
16.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 1 

Začiatok rokovania:  17.00 hod                             Ukončenie rokovania:  18.30 hod 

 

Konané dňa: 15.12.2020  

 

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 

     Marek Hanuljak 

 

       

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. 10.zmena rozpočtu 

4. VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

5. VZN č.4/2020 o miestnych daniach 

6. Schválenie programového rozpočtu na r.2021 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 16. 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. p. Marek Hanuljak 

2. Mgr. Monika Obertová 
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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 - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

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. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Samuel Zajac 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 16. zasadnutia OZ. 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 - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová -  za 

 

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

     

Poslanci OZ návrh programu 16. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Vsakovacia šachta na ul. Sokolskej a pri RD Repáka na ul. Za záhradami - úloha pretrváva 

 Značenie zákazu sypania smetí  (na briežku pri TIKu, za domom p.Kopáska), -  úloha 

pretrváva.  

 Skládka stavebného odpadu, ktorá ostala po rekonštrukcii mosta pod hradom – obec 

vyzvala realizujúcu firmu  na odstránenie dočasnej skládky  

 Nebezpečné vychádzanie áut od NON-STOP-u na hlavnú cestu – do času, pre zníženie 

rizika osadiť aspoň dočasnú značku STOP. Starosta vyzval majiteľa k náprave, 

osadenie značky musí posúdiť dopravný inšpektorát. 

 

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 - neprítomná/ospravedlnená 

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: 10. zmena rozpočtu 

 

Rozpočet bol upravený v celkových príjmoch a výdavkoch na sumu 2 478 369 €. Úprava bola 

najmä z dôvodu refundácie nákladov na celoplošné testovanie a zabezpečenie opatrení v boji 

s COVID-19. Rovnako boli zapojené finančné prostriedky z fondu opráv 12bj na opravu 

spoločných priestorov. 

 

Následne dal starosta hlasovať za 10.zmenu rozpočtu. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

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 10. zmenu rozpočtu na rok 2020. 
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K bodu č. 4: VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

Za účelom zníženia rozdielu v príjmoch a výdavkoch odpadového hospodárstva bolo navrhnuté 

zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Návrh VZN bol vyvesený 

na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 27.11.2020, prerokovaný na predchádzajúcom 

OZ a upravený. Vzhľadom k tomu, že   neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky a návrhy, 

starosta obce dal za uvedený 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 - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní - 2. 

Poslanci OZ schválili VZN č.3/2020. 

 

 

K bodu č. 5: Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach 

Od roku 2015 obec Strečno ako správca daní a poplatkov neupravovala výšku miestnych daní. 

Odvtedy došlo k výrazným všeobecným, ale aj ekonomickým a hospodárskym zmenám. Za 

účelom vytvárania vhodných podmienok pre život občanov ako aj zníženia dopadu 

predpokladaného výpadku podielových daní od štátu, obec navrhla zvýšiť sadzby niektorých 

miestnych daní. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 

27.11.2020, prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Vzhľadom k tomu, že neboli 

vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený 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 - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní - 2. 

Poslanci OZ schválili VZN č.4/2020. 

 

 

K bodu č. 6: Schválenie programového rozpočtu na r.2021 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu, ktorý bol 

prerokovaný na 15. zasadnutí OZ a následne uverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce Strečno na pripomienkovanie. Zmeny v položkách rozpočtu boli zapracované na náklade 
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pripomienkovania poslancov OZ priamo na zasadnutí OZ. Zároveň uviedol, že na obecný úrad 

neboli doručené žiadosti o úpravu rozpočtu na r. 2021. 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce p. Petra Lingeša, aby predniesol stanovisko k 

navrhovanému rozpočtu obce.  

Hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, predniesol stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce. 

Rozpočet obce Strečno pre rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj 

výdavkovej časti je vo výške: 2 221 564 EUR. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odporučil programový rozpočet na r. 

2021 s výhľadom na r. 2022 a 2023 schváliť.  

Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie programového rozpočtu na 

rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

 

Beáta Badibangová -  za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

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 programový rozpočet na r. 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.  

