11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania:

17.00 hod

Ukončenie rokovania: 19.05 hod

Konané dňa: 15.6.2020
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Dušan Štadáni

Poslanci:

p. Beáta Badibangová
Ing. Július Ilovský
p. Peter Oberta
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Samuel Zajac
Mgr. Monika Obertová
Ing. Andrea Ďurišková

Hlavný kontrolór obce:

p. Peter Lingeš

Ospravedlnení:

p. Marek Hanuljak
Ing. Dana Sokolovská

Pozvaní:

Bc. Oľga Škripková

Zapisovateľka:

Ing. Ivana Tavačová

Zúčastnení hostia:

viď príloha

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie Dodatku č.3 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v školských zariadenia so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok
4. Záverečný účet obce za rok 2019
5. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
6. 5. zmena rozpočtu na rok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
8. Inventarizácia – návrh na vyradenie majetku
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 11. 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. Andrea Ďurišková
2. p. Samuel Zajac
Starosta dal za predložený návrh hlasovať.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -zdržala sa
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený
p. Samuel Zajac -zdržal sa
Mgr. Monika Obertová -za
Hlasovanie: za-5, proti-0, zdržal sa-2, 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 -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 11. 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
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 11. zasadnutia OZ schválili.
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení


Znalecký posudok – finančné vysporiadanie
Na pozemok cez ktorý vedú schody ako súčasť chodníka do priemyselnej zóny bol ku
dňu 3.6.2020 vypracovaný znalecký posudok za účelom určenia všeobecnej hodnoty
pozemku. 7 podielovým spoluvlastníkom vedených na LV č.2833 bude za účelom
vysporiadania pozemku ponúknutá finančná náhrada v zmysle znaleckého posudku pre
danú lokalitu vo výške 22,63 Eur/m2.



Vyčíslenie nákladov na prevádzku TIK – starosta vyzval Ing. Júliusa Ilovského, aby
predložil náklady na prevádzku TIK. Mgr. Dušan Ďurčo sa informoval ohľadne zvýšenej
mzdy za posledné roky. Starosta ohľadne prenájmu do budúcna ozrejmil, že sa zvažuje
rekonštrukcia obecného domu č. 10 na parkovisku pod hradom, ktorý by slúžil okrem iného
aj na rovnaký účel ako TIK, otázka prenájmu by bola bezpredmetná.

