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Začiatok rokovania: 17.00 hod                             Ukončenie rokovania: 20,00 hod 

 

Konané dňa: 30.11.2020  

 

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 

     Marek Hanuljak 

 

       

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení:  Ing. Andrea Ďurišková   

 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie dotácií od obce pre rok 2021 

4. Návrh programového rozpočtu na r.2021, 2022, 2023 

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

6. Návrh VZN č.4/2020 o miestnych daniach 

7. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2020 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 15. 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 
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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 - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. Ing. Dana Sokolovská 

 

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 - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za-8, proti-0, držal sa-0, neprítomní-1. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 15. 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 - 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 návrh programu 15. zasadnutia OZ schválili. 

 

 

 

 



15.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 3 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

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

nakoľko OPS bola vyťažená pri príprave ciest na asfaltovanie, momentálne prebieha úprava 

kancelárií a vestibulu na obecnom  úrade 

 

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

dali vyrobiť, ešte nie sú osadené, bude potrebné počet navýšiť cca o 2 ks - skládky vznikajú 

aj na Kováčskej ceste za kostolom – úloha pretrváva.  

 

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 - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Schválenie dotácií od obce pre rok 2021 

 

Obec v postavení subjektu verejnej správy má právo poskytovať z rozpočtu obce 

dotácie. Dotácia je príspevok vo finančnej forme, ktorú môže obec poskytovať na konkrétne 

úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce, na podporu všeobecne 

a verejnoprospešných služieb,  na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotácie sa poskytujú z 

verejných zdrojov, nie je na ne právny nárok a sú účelovo viazané na konkrétnu akciu, úlohu 

alebo účel. Obec má prijaté VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce Strečno, kde je schválená metodika posúdenia žiadosti. 

 

Termín podania Žiadosti o dotáciu od obce bol 15.11.2020. O dotáciu požiadalo 12 žiadateľov. 

Žiadosti boli posúdené  predsedom finančnej komisie spolu so starostom obce dňa 19.11.2020.  

Úprava nastala u týchto zložiek: 

 Lyžiarsky oddiel Javorina –bola navrhnutá výška dotácie na nevyhnutný účel vo 

výške  3500 Eur. Udržiavacie práce (úprava prístupovej cesty, zjazdoviek a okolia) má 

vykonať LO Javorina vo vlastnej réžii ako tomu bolo doteraz.  

 Inštitút zdravého vývinu - po prepočte ohláseného predbežného jednotkového 

koeficientu na jedného žiaka na rok 2021 schválených 88% z požadovanej čistky.   

 FK Internacionali medvedi - neschválená položka na športovú výbavu a dresy. 

Ochotníckeho divadlo a Ľudová hudba PARTA dotáciu na r. 2020 použili na schválený účel. 

Nakoľko počas pandémie nebola ich činnosť možná, dotáciu na r.2021 nežiadajú.  
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Následne dal starosta za uvedený návrh účelu a výšky dotácie od obce na r. 2021 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 - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ schválili účel a výšku dotácie od obce na r. 2021. 

 

K bodu č. 4: Návrh programového rozpočtu na r.2021, 2022, 2023 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu obce na rok 2021, s 

výhľadom na r. 2022 a r. 2023. Predbežný rozpočet bol dňa 19.11.2020 prerokovaný na 

pracovnom stretnutí predsedu finančnej komisie so starostom obce, ekonómkou a účtovníčkou 