 

K bodu č. 7: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021 

 

Starosta informoval o predloženom pláne hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021. Uvedený 

plán bol poslancom poslaný na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 30.11.2020  a vyvesený na 

úradnej tabuli obce dňa 30.11.2020 k pripomienkovaniu. Do uvedeného dátumu neboli 

doručené žiadne pripomienky či návrhy. 

Starosta dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021. 

 

 

Beáta Badibangová -  za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

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 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.  
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K bodu č. 8: Rôzne 

 

 Žiadosť Základnej školy SNP o prehodnotenie spôsobu vykurovania 

Dňa 30.11.2020 bola obci doručená žiadosť ZŠ v Strečne o prehodnotenie spôsobu vykurovania 

budovy. Starosta vyzval riaditeľa OPS k objasneniu situácie.  

Ing. Július Ilovský ozrejmil, že dňa 9. 12. 2020 sa stretli s  riaditeľom aj za účasti starostu na 

pôde základnej školy. Prerokovali sporné body ohľadom fakturácie  za teplo.  Riaditeľ ZŠ sa 

zaujímal na dôvod zmeny výšky fakturovaného tepla od septembra roku 2019. Riaditeľ OPS 

mu vysvetlil, že táto zmena nastala v dôsledku presunu triedy predškolskej prípravy naspäť do 

priestorov materskej školy.  Rovnako mu bol objasnený spôsob tvorby fixnej a variabilnej 

zložky ceny za teplo. Na stretnutí sa dohodol spôsob ročného zúčtovania reálnych nákladov na 

výrobu tepla.  Riaditeľ ZŠ tiež vzniesol obavy z neefektívneho vykurovania 

biomasou.  Dohodlo sa, že sa mu poskytnú všetky potrebné údaje potrebné pre porovnanie 

s nákladmi na vykurovanie alternatívnym spôsobom. Starosta ozrejmil, že po energetickom 

audite prichádza do úvahy iný alternatívny zdroj vykurovania (slnečné kolektory v kombinácii 

s tepelnými čerpadlami). V prípade výzvy na takéto alternatívne zdroje vykurovania sa obec 

zapojí. Ak to nebude možné, uskutoční sa rekonštrukcia plynovej kotolne. 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedené informácie ohľadne žiadosti berú 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 - neprítomná/ospravedlnená 

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 ohľadne žiadosti na vedomie. 

 

 

 Žiadosť OZ Bowlingový klub Strečno o ukončenie nájomnej zmluvy   

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ  p. Samuel Zajac informoval o potrebe opravy, resp. obnovy 

bowlingových dráh. Poslanci OZ neschválili vyčlenenie finančných prostriedkov na ich 

rekonštrukciu, ktorá by bola veľmi nákladná.  

Dňa 9.12.2020 bola doručená na obec žiadosť OZ Bowlingový klub Strečno o ukončenie 

nájomnej zmluvy k 31.12.2020 z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. P. Samuel Zajac 

zdôvodnil podanú žiadosť. OZ Bowlingový klub Strečno ako združenie nezaniká, avšak je 

nerentabilné vykonávať podnikateľskú činnosť. Na odporúčenie ich účtovníčky ukončuje 

živnosť. Poslanci OZ navrhli, že jednou z možností je zverejniť zámer o prenájme pre iného 

záujemcu. Pán Zajac uviedol, že majú záujem o to, aby sa bowling ako taký v obci zanechal, 

zatiaľ sú dráhy funkčné a mohli by ho naďalej udržiavať v prevádzke, pričom by fungoval len 

prenájom priestorov aspoň počas víkendov. Ďalšou alternatívou by bolo nájsť nového 

prevádzkovateľa, ktorý by bol schopný zainvestovať.  

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ súhlasia o ukončení nájomnej zmluvy OZ 

Bowlingového klubu Strečno k 31.12.2020. 



16.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 7 

  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ súhlasia s ukončením nájomnej zmluvy OZ Bowlingového klubu Strečno k 

31.12.2020.  

