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Začiatok rokovania: 17.00 hod                             Ukončenie rokovania: 18.05 hod 

 

Konané dňa: 12.10.2020  

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

     Ing. Dana Sokolovská 

     p. Samuel Zajac 

     Mgr. Monika Obertová 

      

         

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení:  Ing. Andrea Ďurišková 

     Marek Hanuljak 

     

 

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie návratnej finančnej výpomoci (bezúročnej) 

4. 8. zmena rozpočtu na rok 2020 

5. Zmena účelu a výšky využitia dotácií 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 14. 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. Mgr. Monika Obertová 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  
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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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. 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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o zmene programu 14. zasadnutia OZ - výmena poradia 

bodov 4. a 5. Následne dal za zmenený 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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ zmenený návrh programu 14. zasadnutia OZ schválili. 

 

 

 

 

 



14.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 3 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Vsakovacia šachta na ul. Sokolskej – rovnaký problém nahlásený pri rodinnom dome p. 

Repáka na ul. Za záhradami - úloha pretrváva, je naplánovaná na nasledujúci mesiac 

 

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

wifi pri TIKu -  tabule sa dali vyrobiť, problém wifi sa rieši, zároveň aj odstraňujú problém 

s kamerami 

 

 Čierna skládka za domom p. Kopáska - úloha pretrváva, nakoľko JPÚ ešte nie sú ukončené, 

pri likvidácii je potrebné aj odstrániť násypy na plánovanej ceste 

 

 

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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Schválenie návratnej finančnej výpomoci (bezúročnej) 

 

Starosta informoval, že na stretnutí s predsedom finančnej komisie prerokoval možnosť prijať 

bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR. 

Vláda Slovenskej republiky reagujúc na výpadok príjmov rozhodla na základe uznesenia vlády 

SR č. 494 z 12. augusta 2020 o poskytnutí bezúročných návratných finančných výpomocí 

subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych funkcií. Prijaté finančné 

prostriedky budú môcť obce použiť na kompenzáciu svojich výdavkov, vyčerpaných 

v priebehu roka 2020. Finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do 

výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (pre Strečno suma 51 927 €)  pričom 

je stanovený odklad prvej splátky, tzn. že prvá splátka bude uhradená až v roku 2024 a posledná 

splátka v roku 2027. 

Obec je oprávnená požiadať o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci do 31. 10. 2020. 

Finančné prostriedky sa musia použiť do konca roku 2020. Hlavný kontrolór obce Strečno 

predniesol stanovisko, kde zákonné podmienky na prijatie na finančnej výpomoci obec spĺňa a 

odporúča schváliť. Starosta dal hlasovať za prijatie štátnej pomoci bezúročnej návratnej 

finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR s odkladom splácania istiny v celkovej sume 

51 927 € z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

  

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 
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p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív 

Ministerstva financií Slovenskej republiky v sume 51 927 €. 

 

K bodu č. 4: Zmena účelu a výšky využitia dotácií 

 

Na obec boli doručené žiadosti o.z. Volleybal Strečno a Jednota dôchodcov o zmenu účelu na 

poskytnutú dotáciu od obce, nakoľko z dôvodu pandémie nemohli byť niektoré položky 

čerpané a žiadosť Lyžiarskeho oddielu Javorina o navýšenie rozpočtu z dôvodu rozsiahlej 

opravy a údržby areálu na Ostredku.  

 

A) Starosta dal hlasovať za zmenu účelu použitia dotácie od obce na rok 2020 pre o. z. 

Volleybal Strečno  
 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili zmenu účelu využitia dotácie pre Volleybal Strečno  

 

B) Starosta dal hlasovať za zmenu účelu použitia dotácie od obce na rok 2020 pre Jednotu 

dôchodcov Strečno  

 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili zmenu účelu využitia dotácie pre Jednotu dôchodcov Strečno  

 

C) Starosta dal hlasovať za navýšenie dotácie na r. 2020 o 600€ od obce pre Lyžiarsky oddiel 

Javorina. 
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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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili navýšenie dotácie pre Lyžiarsky oddiel Javorina o 600€. 

 

K bodu č. 5: 8. zmena rozpočtu na rok 2020  

 

8. zmena rozpočtu sa uskutočnila predovšetkým na základe schválenej návratnej finančnú 

výpomoc požadovanej z dôvodu poklesu podielových daní, pričom obec bude žiadať 

maximálnu možnú sumu, t. j. 51 927 €. Zmeny na strane príjmov a výdavkov boli upravené na 

základe aktuálneho stavu.  