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 – neprítomná/ospravedlnená
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: Dodatok č.3 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok
V apríli 2020 MF SR zverejnilo dokument prognózy podielových daní. Aktuálny jednotkový
koeficient na výpočet originálnych kompetencií je 88,8 %, čo je oproti januáru 2020 (95,3%)
pokles o 5,3%. Nakoľko sa výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Strečno na kalendárny
rok 2020 mení, je potrebné upraviť § 3 VZN č.1/2018 na aktuálnu finančnú dotáciu – prijatím
Dodatku č.3/2020 k uvedenému VZN.
Starosta dal za uvedený návrh VZN hlasovať.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený
p. Samuel Zajac -za
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Mgr. Monika Obertová -za
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2
Poslanci OZ schválili Dodatok č.3 k VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce na príslušný kalendárny
rok
K bodu č. 4: Záverečný účet obce za rok 2019
Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce
Strečno za rok 2019“. Návrh bol zverejnený na stránke obce aj na úradnej tabuli 15 dní pred
zasadnutím OZ. Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil Stanovisko
k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2019.
Hlavný kontrolór prítomných oboznámil s rozpočtom obce na rok 2019, ktorý bol OZ
schválený dňa 10.12.2018 uznesením č. 10/III/2018 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet obce ako schodkový.
V priebehu roku 2019 bol rozpočet zmenený desaťkrát:
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
- prvá zmena upravená v januári 2019 na základe „Oznámenia Ministerstva vnútra SR“
o výške fin.prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
rok 2019 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, na úseku registra
adries a na úseku matrík, na základe "Oznámení ÚPSVaR Žilina“ o schválení dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Strečno a pre ZŠ SNP
Strečno, na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina" o poukázaní finančných
prostriedkov - príspevok na lyžiarsky kurz na r. 2019,
- druhá zmena upravená vo februári 2019 na základe „Oznámenia ÚPSVaR Žilina" o
schválení dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre ZŠ
SNP Strečno, na základe "Oznámení Okresného úradu Žilina" o upravenom rozpočte
na asistentov učiteľa na rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy
na rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské
školy na rok 2019 a o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok
2019,
- tretia zmena schválená dňa 18.03.2019 uznesením č. 30/2019,
- štvrtá zmena upravená v máji 2019 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“
o upravenom rozpočte na lyžiarsky kurz na rok 2019,
- piata zmena schválená dňa 17.06.2019 uznesením č. 47/2019,
- šiesta zmena upravená v auguste 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“
o úprave rozpočtu normatívnych fin. prostriedkov na rok 2019 a o schválenom rozpočte
na učebnice na rok 2019,
- siedma zmena schválená dňa 16.09.2019 uznesením č. 60/2019,
- ôsma zmena upravená v októbri 2019 na základe „Oznámení ÚPSVaR Žilina“
o schválení dotácie Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa pre
ZŠ SNP Strečno a o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa pre ZŠ SNP Strečno,
- deviata zmena upravená v novembri 2019 na základe „Oznámení Okresného úradu
Žilina“ o výške upraveného rozpočtu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na
rok 2019, o výške upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na rok 2019 a o úprave
rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019,
- desiata zmena rozpočtu schválená dňa 16.12.2019 uznesením č. 98/2019.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 a preto navrhol OZ
schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 207 007,66 Eur bez
výhrad. Navrhol použiť prebytok rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo
výške 207 007,66 EUR.
Výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola ovplyvnená predovšetkým plánovanou kúpou
pozemku Radinové, ku ktorej došlo až v r. 2020 z dôvodu nepodpísania zmluvy zo strany SPF.
Zvyšná časť prebytku vznikla znížením nákladov na energie, opravy a údržbu kotolní,
telocvične a kultúrneho domu, na zimnú údržbu komunikácií, na prevádzku zberného dvora,
na prístavbu požiarnej zbrojnice, na mzdy a odvody z dôvodu dlhodobých PN a nevyčerpaných
poskytnutých príspevkov občianskym združeniam. Taktiež z dôvodu plánovaných aktivít, ktoré
sa v rozpočtovanom roku neuskutočnili.
Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že je potrebné robiť priebežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu a
taktiež pokiaľ nie je možné, aby OPS uskutočnila plánované práce, je potrebné k tomu prizvať
aj externé firmy.
Starosta vysvetli, že vo finančne náročnejších projektoch je potrebná trpezlivosť a pokiaľ je
možné využiť prostriedky z externých zdrojov EÚ (momentálne plánovaná oprava Domu
smútku) je potrebné počkať a vlastné zdroje tak môže obec použiť na iné účely.
Starosta dal hlasovať, že poslanci Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a hospodáreniu
obce za r. 2019 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 – neprítomná/ospravedlnená
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 Stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh Záverečného účtu a celoročné
hospodárenie hlasovali:
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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Ďalej starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 207 007,66 EUR.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 207 007,66 EUR.
K bodu č. 5: Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
NR SR dňa 2.apríla 2020 schválila zákon č.67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19. V časti Rozpočtovníctvo - Štvrtá časť – Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel - §36
Opatrenia pre územnú samosprávu ods.2 = Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia
pandémie až do 31.decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu
bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje
financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu (§ 10 ods.7
a 9, § 12 ods.3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Pred konaním OZ prebehlo stretnutie starostu obce s predsedom finančnej komisie ohľadom
zapojenia prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce na kapitálové a bežné výdavky.
Výsledkom stretnutia bol návrh zapojenia prostriedkov na:
Kapitálový výdaj = Projekt Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov = 5 900,00 €
(spolufinancovanie projektu)
= Rekonštrukcia Dom smútku = 87 000,00 €
= Rozšírenie kanalizácie ul. Kováčska = 30 000,00 €
Bežný výdaj

