18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania:

17.00 hod

Ukončenie rokovania: 20.30 hod

Konané dňa: 14.6.2021
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Dušan Štadáni

Poslanci:

p. Beáta Badibangová
Ing. Július Ilovský
p. Peter Oberta
Mgr. Dušan Ďurčo
p. Samuel Zajac
p. Marek Hanuljak
Ing. Dana Sokolovská

Ospravedlnení:

Ing. Andrea Ďurišková
Mgr. Monika Obertová

Hlavný kontrolór obce:

p. Peter Lingeš

Zapisovateľka:

Ing. Ivana Tavačová

Zúčastnení hostia:

viď príloha

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet obce
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2021
5. Prenájom obecného majetku – bowling
6. Odpredaj káblového distribučného systému
7. Odkúpenie pozemku pod chodníkom do vlastníctva obce
8. Schválenie spolufinancovania projektu „Cyklochodník k hradu Strečno“
9. 6. zmena rozpočtu
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 18. 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.
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Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov :
1. Ing. Dana Sokolovská
2. p. Samuel Zajac
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:
1. Mgr. Dušan Ďurčo
2. Ing. Július Ilovský
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 - neprítomná/ospravedlnená
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 18. zasadnutia OZ a 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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ uvedený návrh programu 18. zasadnutia OZ schválili.
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení


údržba stromov popri Váhu - mali odstrániť spadnutý strom, Správa povodia Váhu
problém odstránila. Mgr. Dušan Ďurčo upozornil, že je potreba to opätovne orezať, nie je
to dostatočné
 údržba cesty k priemyselnému parku - výtlky a praskliny sú odstránené
 nedostatky pri moste - bol kontaktovaný Ing. Bilík z Okresného úradu odbor dopravy pripomienky k stavu pri moste od obce majú - ešte neprebehla kolaudácia mosta
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.
K bodu č. 3: Záverečný účet obce za rok 2020
Poslanci OZ boli ešte pred začiatkom OZ oboznámení s návrhom „Záverečného účtu obce
Strečno za rok 2020“. Návrh bol zverejnený na stránke obce aj na úradnej tabuli 15 dní pred
zasadnutím OZ. Slovo dostal hlavný kontrolór obce p. Lingeš, ktorý OZ predložil Stanovisko
k plneniu a hospodáreniu obce za rok 2020.
Hlavný kontrolór prítomných oboznámil s rozpočtom obce na rok 2020, ktorý bol OZ
schválený dňa 16.12.2019 uznesením č. 99/2019 ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet obce ako schodkový.
V priebehu roku 2020 bol rozpočet zmenený desaťkrát:
Rozpočet bol zmenený desaťkrát:
-

-

prvá zmena upravená v januári 2020 na základe „Oznámení ÚPSVaR Žilina“
o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ
Strečno a pre ZŠ SNP Strečno,
druhá zmena upravená vo februári 2020 na základe "Oznámení Okresného úradu
Žilina" o výške upraveného rozpočtu na asistenta učiteľa na rok 2020, o výške
upraveného rozpočtu na vzdelávacie poukazy na rok 2020 a o úprave rozpočtu
normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020,
tretia zmena upravená v marci 2020 na základe "Oznámenia Okresného úradu Žilina"
o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020,
štvrtá zmena schválená dňa 07.04.2020 uznesením č. 128/2020,
piata zmena schválená dňa 15.06.2020 uznesením č. 142/2020,
šiesta zmena upravená v júli 2020 na základe „Oznámenia Okresného úradu Žilina“ o
výške rozpočtu na učebnice na rok 2020,
3