Združenie Požadovaná  

výška 

Návrh finančnej komisie 

účel výška 

Volleyball Strečno 900,00 
ceny, občerstvenie a mat-tech.vybavenie na turnaje 

900,00 

Hajov 4 000,00 
krojové a hudobné vybavenie,účasť na 

festivaloch,podujatiach,projektoch,vzdelávanie,poplatky 
4 000,00 

Tenisový klub 1 500,00 štartovné a spotreb. materiál účastníkov 

stolnotenis.zápasov 
1 500,00 

Uhlík 500,00 organizácia turistických pochodov, čistenie, údržba 

turistic.chodníkov, údržba chaty Domašín 
500,00 

FK Strečno 21 000,00 
doprava, poplatky zväzom,mzdy a odvody, réžia 

21 000,00 

FK internacionali 

medvedi 
1 500,00 

Doprava na turnaje, ceny 
700,00 

Jednota dôchodcov 1 100,00 výlet,relaxačný pobyt,reprezentačné 

oblečenie,organizovanie Mesiac úcty k starším 
1 100,00 

Slovenský zväz 

telesne postihnutých 
300,00 

príspevok na rehabilitačné kurzy,zájazdy, vzdelávanie 

členov klubu 
300,00 

Lyžiarsky oddiel 

Javorina 
10 000,00 

el. energia-200€, oprava kotvenia vleku-300€, renovácia 

el.rozvodov-1000€, úprava vleku EPV300-1200€, 

akcie-500€, PHM-300€ 

3 500,00 

Inštitút zdravého 

vývinu 
80 000,00 

zabezpečenie chodu zariadenia 
70 128,00 

Minikárový klub 250,00 
technické vybavenie minikár, ubytovanie pretekárov 

250,00 

Ochotnícke divadlo 0 
 

0,00 

Ľudová hudba 

PARTA  
0 

 
0,00 

AK 1 300,00 
štartovné, ubytovanie a cestovné pretekárov AK 

1 300,00 

Celková požadovaná 

dotácia od obce 

122 350,00 

   

105 178,00 
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obce. Okrem bežného zabezpečenie chodu obce, chodu MŠ a ZŠ sa predbežne stanovili 

predbežné zámery obce: Dom remesiel na ul. Lesnej, dokončenie chodníka na ul. Sokolskej, 

výstavba chodníka na ulici SNP – od mosta po kompu spolu s priestorom na parkovanie, 

rekonštrukcia lávky pre peších v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce v súčinnosti s  

Moravsko-Sliezkym krajom a  Žilinským samosprávnym krajom, Dom smútku a oprava 

strechy ZŠ. Počas víkendu bola vykonaná obhliadka strechy na ZŠ a rozpočtár určil 

predpokladanú cenu na výmenu cca 80 000 Eur.  

Rozpočet bol na strane výdajov upravený, niektoré plánované zámery obce boli presunuté až 

na ďalšie roky, nakoľko neboli dostatočne kryté plánovanými príjmami na r. 2021. Rozpočet 

bol zostavený ako vyrovnaný a jeho návrh bol dňa 27.11.2020 zverejnený na webovej stránke 

obce a vyvesený na úradnej tabuli,  zaslaný bol  hlavnému kontrolórovi obce a poslancom OZ.   

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

Bowlingových dráh. Na obec boli dňa 16.11.2020 doručené cenové ponuky firmy Euro-

Bowling na dodanie nového dvojdráhového bowlingu vo výške 34 740 s DPH a pre výmenu 

nefungujúcich komponentov vo výške 17 035 € s DPH. Starosta vyzval p. Samuela Zajaca, aby 

objasnil možnosti renovácie bowlingu a súčasného stavu. Prevádzka bowlingu je nákladná, 

pokiaľ chcú udržať záujem, je potrebné sa mu plnohodnotne venovať, lákať ľudí na vylepšenia, 

investovať, na čo on nemá kapacitu. Počas rozpravy poslancov sa diskutovalo aj o možnosti 

prevádzkovať bowling obcou či priestor bowlingu využiť inak – poskytnúť zložkám obci 

prípadne športovým aktivitám, spomenutá bola aj oprava podlahy v telocvični.  

Starosta dal hlasovať o predložený návrh p. Samuela Zajaca na vyčlenenie finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu bowlingových dráh do návrhu rozpočtu na r. 2021. 

 

Beáta Badibangová - zdržala sa 

Mgr. Dušan Ďurčo - proti 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - zdržal sa 

p. Peter Oberta - zdržal sa 

Ing. Dana Sokolovská - zdržala sa 

p. Marek Hanuljak - zdržal sa 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - zdržala sa  

 

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

Poslanci OZ neschválili predložený návrh. 

