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Začiatok rokovania:  17.00 hod                             Ukončenie rokovania:  18,50 hod 

 

Konané dňa: 15.3.2021  

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

     p. Samuel Zajac 

     Marek Hanuljak 

     Ing. Dana Sokolovská 

     Ing. Andrea Ďurišková 

     

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš 

 

Ospravedlnení:  Mgr. Monika Obertová 

      

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Ekonómka obce:  Bc. Oľga Škripková 

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

  Program: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce a 3.zmena rozpočtu na rok 2021 

4. Prenájom obecného majetku - bowling 

5. Zmluva o zriadení vecného bremena – areál PD – Malý priemyselný park: Zahustenie 

TS a NNK 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 17. 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. Andrea Ďurišková 

2. p. Samuel Zajac 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  
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Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

 

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 -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce informoval poslancov o programe 17. zasadnutia OZ. 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 -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ návrh programu 17. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Vsakovacia šachta na ul. Sokolskej pri RD Dvorských a na ul. Za záhradami pri RD Jána 

Repáka - úloha splnená 

 Značenie zákazu sypania smetí  (na briežku pri TIKu, za domom p.Kopáska a pod 

Pamätníkom fr. partizánom)-  úloha splnená  
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 Nebezpečné vychádzanie áut od NON-STOP-u na hlavnú cestu –  dočasne, pre zníženie 

rizika osadiť aspoň dočasnú značku STOP - po oslovení prevádzkovateľa - úloha 

splnená 

 

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 -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce a 3.zmena rozpočtu na rok 2021 

 

1. a 2. zmena rozpočtu bola upravená na základe poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu 

v predchádzajúcich mesiacoch. Pred konaním OZ prebehlo stretnutie starostu obce, hlavným 

kontrolórom obce, ekonómkou a s predsedom finančnej komisie ohľadom potrebných zmien 

rozpočtu obce. Návrh 3. zmeny rozpočtu zahŕňa najmä úpravu výnosu dane z príjmov FO podľa 

zverejnenia MF SR, príjmy a výdavky z testovania na ochorenie COVID-19, projekt Rozvoj 

energetických služieb v obci Strečno, prekládku kábla na Ostredok, dokončenie plánovanej 

opravy interiéru kultúrneho domu a potrebná oprava havarijného stavu strechy kultúrneho 

domu. Súčasťou navrhnutých zmien je aj vyplatenie príspevku jednotlivcom za umiestnenie v 

súťaži a odmenu za Licenčnú zmluvu na výherné logo obce, ktoré sa bude používať pri 

všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach v obci v r. 2021. Zriadená 

komisia pre prípravy 700. výročia založenia obce sa dohodla udeliť za výherné logo obce na 

základe licenčnej zmluvy odmenu 100 €,  a príspevky za 2.miesto a 3. miesto po 50€  

(vzhľadom na dvoch súťažiacich s rovnakým umiestnením na 2. mieste, každý z nich dostane 

50 €). Vyplatenie príspevkov a odmeny je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom. 

Starosta dal hlasovať za schválenie vyplatenia príspevkov jednotlivcom za umiestnenie v  

súťaži na vyhotovenie loga obce v celkovej sume 150 € 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

OZ schvaľuje vyplatenie príspevkov jednotlivcom za umiestnenie v súťaži na vyhotovenie loga 

obce v celkovej sume 150€. 
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Starosta dal hlasovať za schválenie Licenčnej zmluvy na logo obce, na základe ktorej bude 

autorovi vyplatená odmena vo výške 100 € 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

OZ schvaľuje Zmluvu o udelení licencie na logo obce vo výške 100 €. 