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

-

-

-

siedma zmena upravená v auguste 2020 na základe „Oznámení Okresného úradu
Žilina“ o úprave výšky rozpočtu na učebnice na rok 2020, o úprave rozpočtu pre
asistentov učiteľa na rok 2020, na základe „Oznámení ÚPSVaR Žilina“ o schválení
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre MŠ Strečno a pre ZŠ
SNP Strečno,
ôsma zmena rozpočtu schválená dňa 12.10.2020 uznesením č. 176/2020,
deviata zmena upravená v novembri 2020 na základe „Oznámení Okresného úradu
Žilina“ o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020,
o úprave rozpočtu na vzdelávacie poukazy na rok 2020, o výške upraveného rozpočtu
na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2020,
desiata zmena rozpočtu schválená dňa 15.12.2020 uznesením č. 198/2020. Zmena
rozpočtu upravená tiež na základe „Oznámení Okresného úradu Žilina“ o úprave
rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ na rok 2020 a o poukázaní
fin.prostriedkov pre ZŠ – projekt „Čítame radi 2020“.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020 a preto navrhol OZ
schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 154 828,61 Eur bez
výhrad. Navrhol použiť prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 154 828,61 EUR.
Starosta ozrejmil, že výška prebytku rozpočtového hospodárenia bola ovplyvnená
predovšetkým plánovanou prestavbou Domu smútku, prijatou návratnou finančnou
výpomocou z MF SR, nevyčerpaných poskytnutých príspevkov občianskym združeniam a
taktiež z dôvodu plánovaných kultúrnych aktivít, ktoré sa v rozpočtovanom roku neuskutočnili
z dôvodu protiepidemiologických opatrení počas vyhláseného núdzového stavu.
Starosta dal hlasovať, že poslanci Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a hospodáreniu
obce za r. 2020 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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ berú Stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
Starosta vyzval poslancov, aby za predložený návrh Záverečného účtu a celoročné
hospodárenie hlasovali bez výhrad s prebytokom rozpočtu v sume 154 828,61 EUR.
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
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p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Ďalej starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu vo výške 154 828,61 EUR.
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 154 828,61 EUR.
K bodu č. 4: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021
Starosta informoval o predloženom pláne hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021 v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov §§ 18-18f. Uvedený plán bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 24.05.2021
k pripomienkovaniu. Do uvedeného dátumu neboli doručené žiadne pripomienky či návrhy.
Starosta dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý 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 -za
p. Marek Hanuljak -za
p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.
K bodu č. 5: Prenájom obecného majetku - bowling
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 opätovný zámer
na prenájom bowlingu v budove telocvične a výzvu na predkladanie cenových ponúk.
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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
17.05.2021 do 12:00 hod. Komisii v zložení p. Bc. Dušan Štadáni, Mgr. Dušan Ďurčo a Ing.
Pavol Albrecht, bola predložená jedna ponuka: STREZEN GROUP s.r.o., IČO: 53 724 224,
SNP 70/53, Strečno. Záujemcovia ponúkajú na prenájom 100 €/mesačne a pokrytie
energetických 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 zmenu vchodu do bowlingu, zhotovenie
vonkajšej terasy po dohode s obcou, nákup nového sedenia v priestoroch bowlingu a taktiež
využívania iného existujúce vstupu do bowlingu, pričom pôvodný vstup by sa zastaval. Vo
svojej réžii by spravovali schodisko a priestory patriace k bowlingu. Komisia dáva na zváženie
OZ dobu prenájmu v dĺžke 8 rokov. Ponuka spĺňa formálne náležitosti a komisia ju postúpila
na prerokovanie OZ v Strečne.
