel Zajac 

2. p. Peter Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 6. zasadnutia OZ.  

Poslanec Mgr. Dušan Ďurčo navrhol zmenu programu 6. zasadnutia OZ - vypustenie bodu č. 5 

- Prerokovanie dokumentov obce. Starosta dal za návrh - zmenu programu hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci OZ návrh zmeny programu 6. zasadnutia OZ schválili. 

 

Následne na to dal starosta hlasovať za zmenený program 6. zasadnutia OZ - vypustenie bodu 

č. 5. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci OZ zmenený program 6. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 Zatekanie skladu Hajovčeka – oprava potrubí OPS – úloha pretrváva. Mgr. Dušan 

Ďurčo upozornil, že zateká aj do skladu a kuchyne, p. Peter Oberta uviedol, že 

pravdepodobne to bude spôsobné z pretekania z nebytových priestorov. Termín 

realizácie opravy sa stanovil do konca októbra 

 Poškodený plot na multifunkčnom ihrisku, spadnutá sieť – úloha splnená, uskutočnená 

oprava 

 Umiestnenie zákazových značiek na sypanie odpadu za TIKom – úloha splnená. 

 P. Samuel Zajac upozornil na čiernu skládku odpadu za domom p. Karola Kopáska 

 Ostatné úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ pretrvávajú 

 

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

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Vyjadrenie k navrhovanej výške ceny na odkúpenie pozemkov Radinové 

Starosta informoval, že v minulosti Slovenský pozemkový fond nemohol previesť pozemky, 

ktoré sa nachádzajú v k.ú. obce na výstavbu bytoviek bezodplatne. Na základe opätovných 

žiadostí obce, SPF pristúpil na možnosť odpredaja pozemkov  KN C parc.č. 1179/49 a 1179/48 

do vlastníctva obce a navrhol jednotkovú kúpnu cenu vo výške 8,10 €/m2 (10 004 m2 x 8,10 

€/m2 = 81 032,40 €). Pôvodná cena pôdy podľa znaleckého posudku bola 6,36 €/m2.  

Obec má do 10 dní poslať rozhodnutie, či sa nová cena akceptuje alebo nie. Starosta ozrejmil 

postup pri následnej výstavbe bytoviek v prípade kúpy pozemku. 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za jednotkový návrh kúpnej ceny pozemkov 

v celkovej rozlohe 10 004 m2 vo výške 8,10 €/m2. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci OZ schválili jednotkový návrh kúpnej ceny pozemkov vo výške 8,10 €/m2. 
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K bodu č. 4: Výsledok kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o výsledku kontroly, ktorá bola zameraná na nájomnú 

zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Strečno ako prenajímateľom a Bohušom Čurjakom BČ and 

GROUP Strečno ako nájomcom. Hlavný kontrolór konštatoval, že komisia zostavená pre výber 

uchádzača na prenájom sa dopustila nepozornosti v tom, že odporučili odkúpenie vlastného 

majetku obce po ukončení prenájmu za 1 €. Odporučil upraviť článok II. Nájomné tak, aby bola 

zreteľná a čitateľná hodnota nájomného na celé obdobie prenájmu a upraviť článok IV. Práva 

a povinnosti nájomcu. Uvedené nedostatky je potrebné riešiť uzatvorením Dodatku č.1 

k nájomnej zmluve.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

 Komunitný plán obce 

Z dôvodu legislatívnych zmien je potrebné vypracovať nový Komunitný plán obce. Pôvodný 

návrh plánu vypracovaný pred dvoma rokmi nie je v súlade so zákonom - pretože časť zákona 

o sociálnych službách, ktorá určuje povinné náležitosti komunitných plánov, je v platnosti od 

1.1.2018. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol, aby komunitný plán obce bol vypracovaný v spolupráci 

predsedníčkou sociálnej komisie Mgr. Monikou Obertovou, ktorá ho predtým pripravovala.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci berú informáciu na vedomie. 

 

 

 SEVAK – dodatok  

Dňa 22.5.2008 bola podpísaná zmluva o nájme č.191/2008 medzi obcou Strečno a SEVAK a.s. 

Žilina ohľadne nájmu majetku – splaškovej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve obce. Nakoľko 
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sa obec podieľala na predĺžení kanalizácie na ul. Lesná v dĺžke 65 m, je potrebné ku kolaudácii 

doložiť zmluvu na prevádzkovanie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Preto je potrebné podpísať dodatok č.5 

k pôvodnej zmluve o odovzdaní rozšírenej kanalizácie do správy SEVAK-u.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali o uzatvorení Dodatku č.5 ku zmluve o nájme 

č.191/2008 o prevádzkovaní rozšírenej kanalizácie ul. Lesnej v dĺžke 65 m v nadobúdacej 

hodnote 11.397,26  € s DPH. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci uvedený návrh Dodatku č.5 schválili. 

 

 Žiadosť o prenájom priestoru – RZP a.s. Trenčín 

V máji 2020 končí činnosť záchrannej zdravotnej služby poskytovanej spoločnosťou FALCK 

Záchranná a. s. Na obec bola doručená žiadosť RZP a.s. Trenčín o poskytnutie priestorov 

k prenájmu v objekte požiarnej zbrojnice na prevádzkovanie rýchlej zdravotnej služby s 

účinnosťou od 15.05.2020.  

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali  o poskytnutí priestorov RZP a.s. Trenčín 

v priestoroch hasičskej zbrojnice za rovnakých podmienok ako mala spoločnosť FALCK 

Záchranná a.s. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci uvedenú žiadosť spoločnosti RZP a. s. Trenčín schválili. 

 

 Dotácie pre zložky 

V zmysle VZN č.5/2015 - starosta informoval, že je potrebné osloviť zložky v obci, na 

doručenie žiadostí o dotácie na rok 2020 do 15.11.2019 z dôvodu zahrnutia do prípravy 

rozpočtu na budúci rok. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 
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Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci berú informáciu na vedomie 

 

K bodu č.7 Diskusia 

 

p. Peter Oberta navrhol dať k starému cintorínu malý kontajner na zmesový komunálny odpad 

ako aj na triedený odpad. 

Následne dal starosta hlasovať za podnety a pripomienky poslancov. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - neprítomný  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná 

 

Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-4. 

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

K bodu č.8  Záver. 

 

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

poslancom a kontrolórovi obce za účasť na 6. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 14.10.2019 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

  


