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Začiatok rokovania: 17.15 hod                             Ukončenie rokovania: 18,45 h 

 

Konané dňa: 6.4.2020 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

     Ing. Dana Sokolovská       

  Ing. Július Ilovský 

     p.Marek Hanuljak 

  Ing. Andrea Ďurišková 

  Mgr. Monika Obertová 

 

Ospravedlnení: Mgr.Monika Obertová, p.Peter Lingeš – hlavný kontrolór obce 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce 

4. 4. zmena rozpočtu na rok 2020 

5. Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Strečno“ 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 10. 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. Ing. Július Ilovský 

2. p. Peter Oberta 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková -  za 
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Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová – neprítomná 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. p. Beáta Badibangová 

2. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 10. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Hlasovanie:   

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ uvedený návrh programu 10. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Ranná družina– požiadavka bola zadaná vedeniu ZŠ, odpoveď zaslaná poslancom 

 

 Doprava pre martinské autobusy – požiadavka zadaná SAD, zatiaľ bez odpovede 

 

 Prechod pre chodcov – pri zastávke Melo – v štádiu riešenia, prejednané s 

projektantom, zakreslenie bude možné 

 

 Vyčíslenie nákladov na prevádzku TIK – v štádiu riešenia, úloha pre riaditeľa OPS 

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

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce 

 

Pred konaním OZ prebehlo stretnutie starostu obce s predsedom finančnej komisie ohľadom už 

schváleného zakúpenia pozemku  KN C parc.č. 1179/49 a 1179/48 od SPF do vlastníctva obce, 

ku ktorému minulý rok nedošlo. Jedná sa o pozemok v časti Radinove pre výstavbu obecných 

bytoviek. Výsledkom stretnutia bola úprava rozpočtu aj formou zapojenia časti rezervného 

fondu.  

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie zapojenia rezervného fondu vo výške 

24.400 € do rozpočtu obce na rok 2020.  
 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce na rok 2020 vo výške 

24.400 €. 

 

K bodu č. 4: 4. zmena rozpočtu 

 

Rozpočet na strane príjmov zahŕňa úpravu výnosu dane z príjmov FO a zapojení rezervného 

fondu vo výške 24 400,00 €. Ostatné zmeny boli upravené na základe poskytnutých transferov 

zo štátneho rozpočtu. Rozpočet na strane výdajov je upravený predovšetkým z dôvodu kúpy 

pozemku Radinove v schválenej výške 81 037,40 €. 

Starosta informoval, že SFZ z dôvodu vírusového ochorenia COVID-19 rozhodol o zrušení 

jarnej futbalovej sezóny a športová činnosť FK Strečno je pozastavená. Z tohto dôvodu FK 

nevyčerpá schválenú dotáciu v plnej  výške 20 000 €. Nepoužitá časť dotácie vo výške    5 000 

€ je zohľadnená aj v zmene rozpočtu. 
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Starosta dal hlasovať za 4. zmenu rozpočtu 

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili 4. zmenu rozpočtu. 

 

 

K bodu č. 5: Schválenie spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Strečno“ 

 

Dňa 20.4.2018 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci 

orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o 

NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).  

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami. Špecifický cieľ:  2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy. Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa 

na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je 

min. 5 %  z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje maximálnu sumu             

7 750,00 €. Predpokladané náklady projektu sú vo výške  max. 155 000,00 € s DPH.   

Starosta objasnil, že zapojením sa do projektu by sa vyriešila bezpečnosť pohybu v okolí školy 

z dôvodu opadávajúcej bridlice. Súčasťou projektu sú: retenčný priestor na zadržiavanie 

zrážkovej vody, dažďové záhrady, zelená galéria s opornou konštrukciou.  

Väčšina poslancov sa zhodla na tom, že strecha ZŠ potrebuje výmenu strešnej krytiny – bridlica 

za inú alternatívu. Projekt zachytávania padajúcej bridlice konštrukciou na popínavú zeleň by 

bol len dočasnou alternatívou. Taktiež poukázali, že ešte nie je dokončený viacúčelový 

športový areál. Do najbližšieho zasadnutia OZ je potrebné pripraviť podklady na výmenu 

strešnej krytiny.  