V rozprave poslancov bolo riešené, či plánovaná terasa nebude v rozpore s už niekoľkokrát
spomínaním prechodom zo Základnej školy do budovy telocvične a pravdepodobná potreba
povolenia z hygieny, i keď ide len o terasu popri budove telocvične na jej trávnatej časti s
rozmerom 22 m2. Jednoznačným stanoviskom poslancov bolo dať bowling do prenájmu so
záväzkom udržať bowling v čo najlepšom stave a s podmienkou jeho prevádzkovania.
Nakoľko odzneli rôzne názory na doby nájmu, starosta dal hlasovať za prenájom obecného
majetku - bowlingu s dobou nájmu 4 roky.
Beáta Badibangová -zdržala sa
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -neprítomná/ospravedlnená
Ing. Július Ilovský -zdržal sa
p. Peter Oberta -za
Ing. Dana Sokolovská -zdržala sa
p. Marek Hanuljak -za
p. Samuel Zajac -zdržal sa
Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -3, proti -0, zdržal sa -4, neprítomní -2.
Poslanci OZ neschválili dobu nájmu bowlingu na 4 roky.
Následne dal starosta hlasovať za prenájom obecného majetku - bowlingu s dobou nájmu 6
rokov.
Beáta Badibangová -za
Mgr. Dušan Ďurčo -proti
Ing. Andrea Ďurišková -neprítomná/ospravedlnená
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -zdržal sa
Ing. Dana Sokolovská -za
p. Marek Hanuljak -zdržal sa
p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -4, proti -1, zdržal sa -2, neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili dobu nájmu bowlingu na 6 rokov.
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Starosta dal hlasovať za kompletnú predloženú ponuku - prenájom obecného majetku bowlingu spoločnosti STREZEN GROUP s. r. o., SNP 70/53, Strečno od 01.07.2021, vo výške
100 € mesačne + energetické náklady, s dobu nájmu 6 rokov s podmienkou prevádzkovania
bowlingu.
Beáta Badibangová -za
Mgr. Dušan Ďurčo -za
Ing. Andrea Ďurišková -neprítomná/ospravedlnená
Ing. Július Ilovský -za
p. Peter Oberta -zdržal sa
Ing. Dana Sokolovská -za
p. Marek Hanuljak -za
p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová -neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schválili predloženú ponuku nájmu bowlingu.
K bodu č. 6: Odpredaj Káblového distribučného systému
V zápisnici z 13. zasadnutia OZ dňa 19.8.2020 je spomenutý dopyt občana o možnosti
navýšenia rýchlosti internetu v obci. So spoločnosťou TES MEDIA s.r.o. Kragujevská 3754/4,
010 01 Žilina, ktorá je dlhoročným prevádzkovateľom, bola prerokovaná spolu s predsedom
finančnej komisie potreba rekonštrukcie a prechodu na optiku. Ide o káblový distribučný
systém pre káblovú televíziu v obci Strečno, ktorý je časťou majetku obce a je využívaný
v prevádzkovom procese na rozvod káblovej televízie. Predmetný majetok nie je potrebný k
plneniu úloh obce pre výkone samosprávy a prevádzkovateľ prejavil záujem o odkúpenie
majetku za účelom potrebnej rekonštrukcie, zveľadenia a prevádzkovania. Z tohto dôvodu si
dala obec vypracovať znalecký posudok. Majetok obce bol znalcom ohodnotený na sumu vo
výške 6 400 €. Obec Strečno v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, zverejnila svoj zámer o predaj majetku priamym predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli dňa 28.05.2021.
P. Peter Oberta upozornil o potrebe žiadať od odkupujúcej spoločnosti odstránenia už
nefunkčných káblov, ktoré nie sú odstraňované a zbytočné na stĺpoch. Mgr. Dušan Ďurčo
pripomenul potrebu zanechania internetového pripojenia, ktoré je od TES MEDIE poskytované
v obecných budovách za 1,- Euro mesačne. Starosta potvrdil zapracovanie týchto požiadaviek
do kúpno-predajnej zmluvy.
Starosta dal hlasovať za odpredaj Káblového distribučného systému obce od 01.07.2021 za
znalcom ohodnotenú výšku 6 400 € v zmysle spomenutých podmienok.
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
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Poslanci OZ schválili odpredaj obecného majetku - Káblového distribučného systému
spoločnosti TES MEDIA s.r.o. Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina vo výške 6 400 € ku dňu
01. 07.2021 v zmysle podmienok v zápisnici.
K bodu č. 7: Odkúpenie pozemku pod chodníkom SNP
