13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania: 17.00 hod

Ukončenie rokovania: 18,20 hod

Konané dňa: 19.8.2020
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:

Marek Hanuljak
Ing. Andrea Ďurišková

Zapisovateľka:
Zúčastnení hostia:

Ing. Ivana Tavačová
viď príloha

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke
Schválenie Návrhu VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazovej mimoriadnej dávky na
pomoc občanovi obce Strečno
Návrh Dodatku č.6 k zmluve o nájme č.191/2008 – rozšírenie kanalizácie,
ul.Kováčska Strečno
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 13. 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. Samuel Zajac
2. Ing. Dana Sokolovská
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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 – 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. p. Beáta Badibangová
2. Mgr. Monika Obertová
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 uvedený návrh schválili.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval poslancov o programe 13. 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 – 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 13. zasadnutia OZ schválili.
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení






Zakúpenie zobrazovacieho monitora do domu smútku – úloha splnená
Otvorenie prevádzok na parkovisku pod hradom a pri kompe – na obec boli doručené 2
žiadosti o dodatok k nájomným zmluvám, situáciu objasnia nájomcovia v bode rôzne
Nedokosený cintorín, vysoká tráva pri výjazde pod čerp.stanicou, trávnaté plochy pri SIP –
úloha splnená
Vybavovanie občanov na chodbe OÚ – nedostatok odstránený
Vsakovacia šachta na ul. Sokolskej – 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 – 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: Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke
Starosta informoval o ukončení nájomnej zmluvy p.Róberta Pratáka v obecnej bytovke,
ul.Sokolská 749/135 - byt č.6. ku dňu 31.7.2020. Sociálna komisia prehodnotila doručené
žiadosti o pridelenie bytu za obdobie 10 rokov. Podľa doteraz platného VZN č.1/2002 komisia
odporúčala vyzvať záujemcov o doloženie príjmov za rok 2019. Doklad o príjme je dôležitý na
výpočet, či žiadateľ neprevyšuje trojnásobok resp. štvornásobok životného minima – jedna
z podmienok pridelenia bytu. Z 13 – tich záujemcov doložili príjmy 11 záujemcovia. Opätovne
bolo iniciované stretnutie sociálnej komisie za prítomnosti starostu, zástupkyne starostu
a mzdovej účtovníčky, kde okrem príjmu bola posudzovaná aj naliehavosť bytovej potreby.
Dvaja záujemcovia boli vylúčení z posudzovania, z dôvodu neúplnosti predložených dokladov
za predchádzajúci rok. Dvaja záujemcovia boli vylúčení z dôvodu, že zo strany obce im bola
v minulosti poskytnutá pomoc sociálneho bývania. Zvyšní záujemcovia boli vylúčení
z dôvodu, že ich príjmy a príjmy posudzovaných osôb presahovali trojnásobok životného
minima. Kritéria pre pridelenie bytu v obecnej bytovke, postavenej s podporou štátu spĺňala
iba žiadateľka p. Miroslava Melová a s ňou posudzované osoby.
Na základe uvedeného sociálna komisia odporúča prideliť byt p. Miroslave Melovej s rodinou.
Do budúcna odporúča aktualizovať VZN č.1/2002 o podmienkach prideľovania bytov.
Následne dal starosta hlasovať, že uvoľnený byt č. 6 v obecnej bytovke bude od 01.09.2020
pridelený rodine p. Miroslavy Melovej.
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, zdržal sa- 0, neprítomní- 2.
Poslanci OZ schválili pridelenie bytu č. 6 rodine p. Miroslavy Melovej od 1.9.2020.
K bodu č. 4: Schválenie návrh VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazovej mimoriadnej dávky
na pomoc občanovi obce Strečno
Starosta informoval o novom návrhu VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazovej mimoriadnej
dávky na pomoc občanovi obce Strečno, ktoré upravuje podmienky poskytovania sociálnej
pomoci v prípade ťažkej a nepredvídateľnej životnej situácie z finančných prostriedkov obce
vyčlenených v príslušnom kalendárnom roku na tento účel. Návrh VZN bol vyvesený na
úradnej tabuli obce 8.7.2020 a zvesený 24.7.2020. Starosta dal za uvedený návrh VZN
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, zdržal sa- 0, neprítomní- 2.
Poslanci OZ schválili návrh VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazovej mimoriadnej dávky na
pomoc občanovi obce Strečno.
K bodu č. 5: Návrh dodatku č.6 k Zmluve o nájme č.191/2008 – rozšírenie kanalizácie
ul.Kováčska
Dňa 22.5.2008 bola podpísaná zmluva o nájme č.191/2008 medzi obcou Strečno a SEVAK a.s.
Žilina ohľadne nájmu majetku – splaškovej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve obce. Nakoľko
sa obec podieľa na rozšírení kanalizácie na ul. Kováčska v dĺžke 121,5 m, je potrebné podpísať
dodatok č.6 k pôvodnej zmluve o rozšírení kanalizácie.
Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali o uzatvorení Dodatku č.6 ku zmluve o nájme
č.191/2008 o rozšírení kanalizácie ul. Kováčskej v dĺžke 121,5 m v nadobúdacej hodnote
15.072,68 € vrátane DPH.
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, zdržal sa- 0, neprítomní- 2
Poslanci OZ schválili uvedený návrh Dodatku č.6.
K bodu č. 7: Rôzne