 

 Žiadosť OZ Bowlingový klub Strečno o odpustenie prevádzkových nákladov 

Dňa 15.12.2020 bola doručená žiadosť OZ Bowlingový klub Strečno o odpustenie 

prevádzkových nákladov z dôvodu výrazného poklesu tržieb za rok 2020, ktoré vznikli v 

súvislosti so zatvorením prevádzky v rámci opatrení proti korona vírusu. Ide o el. energiu a 

teplo od 1.1.2020 do 31.12.2020 a vodu a stočné od 1.7.2020 do 31.12.2020. P. Samuel Zajac 

ozrejmil, že OZ Bowlingový klub nie je schopný znášať tieto náklady, nakoľko v priebehu 

prvej vlny koronakrízy investovali do kazetových stĺpov, osvetlenia a sieťok na okná s 

predpokladom, že sa bowling v krátkej dobe opäť otvorí. 

 

Starosta dal hlasovať o schválení odpustenia prevádzkových nákladov za r. 2020 OZ 

Bowlingového klubu Strečno. 

 

Beáta Badibangová -  za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ schvaľujú odpustenie prevádzkových nákladov za r. 2020 pre OZ Bowlingový 

klub Strečno.  

 

 Jednorazová dávka   

V súvislosti s medializovaným prípadom a následným policajným zásahom, ktorý prebehol 

14.12.2020 v dome rodiny p.Zdeny Mojskej obec obdržala žiadosť o finančnú výpomoc na 

opravu rozbitých okien a dverí. Nakoľko ide o mimoriadnu situáciu, starosta navrhol pomoc 

rodine na zmiernenie následkov vo forme jednorazovej mimoriadnej dávky. Predsedkyňa 

sociálnej komisie bola požiadaná na základe mailu o stanovisko sociálnej komisie. Sociálna 

komisia nezaujala žiadne stanovisko. P. Obertová podotkla, že oprava rozbitých okien a dverí 

má byť rodine uhradená políciou. Po rozprave poslancov OZ o rodinnej situácii bolo navrhnuté 

poskytnúť Jednorazovú mimoriadnu dávku podľa platného VZN č. 2/2020 v zmysle § 2, t. j. 
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na zmiernenie následkov spôsobených nepredvídateľnými udalosťami priamo ohrozujúcimi 

život alebo zdravie žiadateľa, alebo s ním  spoločne posudzovaných osôb v max. výške 400 € 

na úhradu nákladov súvisiacich s opravou poškodených okien a dverí. 

 

Následne dal starosta  o tomto návrhu hlasovať. 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - proti 

 

Hlasovanie: za - 5, proti - 1, zdržal sa - 1, neprítomní - 2. 

Poslanci OZ schváli jednorazovú mimoriadnu dávku v max. výške 400 € na úhradu nákladov 

súvisiacich s opravou poškodených okien a dverí. 

 

 

K bodu č.9 Diskusia. 

 

Pripomienky poslancov: 

 

Mgr. Monika Obertová - informovala sa o možnosti  dočasného vyspravenia jamy pri dažďovej 

vpusti na ul. Sokolskej pri rodinnom dome r. Dvorských - riaditeľ OPS prisľúbil dočasné 

riešenie opravy jamy studeným asfaltom ešte v tomto roku.  

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 

Beáta Badibangová -  za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

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 na vedomie podnety a pripomienky poslancov. 

 

 

K bodu č.10  Záver. 

 

Zapisovateľka prečítala uznesenia. Starosta ešte oznámil poslancom OZ, že riaditeľ OPS 

predložil rámcový plán hlavných činností OPS na r. 2021. Upozornil ho o potrebe predkladať 

podklady na rokovanie OZ včas. 

Následne dal hlasovať o tom, že OZ berie na vedomie predloženie rámcového plánu hlavných 

činnosti OPS Strečno na r. 2021. 

 



16.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

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 na vedomie predloženie rámcového plánu hlavných činností OPS Strečno na 

r. 2021 

 

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval poslancom a prítomným za účasť na 16. 

zasadnutí OZ a spoluprácu počas celého roka 2020. Poprial príjemné prežitie vianočných 

sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov do Nového roka 2021. 

 

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

 

Dňa: 15.12.2020 

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

 

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