Na základe vyhotovenia geometrického plánu k chodníku SNP bola vyčlenená zabratá pôvodná
parcela KN C č. 620 za účelom finančnej kompenzácii vlastníkov. Jedná sa o pozemok, ktorý
nebol ohradený a v minulosti využívaný ako vyšliapaný chodník. Predmetný pozemok má vo
vlastníctve momentálne 7 vlastníkov. Výmera zabratého pozemku predstavuje plochu 173 m2.
V súvislosti s finančnou kompenzáciou vlastníkov obec dala vypracovať znalecký posudok č.
89/2020 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku. Znalec ohodnotil pozemok na výšku
22,63 €/ m2
Jedná sa o tieto parcely:
 parc. C-KN č. 620/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 140 m2
 parc. C-KN č. 620/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2
 parc. C-KN č. 620/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 m2
V prejednaní tohto bodu nastala rozprava poslancov a taktiež zúčastneného hosťa p. Jána
Kučeru, ktorý je jeden z vlastníkov pozemku. Na odkúpenie je potrebné schválenie OZ, ale nie
všetci vlastníci boli kontaktovaní a oboznámení so znalcom ohodnotenou cenou.
Poslanci OZ navrhli poveriť starostu k osloveniu vlastníkov pozemku s akceptáciou ceny v
zmysle znaleckého posudku č. 89/2020 a geometrického plánu č. 70/2020 za účelom
odkúpenia. Starosta 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 -za
p. Marek Hanuljak -za
p. Samuel Zajac -za
Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili navrhnuté poverenie starostu.
K bodu č. 8: Schválenie spolufinancovania projektu "Cyklochodník k hradu Strečno"
Obec Strečno zapojila do výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SR - ČR, kód výzvy 6/FMP/6c/I, N a
predložila projekt s názvom "Cyklochodník k hradu Strečno". Jedná sa o výstavbu
cyklochodníka v dĺžke 135 m so začiatkom pri lávke cez Váh po výjazd pltí pri kompe Strečno.
Žilinský samosprávny kraj ako správca Fondu malých projektov, doručil dňa 27.4.2021
oznámenie o schválení tohto projektu v prípade splnení niekoľkých podmienok.
Jednou z nich je súhlasné stanovisko k záväzku zrealizovania investičnej aktivity v plnom
rozsahu využitím vlastných prostriedkov na neoprávnené výdavky.
Stavebný rozpočet na výstavbu cyklochodníka predstavuje sumu 73 773,68 €. Schválený
rozpočet projektu je 35 100,00 €, pričom podiel na výstavbu (dotácia) je 79,77%, t. j. 28 000,00
€. Z uvedeného vyplýva potreba využitia vlastných prostriedkov obce (rozdielu medzi
stavebným rozpočtom a poskytnutou dotáciou) vo výške 45 773,68 €. Podmienka súhlasného
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stanoviska OZ nebola vyžadovaná pri podaní žiadosti. Je povinnou iba pre úspešných
žiadateľov, od ktorých je následne žiadaná. Projekt by mal byť riadne dokončený, uvedený do
používania a skolaudovaný v plánovanom harmonograme 09/2021 až 06/2022.
Starosta dal hlasovať o schválenie realizácie projektu „Cyklochodník k hradu Strečno“ so
záväzkom obce zrealizovať investičnú aktivitu projektu vrátane použitia vlastných
prostriedkov obce na neoprávnené výdavky vo výške 45 773,68 €
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili projekt "Cyklochodník k hradu Strečno“ so záväzkom obce zrealizovať
investičnú aktivitu projektu vrátane použitia vlastných prostriedkov obce na neoprávnené
výdavky vo výške 45 773,68 € v plánovanom harmonograme realizácie projektu 09/2021 06/2022.
K bodu č.9 : 6. zmena rozpočtu na rok 2021
6. zmena rozpočtu zahŕňa zmeny na strane príjmov a výdavkov, ktoré boli upravené na základe
aktuálneho stavu - príjmy a výdavky na celoplošné testovanie COVID-19, projekt MŠ Zlepšenie vybavenie škol. jedální, projekty ZŠ - Moderné učebne -lepšia budúcnosť žiakov a
Zlepšenie podmienok vzdelávania, Osvetlenie pomníka FP.
Na strane výdavkov došlo k navýšeniu najmä v položkách na výstavba chodníka ul. Sokolská
a Rekonštrukcia Domu smútku.
6. zmena rozpočtu je upravená na strane príjmov aj výdavkov na sumu 2 591 063 €.
Starosta dal hlasovať za 6. zmenu rozpočtu na r. 2021.
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili 6. zmenu rozpočtu na r. 2021.
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K bodu č. 10: Rôzne