Otvorenie prevádzky na parkovisku pod hradom

Na obec bola doručená Žiadosť p. Štefana Obertu o dodatok k Zmluve o nájme parkoviska pod
hradom. Starosta vyzval nájomcu, aby sa k danej veci vyjadril. Už v žiadosti o prevádzku
parkoviska bol zámer o rozšírenie podnikateľskej činnosti na pozemku, preto si nebol vedomý
potreby schválenia prevádzky OZ, preto žiada o to dodatočne. Na parkovisku pribudlo WC,
mobilný gastro príves a terasa. V budúcnosti plánuje zrušiť starú búdku - kasu, pridať stojany
na bicykle a sedenie pre cyklistov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozšírenie podnikania na
obecnom pozemku, je ochotný zvýšiť ročný nájom o 300 €.
Starosta ozrejmil, že vo veci vybudovania prevádzky je už dohodnutý termín štátneho dohľadu
- posúdenie, či sa jedná o drobnú stavbu alebo je potrebné stavebné povolenie.
Starosta dal hlasovať za rozšírenie prevádzky občerstvenia Špicák so zvýšeným nájmom o 300
Eur ročne a s uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme parkoviska.
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 schválili rozšírenie prevádzky občerstvenia Špicák so zvýšeným nájmom o 300
Eur ročne a s uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme parkoviska.


Otvorenie prevádzky na parkovisku pri kompe

Dňa 18.08.2020 bola na obec doručená žiadosť p. Bohuša Čurjaka BČ&BROUP o uzatvorenie
dodatky k Zmluve o nájme kompy - rozšírenie služieb o občerstvenie v chate pri kompe.
Starosta vyzval p. Bohuša Čurjaka, aby sa vyjadril. Kompa počas opatrení na zamedzenie
šírenia koronavírusu bola mimo prevádzky. Ponuka občerstvenia pri prevádzke kompy je
predovšetkým z dôvodu dopytu zákazníkov využívajúcich prevoz kompou, ale aj
kompenzáciou výpadku príjmu. Taktiež vznikla potreba opraviť chatku. Do budúcna sa plánuje
aj oprava prístrešku, kde zateká. Nakoľko sa jedná o rozšírenie podnikania, navrhol platiť obci
dodatočný nájom vo výške 300 € ročne.
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Starosta dal hlasovať, za rozšírenie prevádzky o Bufet pri kompe s ročným nájmom 300 Eur
a s uzatvorením dodatku k Zmluve o prenájme Kompy.
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 schválili rozšírenie prevádzky o Bufet pri kompe s ročným nájmom 300 Eur
a s uzatvorením dodatku k Zmluve o prenájme Kompy.
 Navýšenie rýchlosti internetu v obci
Starosta informoval o dopyte obyvateľa o možnosti navýšenia rýchlosti internetu v obci. So
spoločnosťou TES media bolo rokované vo veci káblovej TV začiatkom júla 2020. Je potrebná
rekonštrukcia a prechod na optiku. Nakoľko sa ale jedná o rozvod, ktorý je v majetku obce,
nemôže prevádzkovateľ bez súhlasu OZ siete rekonštruovať. Spoločnosti boli navrhnuté určité
alternatívy na odkúpenie majetku za účelom jeho ďalšieho zveľaďovania a prevádzkovania, no
k dnešnému dňu obec žiadny návrh neobdŕžala.
 Ľekvárové hody a oslavy SNP
Starosta pozval poslancov na spomienkové oslavy 76.výročia SNP, ktoré sa uskutočnia dňa
28.8.2020 o 16 h na Pamätníku francúzskych partizánov. Z dôvodov korona vírusu
a odporúčaní hlavného hygienika SR sa obec rozhodla tento rok Ľekvárové hody neuskutočniť.
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 z bodu Rôzne na vedomie.
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K bodu č.14 Diskusia.
Pripomienky poslancov:


p. Samuel Zajac - upozornil na čiernu skládku za domom p. Kopáska - je potrebná
likvidácia a taktiež označenie na zákaz sypania smetí

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 – 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.

Pripomienky občanov:
p. Štefan Oberta - informoval sa, ako budú vedené káble popod novo zrekonštruovaný most.
Starosta uviedol, že podľa vyjadrenia vedúceho stavby budú uložené v závesnom žľabe.
p. Dana Bukovinská - upozornila na potrebu označenia zákazu sypania smetí aj na briežku pri
TIK-u a upozornila na nefungujúce WIFI pripojenie pri TIK-u.
p. Michal Švantner - informoval sa o riešení vpusti na ul. Sokolskej - viackrát pri dažďoch tam
stojí voda. Riaditeľ OPS uviedol, že nedostatok plánujú odstrániť do konca septembra.
Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky občanov:
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 podnety a pripomienky občanov na vedomie.
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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 13. zasadnutí OZ.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................
Dňa: 19.8.2020
1.

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

2.

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