 

V súvislosti s plánovanou opravou strechy ZŠ sa uskutočnila aj prehliadka strechy kultúrneho 

domu, nakoľko na niekoľkých miestach v budove je viditeľne zatečené. Strecha bola už 

niekoľkokrát opravovaná, vplyv poveternostných podmienok môže kedykoľvek zapríčiniť 

veľkým škody na budove. Poslanec Mgr. Dušan Ďurčo informoval, že existuje starý projekt na 

nadstavbu kultúrneho domu a výmenu strechy je potrebné premyslieť s vidinou nadstavby do 

budúcna. Starosta ozrejmil, že spomínaný projekt je momentálne nad rámec finančných 

možností obce a rátal aj s pristavením budovy do šírky. Spôsob výmeny strechy by sa urobil 

rovnakým systémom ako sa bude robiť na budove základnej škole. Tento systém umožňuje 

zakliknutie krytiny, pričom  sa dá krytina v prípade prípadných úprav odstrániť a opätovne 

použiť.  

Po zapracovaní všetkých navrhnutých zmien rozpočtu vzniká potreba zapojiť rezervný fond 

obce. Keďže 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 

COVID-19, je možné počas obdobia pandémie až do 31.decembra 2021 na základe rozhodnutia 

zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu.  

 

V súvislosti s rozpočtom bolo navrhnuté zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 

116.476 € na tieto bežné výdavky: 

 Oprava strechy kultúrneho domu         94.000 € 

 Časť opravy strechy ZŠ                        22.476 € 

 

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie zapojenia rezervného fondu vo výške 

116.476 € do rozpočtu obce na rok 2021.  

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  
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Hlasovanie: za -8, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -1. 

Poslanci OZ schválili zapojenie rezervného do rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 116.476 €. 

 

Následne dal starosta hlasovať za 3. zmenu rozpočtu. 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ schválili 3. zmenu rozpočtu. 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku - bowling 

Na predchádzajúcom OZ dňa 15.12.2020 poslanci OZ schválili predčasné ukončenie nájomnej 

zmluvy OZ Bowlingového klubu Strečno k 31.12.2020. Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 9 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so  zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce zverejnila zámer na prenájom bowlingu v budove telocvične 

a výzvu na predkladanie cenových ponúk. Nájomná zmluva má byť uzavretá na 4 roky , 

nájomca má zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku dráh a zariadení a pokryť všetky náklady 

s tým spojené. Žiadosť spolu s podnikateľským plánom a cenovou ponukou za prenájom bolo 

treba doručiť na obec v označenej obálke do 12.03.2021 do 12:00 hod. Komisii v zložení p. 

Beáta Badibangová, Mgr. Dušan Ďurčo a Ing. Pavol Albrecht, bola predložená jedna ponuka: 

p. Štefan Oberta a p. Bohuš Čurjak. Záujemcovia ponúkajú na prenájom 1€/mesačne a pokrytie 

všetkých nákladov spojených s prevádzkou bowlingu. Podnikateľským zámerom je udržanie 

na dobrej úrovni prevádzku bowlingových dráh s ponukou občerstvenia pre návštevníkov 

bowlingu a telocvične. Majú záujem o určité stavebné úpravy po dohode s obcou. Komisia 

vyhodnotila ponuku ako spĺňajúcu formálne náležitosti a postúpila ju na prerokovanie na OZ v 

Strečne. Predložená ponuka sa prebrala počas rozpravy poslancov, záujemcovia prítomní 

neboli, nebolo možné doplniť detaily prenájmu ani spomenutých stavebných úprav. V 

súvislosti s prenájom obecného majetku podnikateľovi resp. podnikateľskému subjektu za 

ponúknutú cenu je vo všeobecnosti považované za nehospodárne nakladanie s majetkom obce. 

Starosta dal hlasovať za predloženú ponuku: 

 

Beáta Badibangová -proti 

Mgr. Dušan Ďurčo -proti 

Ing. Andrea Ďurišková -proti 

Ing. Július Ilovský -proti  

p. Peter Oberta -proti  

Ing. Dana Sokolovská -proti  

p. Marek Hanuljak -proti  

p. Samuel Zajac -proti  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  
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Hlasovanie: za -0, proti -8, zdržal sa -0, neprítomní -1. 