Schválenie zverenia majetku z Projektu "Moderné učebne - lepšia budúcnosť
žiakov" do správy Základnej školy

Starosta informoval o ukončený Projektu "Moderné učebne - lepšia budúcnosť žiakov" – ITMS
kód projektu: 302021/797 pre ZŠ SNP Strečno Zámerom projektu bolo vybudovanie odbornej
jazykovej, fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v existujúcich triedach Základnej školy.
Projekt prebiehal cez zriaďovateľa (obec). Budovu má v správe Základná škola. Z dôvodu
komplexnosti výkonu správy zvereného majetku je potrebné zveriť majetok z Projektu
"Moderné učebne - lepšia budúcnosť žiakov" do správy rozpočtovej organizácie obce, t. j.
Základnej škole. Predmetom zverenia majetku do správy sú stavebné úpravy učební, IKT
vybavenie učební, školský nábytok, laboratórne vybavenie, didaktické vybavenie, projektová
dokumentácia, montáž labolatórnych stolov v celkovej výške 114 016,34 Eur.
Starosta dal hlasovať za schválenie zverenia majetku z Projektu "Moderné učebne - lepšia
budúcnosť žiakov" do správy Základnej školy SNP Strečno v celkovej výške 114 016,34 Eur.
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili zverenie majetku z Projektu "Moderné učebne - lepšie budúcnosť žiakov"
do správy Základnej školy Strečno vo výške 114 016,34 Eur.
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Starosta informoval o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021. K dnešnému dňu je na obci
sčítaných 97,65% obyvateľov. Na základe metodického pokynu Štatistického úradu SR
č.15355/2020 z 11.11.2020 je možné vyplatiť odmenu pre osoby vykonávajúce funkciu
mobilných a stacionárnych asistentov a funkciu „kontaktnej osoby“. Výdavky na úhradu
nákladov v súvislosti so sčítaním obyvateľa poskytuje Štatistický úrad vo forme dotácie.
V prípade, že pozíciu „kontaktnej osoby“ vykonáva zástupca starostu obce, odmenu je potrebné
schváliť OZ vo forme uznesenia. Odmena kontaktnej osoby je stanovená vo výške 1 000 €.
Starosta dal hlasovať za odmenu kontaktnej osoby pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
zástupcovi starostu - p. Beáte Badibangovej vo výške 1 000,00 €
Beáta Badibangová -zdržala sa
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
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Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -6, proti -0, zdržal sa -1, neprítomní -2.
Poslanci OZ schválili odmenu 1 000 € pre kontaktnú osobu pri SODB 2021 zástupcovi starostu.
 Žiadosť o vyregulovanie potoka
Dňa 14.5.2021 bola na obec mailom doručená opätovná žiadosť p.Richarda Drevenáka
o vyregulovanie potoka v blízkosti jeho pozemku. Počas nepriaznivého počasia dochádza