 

Starosta uviedol, že na plánované zámery je možné zapojiť rezervný fond, resp. navýšiť príjem 

prostredníctvom zvýšenia sadzieb za komunálne odpady a zvýšenia sadzieb za niektoré miestne 

dane. Z uvedeného dôvodu sa prešlo k rokovaniu nasledujúcich bodov 5 a 6. 

 

K bodu č. 5: Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá obec podľa zákona 

o miestnych daniach (č.582/2004 Z.z.), pričom podmienky vyberania poplatku sú pre obec 

stanovené vo všeobecne záväznom nariadení.  

Príslušná sadzba sa určí na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Pre našu obec 

to znamenalo navýšenie v roku 2019 oproti roku 2018 z 10€/tonu na 22€/tonu pri percentuálnej 

miere vytriedenia 23,41 %.   

Už v minulom roku bola obec nútená zvýšiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a bolo taktiež avizované, že ak obec nedosiahne vyššiu mieru vytriedenia, poplatok za 

uložený odpad vzrastie až na 27 €/tonu. Predbežná úroveň miery vytriedenia je tesne nad 
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hranicou 30% a to pre obec znamená, že by v nasledujúcom roku mala byť v 4. úrovni 

vytriedenia komunálnych odpadoch a tým sa poplatok za uloženie odpadu voči roku 2020 

nezmení. Zákon už v súčasnosti od samospráv vyžaduje triedený zber biologicky 

rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Obec Strečno si uplatňuje zatiaľ výnimku, 

no predpokladá sa, že v priebehu ďalších rokov už táto možnosť zanikne, čo opäť prinesie 

zvýšenie výdavkov na odpadové hospodárstvo. 

Poslanci obdŕžali podrobnú dôvodnú správu o príjmoch a výdavkoch obce za komunálny 

odpad. Z vyčíslenia vyplýva, že obec bude musieť v roku 2021 na odpadové hospodárstvo 

doplácať takmer 12 000 €. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nesmie 

byť v žiadnom prípade príjmom obce, ale zároveň by obec nemala doplácať, preto je potrebné 

ho navýšiť.  

Súčasťou dôvodnej správy bol aj príklad možnosti navýšenia príjmov pri zvýšení sadzby za 

komunálne odpady, aby obec nedoplácala. Po rozprave poslancov obecného zastupiteľstva a 

prepočítaní boli navrhnuté nasledovné sadzby poplatku za komunálny odpad: 

 občania: 24,00 € a 12,00 € (mimo obce) 

 FO- podnikatielia a PO:  

za 120 l nádobu  99,84 €  (0,032 €/liter/frekvencia 1x za 2 týždne) 

za 1100 l nádobu  915,20  € (0,016€/liter/frekvencia 1x týždenne) 

za 1100 l nádobu  457,60  € (0,016€/liter/frekvencia 1x za 2 týždne)  

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ návrh VZN č. 3/2020 s uvedenými sadzbami 

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 - 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 návrh VZN č. 3/2020  na vedomie 

Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2020 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych daniach 

 

Združenie miest a obcí (ZMOS) zverejnilo dňa 23.novembra 2020 informáciu k tvorbe 

rozpočtov na rok 2021. Podľa predpokladov z prognózy MF SR  zo septembra 2020 sa 

predpokladá, že ekonomika Slovenska klesne v roku 2020 v dôsledku pandémie  o 6,7%.  

Z uvedeného vyplýva, že pri tvorbe rozpočtu na r. 2021 by sme mali vychádzať z poklesu 

zníženia výnosu z príjmov fyzických osôb  oproti schválenému rozpočtu na r. 2020 o cca 

67 740 Eur, t.j. 935 000.  

Obec Strečno ako správca daní a poplatkov od roku 2015 dane neupravovala, pričom odvtedy 

došlo k výrazným všeobecným ale aj ekonomickým a hospodárskym zmenám.  

Ak chce obec v trende rozvoja a vytvárania vhodných podmienok pre život občanov 

pokračovať, je potrebné tieto výpadky daní doplniť. Jednou z možností je zvýšiť príjem obce 

formou úpravy sadzby miestnych daní z pozemkov, stavieb a dane za ubytovanie.  
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Poslanci obdŕžali podrobnú dôvodnú správu s návrhom sadzieb. Taktiež dostali k dispozícii 

porovnanie sadzieb dane zo stavieb v okolitých obciach, v katastri ktorých je priemyselný park. 