Na strane výdavkov došlo k najväčším zmenám v položke určenej na opravu a údržbu objektu 

Obecného úradu, kde sú naplánované opravy kancelárií na poschodí a vstupného vestibulu 

Obecného úradu vrátane výmeny okien a podlahy. Návrhy budú predložené na posúdenie 

stavebnej komisii. 

Ďalšou významnou položkou je údržba a oprava ciest, ktorá sa plánuje popri oprave cesty 1/18. 

Jedná sa o opravu cesty na cintorín a parkoviska pri TIK-u, pri ktorej je potrebné osloviť a 

dohodnúť sa s vlastníkmi častí, ktoré obec nevlastní. 

8. zmena rozpočtu je upravená na strane príjmov aj výdavkov na sumu 2 465 895 €. 

 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili 8. zmenu rozpočtu. 

K bodu č. 6: Rôzne 

 

 

 Žiadosť Okresného súdu v Žiline – určenie prísediaceho na súde 

 

Dňa 8.10.2020 bola na OcÚ Strečno doručená žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich 

Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v platnom 

znení na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024. O možnosť pokračovať v ďalšom období 

bola oslovená pani Jarmila Trhančíková, ktorá súhlasila, nakoľko úlohu prísediacej vykonáva 

aj v tomto období. 
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Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ volia p.Jarmilu Trhančíkovú ako prísediacu na Okresnom 

súde Žilina pre obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2024. 

 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ volia p.Jarmilu Trhančíkovú ako prísediacu na Okresnom súde Žilina pre obdobie 

od 01.01.2021 do 31.12.2024. 

 

 Informatívna správa o činnosti Bowlingového klubu 

 

Na obec bola doručená žiadosť o prednesenie informatívnej správy činnosti bowlingového 

klubu. Starosta obce vyzval p. Samuela Zajaca o objasnenie situácie. Činnosť klubu bola počas 

1. vlny pandémie pozastavená, priestory bowlingu boli renovované (čiastočná rekonštrukcia 

priestorov - zasekávanie el. rozvodov, vymaľovanie, montáž plastových rohovníkov, výroba a 

montáž veľkej fototapety, zakúpené záložné zdroje elektriny, sieťky na okná). Nakoľko je opäť 

vyhlásený núdzový stav, klub bude mať problém zaplatiť refakturácie energií na konci roka. 

Minulý rok bola faktúra na sumu 1760,- €. Klub chce bowling udržať, ale v súčasnej situácii je 

to neúnosné, nakoľko je nutná kompletná obhliadka dráh s následnou 

celkovou rozsiahlou opravou prípadne úplnou výmenou (vrátane kompletného softvérového 

systému), pretože dráhy sa stále kazia. Starosta uviedol, že do budúceho zastupiteľstva bude 

potrebné urobiť podrobnejšiu analýzu a prehodnotiť celú situáciu a navrhnúť riešenie, prípadnú 

pomoc. Poslanec Dušan Ďurčo navrhol, že treba prehodnotiť okrem bowlingu aj poskytovanie 

prostriedkov do lyžiarskeho areálu na Ostredku. 

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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ berú informáciu o aktuálnej situácii Bowlingového klubu na vedomie. 
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 Prepočet poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, daň z nehnuteľností 

 

Pri uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa 

príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Za rok 2019 obec 

Strečno dosiahlo úroveň 23,41%. To nás zaradzuje pre celý rok 2020 do 3. úrovne vytriedenia 

komunálneho odpadu, kde zákonná sadzba za tonu odpadu je 22 €. Pri rovnakej úrovne 

percentuálneho vytriedenia komunál. odpadu (20-30%) nás v r. 2021 čaká zvýšenie zákonného 

poplatku až na 27 €/tonu. Obec eviduje od 1.1. do 31.8.2020 o cca 40t menej zmesového 

komunálneho a objemného odpadu v porovnaní s rovnakým obdobím za r. 2019. Predpokladá 

sa, že úroveň vytriedenia za rok 2020 bude o niečo vyššia, je však potrebné získať údaje o 

doteraz vytriedených zložkách odpadu od všetkých spoločností, následne urobiť prepočet a v 

prípade potreby zvýšiť poplatky. 

Taktiež treba prehodnotiť daň z nehnuteľností, ktorá sa neupravovala od r. 2014. 

 

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 – za 

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 o prepočte poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad a 

možnej príprave zmeny pre daň z nehnuteľností na vedomie.  

 

 

K bodu č.7 Diskusia. 

 

Pripomienky poslancov: 

- neboli žiadne 

 

Pripomienky občanov: 

- neboli žiadne 

 

 

K bodu č.8  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 14. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 12.10.2020 

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

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