Poslanci OZ neschválili prenájom bowligu v znení predloženej ponuky. 

 

Mgr. Dušan Ďurčo navrhol zverejniť ešte jednu výzvu. Starosta dal hlasovať za predložený 

návrh. 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ schválili vyhlásenie novej výzvy na prenájom bowligu. 

 

K bodu č. 5: Zmluva o zriadení vecného bremena – areál PD – Malý priemyselný park: 

Zahustenie TS a NNK  

 

Obec Strečno bola oslovená Stredoslovenskou distribučnou a.s. vo veci realizácie stavby 

„Strečno – Areál PD – Malý priemyselný park: Zahustenie TS a NNK pre Kadaši“ a s tým 

spojenú úpravu vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré sú realizáciou uvedenej stavby dotknuté. Ide 

o zahustenie trafostanice a nízkonapäťového kábla a právo vstupu a prístupu na pozemok za 

účelom prevádzky, vykonania údržby a opráv na časti pozemkov nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Strečno. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej, a.s. spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych 

sietí o výmere 449 m2  na parcele KNE 933/1.  

 

Starosta dal hlasovať za zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého geometrického 

plánu  

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ schválili zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej a. 

s., Žilina 
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K bodu č. 6: Rôzne 

 

 Majetkové priznanie starostu obce 

Starosta informoval, že v zmysle Ústavného zákona  o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 čl. 7 ods. 1 podal v zákonnej lehote majetkové 

priznanie. Priznanie odovzdal  predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejnej funkcie. 

 

Starosta dal hlasovať, že OZ berie informáciu ohľadne majetkového priznania starostu na 

vedomie: 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o podaní majetkového priznania starostu. 

 

 Podnet občana p. Dušana Obertu 
Na obec boli dňa 14.03.2021 preposlané od poslanca p. Samuela Zajaca podnety občana p. 

Dušana Obertu. Ide o nevyužité kopy hliny nachádzajúce sa v areáli futbal. ihriska, po ktorých 

úprave by sa mohol urobiť dočasný cyklopark pre deti. Ďalší podnet je ohľadne vonkajších 

tenisových kurtov pri ihrisku, ktoré by sa mohli sprevádzkovať. Občan sa informuje aj k 

parkovaniu v obci - možnosti osadiť na začiatku a konci obce zákaz státia s časovým 

vymedzením napr. v nočných hodinách. 

V rozprave poslancov ohľadne nevyužitých kôp hliny p. Peter Oberta ozrejmil, že takáto 

aktivita by nebola finančne náročná, o vytvorenie cykloparku pre deti sa zaujímalo viacero 

rodičov, ktorý by boli ochotní dobrovoľne pomôcť. On sám by sa na organizáciu tvorby 

cykloparku podujal. Cyklopark by bol bez prevádzkovateľa, všetky aktivity by prebiehali na 

vlastnú zodpovednosť resp. zodpovednosť zákonných zástupcov. Na úpravu terénu by bolo 

potrebné využitie mechanizmov, čo by hradila obec. 

V rozprave poslancov ohľadne využitia tenisových kurtov sa poslanci zhodli, že by naozaj bolo 

vhodné ich využiť na voľnočasové aktivity. Je však potrebné upraviť povrch. V zime by sa 

mohla vytvoriť aj plocha na korčulovanie. S touto aktivitou sa bude do budúcna určite počítať, 

treba ju však detailnejšie premyslieť.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ uvedené podnety berú na vedomie. 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  
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Hlasovanie: za -8, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -1.   

Poslanci OZ berú podnety p. Dušana Obertu na vedomie. 