Po rozprave poslancov boli navrhnuté zmeny v nasledovných sadzbách.  

 

Druh miestnej dane Návrh sadzby dane 

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 

pre hlavnú stavbu 

0,080 €/m2 

stavby na pôdohospodársku produkciu (humno, maštaľ, hosp. 

budova), skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie vrátanie 

stavieb na vlastnú administratívu 

0,080 €/m2 

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 

vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

2,50 €/m2 

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 

činnosťou 

2,50 €/m2 

ostatné stavby 2,00 €/m2 

daň z ubytovania 0,50 €/noc/ubytovanie 

Ostatné dane z nehnuteľnosti (z pozemkov, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome), 

a zvyšné miestne dane ako daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné 

automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ostávajú v návrhu nezmenené. 

Po rozprave poslancov dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh VZN č. 4/2020 

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 - 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 návrh VZN č. 4/2020  na vedomie. 

Pripomienky k návrhu je možné podať do 10.12.2020 

 

Po hlasovaní sa predbežne návrh rozpočtu upravil. Po rozprave poslancov sa navýšenie príjmov 

v rozpočte  použilo na strane výdavkov na opravu strechy základnej školy, dokončenie 

chodníka na ul. Sokolskej a opravu Domu smútku. Na ďalšej plánované aktivity bude treba 

zapojiť rezervný fond v priebehu roka. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ prerokovaný návrh programového rozpočtu na 

r. 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 berú na vedomie. 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 
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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 návrh programového rozpočtu na r. 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

berú na vedomie. 

 

K bodu č. 7: Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2020 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 na základe zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve, (zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce) v znení neskorších 

predpisov. Inventarizácia bude vykonaná v klasifikácii  nehmotný majetok, ceniny, pokladnica, 

bankové účty, zásoby, záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku a záväzkov. Uskutoční sa na 

úsekoch Obecný úrad , Obecný podnik služieb Strečno s.r.o., Základná škola SNP, materská 

škola, DHZ. Následne menoval Ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a Čiastkové 

inventarizačné komisie (ČIK) – ich predsedov a členov. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci boli oboznámení s predloženým príkazom na vykonanie 

inventarizácie obce k 31.12.2020.  

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 - za 

p. Samuel Zajac - za  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

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

Poslanci OZ informáciu o príkaze vykonania inventarizácie obce k 31.12.2020 berú na 

vedomie.    

 

K bodu č. 8: Rôzne 

 

 Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Tavač Peter 

Dňa 13.11.2020 bola na obec doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku vo 

vlastníctve obce č.p.669/2 LV 1 v k.ú.Strečno (vo dvore obecnej knižnice). Žiadosť bola dňa 

16.11.2020 mailom poslaná Ing.Sokolovskej, na vyjadrenie sa stavebnej komisie. Starosta 

ozrejmil, že ide o stavbu rodinného domu a žiada sa o prístupovú cestu a inžinierske siete cez 

obecný pozemok. Hlavný kontrolór obce upozornil, že zámena pozemkov nie je možná. Po 

rozprave OZ navrhuje riešiť žiadosť na úrovni stavebného úradu a právneho vyjadrenia, na 

základe ktorého bude OZ rozhodovať. 

 

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 
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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 - zdržala sa  

 

Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-1. 

Poslanci OZ berú informácie ohľadne Žiadosť p. Petra Tavača na vedomie. 

 

 Žiadosť o vysporiadanie pozemku pod obecnou cestou  

Dňa 26.11.2020 bola doručená na obec žiadosť p. Lýdie Cibulovej o vysporiadanie pozemku 

pod obecnou cestou v Strečne, LV 2864, parcela č.889 m2. Ing. Dana Sokolovská ozrejmila, že 

je potrebné vyzvať p. Cibulovú na doloženie geometrického plánu na identifikácia E-parcely 

na stav C-KN. Po predložení a posúdení je potrebné zo strany obce požiadať o znalecký 

posudok a predmetný pozemok vysporiadať. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedené informácie ohľadne žiadosti p. 