= Vypracovanie posudku na opravu strechy ZŠ = 5 000,00 €

C e l k o m zapojenie

127 900,00 €

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie zapojenia rezervného fondu z roku 2019
vo výške 127 900 ,- € do rozpočtu obce na rok 2020.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
p. Marek Hanuljak – neprítomný/ospravedlnený
p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová -za
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Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2
Poslanci OZ schválili zapojenie rezervného fondu z r. 2019 do rozpočtu obce na rok 2020 vo
výške 127 900 €.
K bodu č. 6: 5. zmena rozpočtu na rok 2020
Piata zmena rozpočtu sa týka najmä:
 zapojenia rezervného fondu do rozpočtu obce
 zmeny výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia formou Dodatku č.3/2020 k VZN č.1/2018
 výdavkov obce spojených s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021 na základe zákona č.223/2019 Z.z.
Starosta dal hlasovať za 5. zmenu rozpočtu.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili 5. zmenu rozpočtu.
K bodu č. 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2020
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci v druhom
polroku 2020. Hlavný kontrolór predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 2. polrok 2020. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce
28.5.2020.
Starosta obce 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 – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020.
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K bodu č. 8: Inventarizácia – návrh na vyradenie majetku
Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ Príkazu starostu obce“ bola k 31.12.2019 vykonaná
inventarizácia majetku a záväzkov. Inventarizáciu vykonávali inventarizačné komisie podľa
príkazu starostu. Uskutočnili sa na úsekoch Obecný úrad , Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.,
Základná škola SNP, Materská škola, DHZ.
Výsledky inventarizácie spracovala Ústredná inventarizačná komisia. Inventarizácie sa
zúčastnili tiež pracovníci zodpovední za zverené hodnoty na vyúčtovanie. Na všetkých úsekoch
boli v priebehu prác vykonané fyzické inventúry hmotného a nehmotného majetku, stavu
hotovosti v pokladni a dokladové inventúry. Inventarizáciou neboli zistené žiadne manká ani
prebytky majetku.
Poslancom bol predložený „Návrh na vyradenie nefunkčného a neupotrebiteľného majetku
obce.“ P. Peter Oberta sa informoval ohľadne vyradenia nákladného automobilu LIAZ, ktoré
je dočasne vyradené z evidencie vozidiel. Ozrejmil aktuálny stav - nepojazdné a nefunkčné.
Poslanci sa zhodli k pridaniu vozidla do návrhu na vyradenia majetku obce.
Starosta obce dal za predložený návrh na vyradenie majetku hlasovať.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili návrh na vyradenie majetku.
Následne starosta obce určil likvidačnú komisiu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, p.Beáta
Badibangová, Ing.Ivana Tavačová.
Starosta obce dal za hlasovať za zloženie likvidačnej komisie.
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválilo likvidačnú komisiu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, p.Beáta Badibangová,
Ing.Ivana Tavačová.
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K bodu č. 9: Rôzne
 Projekt energetický audit
Obec Strečno v rámci Výzvy č. 53 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP) pre Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni z Operačného
programu Kvalita životného prostredia v rámci Prioritnej osi: 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo má záujem sa uchádzať o NFP na zmenu vykurovania objektov –
verejných budov v správe obce – ZŠ a telocvičňa formou tepelných čerpadiel. K predloženiu
projektu je nutný energetický audit na úhradu ktorého je možné tiež požadovať NFP v rámci
OP Kvalita ŽP. Predpokladaná suma na vykonanie energetického auditu je 9 600 Euro. Z
uvedenej sumy je možné v projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok požadovať
95% nákladov na audit - 9 120 € a 5% - 480 € by tvorilo spolufinancovanie. Predkladaný
návrh je k odsúhlaseniu zapojenia sa obce do vyššie uvedeného programu na zabezpečenie
nízkouhlíkového hospodárstva.
Starosta dal následne hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- zapojenie obce Strečno do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC441-2019-53 s projektom „Energetický audit verejných budov – telocvične
a základnej školy“ nasledovne:
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5
%, max. 480 € z celkových oprávnených výdavkov projektu - maximálne 9600 €.
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Beáta Badibangová –za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -za
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská – neprítomná/ospravedlnená
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 schválili projekt Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo v obci
Strečno.
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
V zmysle zákona č.223/2019 Z.z. sú všetky obce a mestá povinné realizovať od júna 2020 do
februára 2021 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Sčítanie bude prebiehať, oproti
minulosti, výlučne elektronicky prostredníctvom viacerých portálov na sčítanie, ktoré sa musia
prvotne obcou naplniť. Výdavky obcí spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania sú
uhrádzané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu.