k podmývaniu pozemku a základov oplotenia. Starosta informoval, že objednávka na
vypracovanie projektovej dokumentácie na reguláciu potoka pri ul. Cintorínskej bola zadaná
ešte v novembri 2020. Projekt by mal byť do júla uzavretý, dnes poslal projektant návrh. Návrh
bude postúpený stavebnej komisii na pripomienkovanie. Starosta ozrejmil, že projekt zahŕňa
zatrubnenie potoka od mostu pri MŠ až po ul. Sokolskú s vybudovaním chodníka popri plote
MŠ a vytvorením parkovacích miest popri ňom. Zatrubnenie potoka a vytvorenie chodníka
resp. cyklotrasy by malo pokračovať od ulice Sokolskej pomedzi domy p. Drevenáka a p.
Bada.a pokračovať smerom k Váhu. Mgr. Dušan Ďurčo uviedol, že je proti takému zatrubneniu
smerom k Váhu, nakoľko sa postupne zatrubnia všetky existujúce vodné toky v dediny. Starosta
uviedol, že potok nie je náš, ale v správe Povodia Váhu, ktoré však rieši len povodňové situácie
a reguláciu potoka treba nejak riešiť. Ak by sa už malo investovať do spevnenia brehov potoka,
je potrebné to už využiť aj ako investíciu pre všetkých obyvateľov napr. vybudovaním
chodníka, nie ako investíciu pre 2 nehnuteľnoisti.
 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Dňa 20.5.2021 bola na OcÚ doručená žiadosť p.Boženy Cvachovej, SNP 94/77, Strečno
o odkúpenie obecného pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Ide o parcelu C číslo 1111/2
o výmere 49 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti jej rodinného domu a daný pozemok
využívajú. Je to parcela, ktorá bola súčasťou Kováčskej cesty. Je potrebné dať vyhotoviť
geometrický plán, znalecký posudok. Starosta informoval, že trvá na zriadení vecného
bremena, nakoľko táto časť pozemku je zatrubnená - bude tade viesť odvodnenie ul. Kováčskej
a v budúcnosti je potrebný prístup.
 Žiadosť o sanáciu skalného brala
Dňa 26.4.2021 bola na obec podaná Žiadosť o sanáciu skalného brala občanov ulice Lesná v
Strečne. Jedná sa o skalnaté bralo nad parcelou č. 1066/2, ktoré sa počas opravy premostenia
na ceste 1/18 poškodilo natoľko, že ohrozuje bezpečnosť občanov i prípadných turistov. Na
základe tejto žiadosti bola dňa 28.4.2021 vykonaná obhliadka za účasti starostu, projektového
manažéra obce, vedúcej odboru KR a vedúceho oddelenia CO Okresného úradu Žilina. Bola
vytvorená fotodokumentácia. Následne bola podaná žiadosť na Ministerstvo životného
prostredia o inžinierskogeologického posúdenie stavu a návrhu riešenia nakoľko v blízkosti
rieši sanačné práce a monitoring hradného brala. Je prisľúbená aj súčinnosť obce a Okresného
úradu pri riešení predmetného problému. Dňa 15.6.2021 je dohodnuté stretnutie zo Štátneho
geologického ústavu a prebehne obhliadka miesta.