Cibulovej 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 - 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 informácie ohľadne Žiadosť p. Cibulovej na vedomie. 

 

 Informácia o uznesení súdu 

Dňa  24.11.2020 bolo na obec doručené uznesenia Krajského súdu v Žiline vo veci straty 

mandátu poslanca OZ v Strečne. Krajský súd dospel k názoru, že žaloba p.Pavla Tavača voči 

obci Strečno nie je dôvodná a bola zamietnutá. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedenú informáciu z uznesenia Krajského 

súdu 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 - 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 informácie z uznesenia Krajského súdu na vedomie. 
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 Žiadosť Základnej školy SNP o prehodnotenie spôsobu vykurovania 

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

budovy. Budova je vykurovaná diverzifikovane z dvoch zdrojov - plynovou kotolňou a 

kotolňou na drevoštiepku. V žiadosti sa upozorňuje na potrebu rekonštrukcie plynovej kotolne 

a poruchovosť, vysokú nákladovosť a obtiažnu regulovateľnosť pri dodávke tepla z kotolne na 

drevoštiepku. Taktiež sa apeluje na potrebu investovania zriaďovateľa do údržby budovy. 

Nakoľko aj Obecný podnik služieb dostal žiadosť na vysvetlenie fakturácií dodávky tepla pre 

Základnú školu, je potrebné, aby riaditeľ OPS pripravil pre riaditeľa ZŠ potrebné prepočty. 

Žiadosťou sa preto bude detailnejšie zaoberať na nasledujúcom zasadnutí OZ. Starosta 

pripomenul, že obec už podnikla kroky vo vypracovaní alternatívnych zdrojov vykurovania 

budovy telocvične a základnej školy, momentálne sú v schvaľovacom procese a je treba 

zareagovať na výzvu. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedené informácie ohľadne žiadosti ZŠ 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 - 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 informácie ohľadne Žiadosti ZŠ na vedomie. 

 

K bodu č.9 Diskusia. 

 

O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce. Predložil Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, 

ktorý nebol zakomponovaný do programu OZ. Starosta uviedol, že je potrebné ho zverejniť na 

úradnú tabuľu a webovú stránku obce. 

Následne dal hlasovať, že poslanci OZ berú predloženie plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2021 na vedomie. 

Beáta Badibangová - za  

Mgr. Dušan Ďurčo - zdržal sa 

Ing. Andrea Ďurišková – neprítomná/ospravedlnená 

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- 7, proti-0, zdržal sa-1, neprítomní-1. 

Poslanci OZ berú predloženie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021 na vedomie. 
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Pripomienky poslancov: 

 

 Ing. Dana Sokolovská - informovala sa ohľadne skládky stavebného odpadu, ktorá 

ostala po rekonštrukcii mosta pod hradom – skládka je len dočasná, je umiestnená na 

pozemku v Slovenskej správe ciest. Ku kolaudácii stavby obec vyzve realizujúcu firmu  

na jej odstránenie. 

- upozornila na nebezpečné vychádzanie áut od NON-STOP-u na hlavnú cestu – do 

času kým nebude zrealizovaný iný výjazd, pre zníženie rizika navrhuje osadiť aspoň 

dočasnú značku STOP. 

 p. Beata Badibangová – podklady k vyplateniu odmien za prácu jednotlivých komisií 

OZ za druhý polrok je potrebné odovzdať do 15.12.2020 

 Mgr. Dušan Ďurčo - informoval sa ohľadne asfaltovania na parkovisku pod hradom. 

Starosta uviedol, že toto si zabezpečoval prevádzkovateľ parkoviska na vlastné náklady. 

 p. Marek Hanuljak - informoval o požiadavke občanov o potrebe nového asfaltu na ulici 

Školskej. Starosta uviedol, že momentálne sa riešia iné požiadavky občanov a priority 

obce.  

 

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 - 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 podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

K bodu č.10  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 15. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 30.11.2020 

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

 

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


