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Začiatok rokovania: 17.00 hod                             Ukončenie rokovania:  19.15 h 

 

Konané dňa: 5.2.2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

     Ing. Dana Sokolovská      príchod 17.40 h 

  Ing. Július Ilovský 

     p.Marek Hanuljak 

  Ing. Andrea Ďurišková 

  Mgr. Monika Obertová 

 

             

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení: Ing. Andrea Ďurišková, Ing. Dana Sokolovská 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Schválenie dodatku č.2 k VZN č.1/2018 o určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

4. Schválenie VZN č.1/2020 o výlepných plochách 

5. Schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce Strečno 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 9. 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. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Samuel Zajac 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová – za 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Monika Obertová 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za 

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 9. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Hlasovanie:   

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská – neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za  

p. Samuel Zajac - za   

Mgr. Monika Obertová – za 

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

 

Poslanci OZ uvedený návrh programu 9. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Stretnutie zložiek (zakúpenie ozvučovacej techniky)– uskutočnilo sa stretnutie zložiek 

Dychovka, ĽH Parta, Ochotnícke divadlo a dohodli sa na vzájomnom vypožičaní 

zvukovej techniky – úloha splnená 

 Rozpery na elektrické vedenie – čiastočne splnené, potrebné ešte dokúpiť cca 50 ks 

 Vypracovať harmonogram prác OPS na r. 2020 – riaditeľ OPS predložil poslancom 

pred rokovaním OZ – úloha splnené 

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za 

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 Schválenie dodatku č.2 k VZN č.1/2018 o určenie výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy 

 

Schválením rozpočtu Obce Strečno na rok 2020 sa zmenila suma výdavkov na školstvo oproti 

roku 2019. Obec musí zmeniť tieto sumy v príslušnom VZN o určení dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce. 

Spolu so zmenou celkových výdavkov sa zmenili aj počty detí navštevujúcich školské 

zariadenia. Z toho vyplýva, že sa zmení aj koeficient na jedného žiaka. 

Návrh  dodatku č.2  k VZN č.1/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke 

obce dňa 13.1.2020. 

 

Zmena vo výške dotácie 
 

 

 

Kategória školy, školského 

zariadenia 

Normatív pre školy 

a školské zariadenia 

na 1 dieťa/1žiaka 

Celková dotácia  

na rok 2019 

Dieťa materskej školy  2716,02 171 109 

Žiak školského klubu detí 644,78 
 

43 200 

Potenciálny stravník- žiak základnej 

školy 
484,65 

 

87 237 

Žiak centra voľného času 103,16 
 

27 543 

Dieťa SCŠPP 165,06 
 

71 800 



9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 4 

Vzhľadom k tomu, že zo strany poslancov neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne 

pripomienky, dal starosta obce hlasovať za schválenie dodatku č.2 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 2020. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová – za 

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

Poslanci OZ uvedený dodatok č.2 k VZN 1/2018 schválili. 

 

K bodu č. 4: SchválenieVZN č.1/2020 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov počas 

všetkých druhov volieb 

 

Obec vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle 

§ 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. 

z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

č. 181/2014 Z. z.) mala prijaté VZN č.4/2015, ktoré riešilo umiestňovanie volebných plagátov 

iba počas volieb do NR SR. Z uvedeného dôvodu je vypracované nové VZN, ktoré rieši 

vymedzenie miest na umiestnenie volebných plagátov počas všetkých druhov volieb. 
Starosta dal za uvedené VZN hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci OZ schválili VZN č.1/2020 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

počas všetkých druhov volieb.  

 

K bodu č. 5:Schválenie zadania pre vypracovanie územného plánu obce Strečno 

 

Ing. Arch. Barčiak informoval poslancov o zadaní pre vypracovanie územného plánu obce. 

Uviedol, že zadanie pre vypracovanie ÚP obce Strečno určuje požiadavky na obsah a rozsah 

pripravovaného územného plánu obce Strečno. Obsahom zadania sú ciele, ktoré sa 

spracovaním územného plánu majú dosiahnuť, zásady, ktoré je potrebné v riešení rešpektovať 

a komplexné podrobné požiadavky na riešenie územia obce. 

Pred  schválením  upraveného  návrhu zadania  v  Obecnom zastupiteľstve Strečno bolo podľa   

§ 20 odsek (5)  zák.č. 50/76 Z. z. v platnom znení nutné jeho posúdenie Okresným 
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úradom  Žilina, Odborom výstavby a bytovej politiky ako príslušným orgánom územného 

plánovania.  

Na základe uvedeného Obec Strečno požiadala podľa § 20 ods. (5)  zák.č. 50/76 Zb. v platnom 

znení Okresný úrad  Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky o vydanie stanoviska resp. o 

posúdenie návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce Strečno. 