Nakoľko sa jedná o časovo náročné obdobie, úradné hodiny na obecnom úrade ostávajú z tohto
dôvodu nezmenené, t.z. utorky a štvrtky sú určené ako nestránkové dni.
 Majetkové priznanie starostu obce
Zástupkyňa starostu informovala mailom predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone verejnej funkcie o odovzdaní majetkového priznania starostu obce. Predseda komisie z
dôvodu momentálnej PN bude informovať poslancov OZ na ďalšom zasadnutí.
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 Žiadosť o opravu dlažby na balkóne
Mgr. Roman Franek doručil žiadosť o opravu poškodenej dlažby na balkóne obecnej bytovky.
Žiadosť bola preposlaná na posúdenie komisii výstavby, územného plánovania a rozvoja
podnikania, či nedošlo k poškodeniu z dôvodu nesprávnej starostlivosti. Stanovisko komisie
znie, že na balkóne dochádza k dlhodobému zatekaniu vplyvom degradácie lepidla na dlažbe
a náletom rastlín. Komisia odporúča vykonať obhliadku všetkých balkónov a prípadne ich
opravu. Starosta obce požiadal konateľa OPS o zabezpečenie obhliadky. Otázka financovania
opráv bola postúpená na posúdenie právnikovi obce.
 Jednoduché pozemkové úpravy
Pre spracovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Strečno
(JPÚ Strečno) sa uskutoční v dňoch 22.6. a 23.6.2020 prevzatie vytýčených lomových bodov
nových pozemkov v lokalite Kamenné. Stretnutie prebehne za účasti vlastníka, správneho
orgánu a zhotoviteľa JPÚ Strečno. Pôvodné stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť v apríli 2020,
bolo z dôvodu pandémie zrušené.
 Ukončenie zmluvy o nájme
Dňa 15.6.2020 bolo na OcÚ doručené mailom Oznámenie o ukončenie nájomnej zmluvy
p.Róberta Pratáka v obecnej bytovke, ul.Sokolská 749/135- byt č.6. ku dňu vypršaniu nájomnej
zmluvy, t. j. k 31.7.2020. Z tohto dôvodu je potrebné zasadnutie sociálnej komisie, aby
prehodnotila doručené žiadosti o pridelenie bytu a podala návrh na pridelenie bytu.
 Informácia o výstavba nájomných bytov – lokalita Radinové
Pozemok je zakúpený, momentálne je plomba na liste vlastníctva z dôvodu zápisu do katastra
nehnuteľností. V zmysle územného rozhodnutia sa jedná o výstavbu 4 bytových domov so 16
b. j. Odhadovaná cena:
a) Bytové domy 64 b. j. – 3.520.000 € s DPH
b) Technická vybavenosť – 850.000 € s DPH
Spolu: 4.370.000 €
Financovanie bytového domu a technickej vybavenosti je zabezpečené nasledovné:
1. Bytový dom
 40% dotácia z MDaV SR, t. j. 1.408.000 €
 60 % zvýhodnený úver (1% pa) zo ŠFRB, t. j. 2.112.000 € s DPH (pri úvere na 30
rokov je istina 5.866,67 € mesačne)
2. Technická vybavenosť – financovanie je hradené:
a) z časti formou úveru a dotácie vo výške maximálnych nákladov, t. j. cca 360.000 €
– 50 % úver
- 50 % dotácia
b) a z vlastných zdrojov obce – odhad 490.000 € s DPH
Konečnú cenu stanoví až samotné verejné obstarávanie.
Obec sa musí rozhodnúť, akým spôsobom bude postupovať v súvislosti s výstavbou bytových
domov. Má dve možnosti:
a) Výstavba formou Zmluvy o dielo (ZoD)
b) Odkúpenie Bytových domov a Technickej vybavenosti V formou Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve (ZoBKZ)
Starosta uviedol, že nakoľko sa jedná o veľký investičný zámer, bude prizvaná stavebná
komisia, predseda finančnej komisie a aj odborný poradca a až následne sa bude otázka
výstavby prerokovávať na ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.
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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 – neprítomná/ospravedlnená
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 bodu Rôzne na vedomie.
K bodu č.14 Diskusia.
Pripomienky poslancov:
 p. Peter Oberta - informoval o zlom stave strechy Domu smútku smerom od vstupu a
o nutnosti zakúpenia zobrazovacieho monitoru
 Mgr. Monika Obertová - informovala sa o stave opravy lávky pre peších
 p. Samuel Zajac
- informoval sa o zakúpení štítkovača na označenie evidenčného čísla majetku obce
- upozornil na nevhodný stav občanov vykonávajúcich verejnoprospešné práce, ktorí
sú pridelení na obec z ÚPSVaR. Starosta ozrejmil, že nie sú zamestnancami obce, tzn.
nie sú v pracovnoprávnom vzťahu. Sú iba preškolení obcou o bezpečnosti ochrany
zdravia pri práci, ale ich kontrolu vykonáva ÚPSVaR, povinnosťou obce je prideliť im
prácu na požadovaný počet hodín, ktoré musia odpracovať, aby mali nárok na sociálne
dávky.
 p. Beáta Badibangová - informovala sa o stave VZN, ktoré mala pripraviť sociálna
komisia a taktiež o zapracovaní pripomienok VZN ohľadne riešenia otázky túlavých
psov
Starosta dal 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 – neprítomná/ospravedlnená
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 podnety a pripomienky občanov na vedomie.
Pripomienky občanov:
p. Dana Bukovinská - doplnila informáciu ohľadne zvýšených nákladov na TIK
Následne dal starosta hlasovať za podnety a pripomienky občana:
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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 – neprítomná/ospravedlnená
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 podnety a pripomienky poslancov na vedomie.
K bodu č.15 Záver.
Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval
poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 11. zasadnutí OZ.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................
Dňa: 15.6.2020
1.

....................................................

2.

....................................................
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