Podnet na riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie - ul. Hradná

Dňa 9.6. 2021 bol na obec podaný podnet na riešenie dopravno - bezpečnostnej situácie na ul.
Hradná od občanov, ktorí tu bývajú alebo rekreačne využívajú nehnuteľnosti. Cesta smerom z
hôr do už obývanej zóny na predmetnej ulici je po rekonštrukcii veľmi intenzívne využívaná
cyklistami a často dochádza ku kolíznym situáciám predovšetkým kvôli veľmi rýchlym
jazdám. Občania žiadajú o urýchlene riešenie formou retardérov a dopravného značenia. Tieto
problémy nastali po opravení ciest zo strany Štátnych lesov. Starosta informoval, že retardér
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pravdepodobne nebude možný, ale požiada o odborné stanoviska projektanta dopravného
inžiniera o možnostiach riešenia. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol namaľovať retardér optického
klamu k zákrutam, ktoré sú najviac nebezpečné. Ing. Dana Sokolovská ozrejmila, že je potrebná
identifikácia cesty, či je to miestna alebo lesná komunikácia a či teda obec môže na nej niečo
robiť.
Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali na vedomie informácie z bodu Rôzne
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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ berú informácie z bodu Rôzne na vedomie.
K bodu č.11 Diskusia.
 Ing. Dana Sokolovská - informovala o podmývaní povrchu vozovky na Hradnej ceste,
ktorú robili Štátne lesy - treba ich osloviť. Usýpa sa aj breh na ceste, treba ho spevniť.
- informovala, že od 1.5.2021 podľa novelizovaného Zákona
8/2009 o Cestnej premávke môže obec v rámci objektívnej zodpovednosti vydať
Rozkaz o pokute a pokutovať vodičov v obci ohľadne nezákonného parkovania.
Starosta uviedol, že o zákone vie, bol na stretnutí starostov obcí, kde sa to preberalo,
ale nikde nie je doriešené, kto (osoba) by pokutoval, ako by sa priestupok
zdokumentoval, akým spôsobom overiť vlastníka vozidla podľa ŠPZ a pod. Starostovia
na stretnutí požadovali podrobnejší výklad právomoci obce. V júni sa starosta zúčastní
ďalšieho stretnutia starostov, kde by mali dostať presnejšie informácie. Je potrebné, aby
o tejto skutočnosti boli informovaní občania v predstihu v Strečnianskom hlásniku.
Starosta spomenul, že v tomto smere by si vedel predstaviť zapojiť aj poslancov.
 starosta - informoval, že pri výmene strechy Obecného úradu je v rámci schváleného
rozpočtu možné vymeniť aj strechu na prístrešku - skladu, ktorý síce zatiaľ nezateká,
ale je súčasťou budovy. Ďalšia možnosť je nevymeniť a zadať projektantovi vypracovať
projektovú dokumentáciu na vizualizáciu rozšírenia sály Kultúrneho domu,
vonkajšieho WC a rovno aj tzv. "pekla" a jeho prepojenia s už existujúcim skladom v
pivničných priestoroch. Po rozprave poslancov dostal súhlas na zadanie projektovej
dokumentácie na vizualizáciu spomenutých priestorov, ktoré by sa predložili komisii a
prípadne sa mohli časom prerábať.
 p. Beáta Badibangová - na komunikácii Lipová je po prípojke upadnutá jama - starosta
uviedol, že OPS by si mala uviesť do zmluvy, že komunikáciu po prípojke treba po
upadnutí ešte zasypať, aby neostávali jamy
 Mgr. Dušan Ďurčo - informoval o zdvihnutí cesty na ul. Sokolskej - p. Dušan Škripek
- je potrebné ho vyzvať k odstráneniu, prípadne tam dať retardér alebo inak označiť. P.
Peter Oberta uviedol, že možno by sa dala cesta odfrézovať.
 P. Peter Oberta - informoval, že potok v "Močidelnom" podmýva hlavnú cestu, treba
odstrániť korene.
12

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.





Ing. Július Ilovský - predložil poslancom správu o hospodárení OPS za r. 2020.
Spoločnosť za r. 2020 vykázala zisk vo výške 694,53 €. Správa obsahuje popis
realizovaných prác v jednotlivých činnostiach, ktoré vykonávali počas roka, vyčíslenie
zisku prípadne straty.
p. Marek Hanuljak - predložil zápis zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 11.06.2021. Členovia
komisie nemali pripomienky k predloženým dokladom a konštatovali, že starosta obce
Strečno za r. 2020 neporušil ustanovenie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov, správu o hospodárení OPS za r.
2020 a vyhodnotenie majetkových pomerov starostu obce Strečno za r. 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 - neprítomná/ospravedlnená
Hlasovanie: za -7, proti -0, zdržal sa -0 , neprítomní -2.
Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov OZ, správu o hospodárení OPS za r. 2020
a vyhodnotenie majetkových pomerov starostu obce Strečno za r. 2020 na vedomie.
K bodu č.12 Záver.
Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval
poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 18. zasadnutí OZ.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................
Dňa: 14.6.2021
1.

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

2.

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