 

Následne dal starosta hlasovať, že OZ v Strečne: 

 

1. schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 

prostredia 2014-2020, vyhlásenej 20.4.2018, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na 

realizáciu projektu: Vodozádržné opatrenia v obci Strečno, ktorý bude realizovaný Obcou 

Strečno. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu            

7 750,00  €.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - zdržal sa 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - zdržal sa 
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Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

p. Marek Hanuljak - zdržal sa 

p. Samuel Zajac - zdržal sa 

Mgr. Monika Obertová -  neprítomná 

Hlasovanie: za- 3, proti- 0, zdržal sa- 5, neprítomní- 1  

Poslanci OZ neschválili projekt Vodozádržné opatrenia v obci Strečno. 

 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

 Žiadosť súkromnej základnej umeleckej školy DEEP DANCE Club Bystrička 
Starosta informoval o doručenej žiadosti uvedenej umeleckej školy o zriadenie elokovaného 

pracoviska ZŠ SNP Strečno a elokovaného pracoviska Sokolská 487 ako súčastí Súkromnej 

základnej umeleckej školy DEEP DANCE Club Bystrička od 1.9.2021 na neurčito. 

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

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

 Komunitný plán obce na roky 2020-2022 
Návrh komunitného plánu obce na roky 2020-2022 bol zverejnení na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta dal 

hlasovať za  Komunitný plán obce na roky 2020-2022. Komunitný plán po schválení OZ musí 

byť do 15 dní predložený na VÚC. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ schvaľujú Komunitný plán obce na roky 2020-2022. 

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ schválili Komunitný plán obce na roky 2020-2022. 

  

 Zariadenie školského stravovania počas pandémie Koronavírusu 

Otvorenie zariadenia školského stravovania počas pandémie Koronavírusu ponechal Úrad 

verejného zdravotníctva SR na individuálnom rozhodnutí samospráv. Jedná sa o prípravu a 

výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti. Toto rozhodnutie je spojené s 

dodržiavaním niekoľkých podmienok a predbežnou konzultáciou s príslušným RÚVZ SR. 

Podmienky pre seniorov zahŕňajú okrem všeobecne vydaných opatrení i niekoľko prísnych 

preventívnych opatrení pre zamestnancov. Ďalej samospráva musí mať aj vypracovaný krízový 
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plán ako súčasť prevádzkového poriadku. Pre sociálne znevýhodnené deti je možné 

pripravovať a podávať len suchú stravu. 

O možnosti stravovania pre seniorov sa zatiaľ informovali len 2 občania, otvorenie zariadenia 

školského stravovania by v tomto čase nebolo rentabilné. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú informáciu o možnosti a podmienkach otvorenia 

zariadenia stravovania počas pandémie Koronavírusu na vedomie. 

 

p. 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 – neprítomná 

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

Poslanci OZ berú informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu č.7  Diskusia 

 

Pripomienky poslancov: 

 

 p. Samuel Zajac - upozornil na potrebu viditeľného označenia inventáru ZŠ a spísania 

návrhu na vyradenie z majetku 

 Ing. Andrea Ďurišková – oboznámila poslancov s  návrhom VZN o psoch, ktorý im 

bol zaslaný na pripomienkovaie vo februári 2020, je potrebné sa zaslať pripomienky 

 Ing. Dana Sokolovská - upozornila na neporiadok na bočnej ceste okolo priemyselného 

parku 

 Mgr. Dušan Ďurčo - podotkol, že naplánované každoročné akcie obce (Beh ulicami 

Strečno, Hody, Majáles) by sa sa vzhľadom k momentálnej situácii, mali zrušiť resp. 

odložiť na neurčito 

 p. Marek Hanuljak - informoval sa o schodoch vedúcich z ulice SNP cez pozemok 

rodiny Kučerovej – starosta odpovedal, že geometrický plán už je, čaká sa na potrebný 

znalecký posudok a následne bude informovať rodinu Kučerovú 

 p. Beáta Badibangová - informovala sa na dotácie od obce, ktoré boli poskytnuté 

občianskym združeniam pôsobiacim v obci. Nakoľko plánované akcie v obci sa 

vzhľadom k obmedzeniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom  s veľkou 

pravdepodobnosťou neuskutočnia, je potrebné individuálne prehodnotiť účel 

schválenej dotácie. Za týmto účelom sa stretne zástupkyňa starostu s predsedom 

finančnej komisie.  

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková -  za 

Ing. Július Ilovský -  za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 
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p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová – neprítomná 

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

Poslanci berú na vedomie podnety a pripomienky poslancov 

 

 

K bodu č.8  Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť 

na 10. zasadnutí OZ. 

 

 

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

 

Dňa: 6.4.2020 

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

 

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