 

V súvislosti s parkovaním v obci, nie je možné navrhovanú značku osadiť, nakoľko je v rozpore 

so zákonom o cestnej premávke, keď v obci nie je možné stáť, teda parkovať, ak neostane 

voľný aspoň jeden jazdný pruh široký 3 m pre každý smer jazdy. Parkovanie v obci je 

všeobecne dlhotrvajúci problém a aj po maximálnej snahe oslovenia občanov či už formou 

oznámenia, vyhlásenia a letákov, stále pretrváva. 

 

Mgr. Dušan Ďurčo navrhol riešiť túto situáciu poverením starostu vo veci parkovania – 

privolaním policajtov z dopravného inšpektorátu. 

Následne dal starosta o predloženom návrhu hlasovať 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ poverili starostu obce oslovením dopravného inšpektorátu. 

 

 Žiadosť o prerobenie dažďového kanála 
Dňa 15.03.2021 bola na obec doručená žiadosť p. Petry Tomašcovej ohľadne obhliadky 

neodtekajúceho kanála pred domom na ulici Sokolskej, kde býva.  

Ing. Július Ilovský informoval, že žiadosťou sa už zaoberal a odstránenie nedostatku sa vykoná 

v dohľadnej dobe pri vybudovaní chodníka. 

 

 Žiadosť o výrub stromu 

Dňa 15.03.2021 bola na obec doručená žiadosť od p. Aleny Pekarovej ohľadne odstránenia 

stromu na cintoríne pri hrobovom mieste č. 14/1 z dôvodu plánovanej rekonštrukcie hrobu, 

ktorá nie je možná, nakoľko korene stromu poškodzujú okraj hrobu. Predmetná žiadosť sa 

odovzdala na posúdenie predsedovi komisie životného prostredia. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedené informácie ohľadne žiadostí berú na 

vedomie. 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  
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Hlasovanie: za -8, proti -0, zdržal sa -0, neprítomní -1. 

Poslanci OZ berú informácie ohľadne žiadosti na vedomie. 

 

 Žiadosť o prekládku elektrického kábla 

Dňa 10.02.2021 bola na obec doručená žiadosť od p. Mareka Sapietu o prekládku elektrického 

kábla vedúceho na Ostredok, ktorý je vo vlastníctve obce. Kábel vedie cez pozemok, ktorého 

je vlastníkom. Prekládka kábla je zohľadnená v zmene rozpočtu. 

Starosta dal hlasovať za schválenie žiadosti prekládky elektrického kábla. 

 

Beáta Badibangová -za 

Mgr. Dušan Ďurčo -za  

Ing. Andrea Ďurišková -za  

Ing. Július Ilovský -za  

p. Peter Oberta -za  

Ing. Dana Sokolovská -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ schválili žiadosť p. Mareka Sapietu o prekládku el. kábla. 

 

K bodu č.7 Diskusia. 

 

Pripomienky poslancov: 

 

 Mgr. Dušan Ďurčo - informoval sa ohľadne údržby stromov popri Váhu - mali odstrániť 

spadnutý strom, starosta informoval, že Správa povodia Váhu bola už kontaktovaná, 

bude znova kontaktovať 

 p. Marek Hanuljak - cesta k priemyselnému parku - je potrebné znova vykonať údržbu 

príjazdovej cesty, vytvárajú sa výtlky a praskliny  

 p. Peter Oberta - potrebné odstrániť kopu pri moste na vstupe, požiadavka obce bola už 

zapísaná pri preberacom konaní, most pôsobí nedorobene, nie je dokončený žľab na 

káble 

 Ing. Dana Sokolovská - v zákrute pod mostom pri hrade  - nebezpečný obrubník, 

odskakujú kamienky. 

 

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 -za  

p. Marek Hanuljak -za  

p. Samuel Zajac -za  

Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená  

 

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

Poslanci OZ berú na vedomie podnety a pripomienky poslancov. 
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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 17. zasadnutí OZ. 

 

 

 

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

 

Dňa: 15.3.2021 

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

 

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