Až na základe kladného stanoviska Okresného úradu, OVaBP v zmysle § 20 ods. (5)  je návrh 

zadania prerokovaný v Obecnom zastupiteľstve Strečno. 

Ing. Arch. Barčiak uviedol, že je potrebné v predstihu objednať tzv. hlukovú štúdiu. Taktiež 

informoval, že do konca februára 2020 je možné podať na MDaV SR Žiadosť o dotáciu na ÚP 

obce. Dotácia na ÚP sa môže požiadať na koncept i na návrh ÚP, odporučil však požiadať len 

na koncept ÚP. 

Počas prerokovávania bodu č. 5 sa na OZ dostavila s vopred avizovaným meškaním  Ing. Dana 

Sokolovská. 

 

Následne dal starosta hlasovať, že OZ v Strečne: 

 

1. Berie na vedomie: 

- Dôvodovú správu k návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) 

Strečno. 

 

2. Konštatuje, že 

a./ Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Strečno vyjadruje 

všetky základné požiadavky obce na riešenie územného plánu obce. 

b./ Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce Strečno bol prerokovaný 

v súlade so zákonom č.50/76 Zb. v platnom znení, ako i s vyhláškou č.55/2001 Z. z. 

c./ Návrh zadania bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a 

právnických osôb. 

d./ Do návrhu zadania boli premietnuté obcou akceptované pripomienky v zmysle 

„Vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, orgánov a právnických osôb“  ako i 

„Vyhodnotenia pripomienok občanov, fyzických a právnických osôb...“. 

e./ Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania vydal k návrhu zadania kladné stanovisko. 

 

3. Schvaľuje 

Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Strečno. 

 

4. Poveruje 

Starostu obce Strečno zabezpečiť vypracovanie konceptu a návrhu územného plánu obce 

(ÚPN – O) Strečno podľa schváleného zadania. 

 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová – za 

Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1          
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V zmysle zákona č.226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí je podmienkou poskytnutia dotácie uznesenie obecného zastupiteľstva, 

ktoré obsahuje záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od podpisu zmluvy o poskytnutí 

dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom.  

 

Starosta dal hlasovať, že OZ schvaľuje záväzok, že obdobie procesu obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Strečno potrvá najviac tri roky od 

podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová – za 

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

 

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

 Komunitný plán obce na roky 2020-2022 
Starosta informoval, že podľa § 82 a  § 83 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 sa ukladá 

obciam a mestám povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s 

inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode 

obce. Návrh komunitného plánu obce na roky 2020-2022 bol predložený poslancom OZ na 

predchádzajúcom zastupiteľstve s možnosťou pripomienkovania do konca januára 2020. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal za uvedený návrh  Komunitného plánu obce 

na roky 2020-2022 hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie uvedený návrh s tým, že sa 

zverejní na Úradnú tabuľu a web obce. Komunitný plán po schválení OZ musí byť do 15 dní 

predložený na VÚC. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci OZ berú na vedomie návrh dokumentu Komunitného plánu obce Strečno na roky 

2020-2022.  
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 Príprava nového VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom v prípade 

ťažkej životnej situácie formou jednorazovej dávky 

Starosta informoval o návrhu nového VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom v 

ťažkej životnej situácie. VZN je v štádiu prípravy. Sociálna komisia zapracuje pripomienky 

poslancov do návrhu VZN. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu o návrhu VZN o sociálnej 

pomoci obyvateľom obce v prípade ťažkej životnej situácie s tým, že návrh sa zverejní na 

Úradnú tabuľu a web obce. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o návrhu nového VZN o poskytovaní sociálnej 

pomoci obyvateľom obce v prípade ťažkej životnej situácie formou jednorazovej dávky. 

 

 

 Silvestrovský punč 

Starosta informoval poslancov, že počas silvestrovského punču sa v rámci dobrovoľného 

príspevku vyzbierala suma 600 €, ktorá bola poukázaná na účet na pomoc ľuďom po výbuchu 

bytovky v Prešove.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac -  za 

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

 

 Dom smútku 

Obec Strečno podáva projekt Stavebné úpravy Domu smútku, Strečno v rámci výzvy MAS 

Terchovská dolina. 

Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície zázemia - zväčšenie dennej miestnosti a 

prerozdelenie pôvodných WC tak, aby vznikli samostatne prístupné WC pre personál a 

verejnosť. Súčasťou úprav je realizácia nového dreveného skladu pre potreby skladovania 

náradia. V úpravách Domu smútku je taktiež zahrnutá výmena vonkajších a niektorých 

vnútorných dverí a okien. Ostatné práce zahŕňajú nové omietky, maľby a nátery vonkajších 

omietok a drevených omietok. Súčasťou projektu je tiež podchytenie veľkej konzoly strechy. 
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Celkový rozpočet stavebných úprav Domu smútku je 86.974,84 €. Z tejto sumy bude obec 

Strečno projektom požadovať preplatenie nákladov v objeme 30 tis. Euro. Termín na 

predloženie projektu: 14. 02. 2020 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú informáciu o projekte stavebných úprav domu 

smútku na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za   

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

 

 Pamätník francúzskym partizánom 

 

Na základe rozhodnutia a Výzvy predsedu vlády SR zo dňa 29. januára 2020 na zveľadenie 

pamätníkov osloboditeľov a bojovníkov proti fašizmu k 75.výročiu oslobodenia, obec Strečno 

požiadala o príspevok pre Pamätník francúzskym partizánom s predpokladaným rozpočtom  

36 540 €. 

Kalkulácia na základe cenových návrhov a odborného posúdenia prác zahŕňa: 

- výmenu poškodenej a chýbajúcej dlažby zo spišského travertínu a výmenu narušených 

blokov z tohto materiálu, 

- osvetlenie pamätníka a súvisiace práce, 

- opravu a doplnenie schodišťa z kameniny, 

- zlatenie textu a menného zoznamu na centrálnej mohyle, 

- sanáciu náletovej vegetácie, čistenie a impregnáciu balustrády tlakovou vodou. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci informáciu o Žiadosti o príspevok na zveľadenie Pamätníka 

francúzskych partizánom berú na vedomie. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

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

 

 

 

 

 



9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 9 

K bodu č.7  Diskusia 

 

Pripomienky poslancov: 

 

Ing. Sokolovská Dana 

 Ranná družina – od tohto školského roku je až od 7:00, je záujem niekoľkých rodičov 

o jej skoršie otvorenie - otázka na školu 

 Bezpečnosť školy – zabezpečiť vchod proti únikom detí zo školy. Starosta informoval, 

že škola plánuje kamerový systém.  

 Spraviť prechod pre chodcov – pri Jednote (je plánovaný), pri zastávke Melo bude 

možnosť preverená 

 Doprava – ranné martinské autobusy či môžu zastaviť aj pri zástavke Melo - preverí sa 

 Cintorín – ozvučenie pre kňaza pri hrobe, zabezpečiť prenosné ozvučenie 

 Dom smútku – zabezpečiť chýbajúce záclony do Domu smútku 

 Časté výpadky elektriny – ul. Záhradná. P. Hanuljak navrhol dať rozpery okrem VO aj 

na ostatné el. vedenia. 

 

Zajac Samuel 

Apeloval na komunikáciu pri zabezpečení pohrebov – vydania kľúčov, zabezpečenie 

ozvučenia, nástenky pri zosnulom, aby sa nestal prípad ako pri pohrebe p.Ďuriku. Ing.Ilovský 

informoval, že pohreb nevykonávala OPS ale externá firma a zlyhala z ich strany komunikácia 

s OPS. Do budúcna sa budú snažiť podobných nepríjemností vyvarovať včasnou komunikáciou 

s pozostalými a firmou, ktorá bude pohreb zabezpečovať. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol vytvoriť 

manuál ako postupovať pri vybavovaní pohreboch, ktorý by sa pozostalým dal. 

 

Oberta Peter 

informoval sa na Radinové – výstavba bytoviek, starosta informoval, že ešte neprišla zmluva 

z SPF ohľadom predaja pozemku. 

 

Ing. Ilovský Július 

TIK  - nakoľko pre OPS je nie zisková záležitosť, navrhuje ponúknuť TIK na prenájom. 

Riaditeľ OPS pripraví vyčíslenie nákladov na prevádzku TIK do budúceho zastupiteľstva. 

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za   

Mgr. Monika Obertová - za 

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

Poslanci berú na vedomie podnety a pripomienky poslancov 
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Pripomienky občanov 

 

p. Repáň Peter 

Pohreby – tiež je za to, aby sa vypracoval manuál ako postupovať.  

Parkovanie na cestách – i napriek článkom v Strečnianskom hlásniku a lístkom za stieračmi 

áut – nenastala žiadna zmena. Informoval sa, čo plánuje obec ďalej. Starosta objasnil možnosti 

a práva obce. Do hlásnika bude opätovne pripravený článok spracovaný z odborného 

mesačníka vydávaného pre obce, ktorý túto problematiku rieši. Na nesprávne zaparkované autá 

bude privolaná polícia, v ktorej kompetencii je udeliť pokutu.  

Upozornil na neustále pobehujúce túlavé psy v dedine – zväčša ide o tie isté psy. Starosta 

informoval, že sa pripravuje nové VZN k tejto problematike.  

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za 

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

 

 

 

K bodu č.8  Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce sa poďakoval poslancom 

a kontrolórovi obce za účasť na 9. zasadnutí OZ. 

 

 

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

 

Dňa: 6.2.2020 

 

 

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

 

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


