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Začiatok rokovania:    18.00  hod                             Ukončenie rokovania:  20.15  hod 

 

Konané dňa: 25.8.2021 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský 

     p. Peter Oberta 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

    Mgr. Monika Obertová 

    Ing. Andrea Ďurišková 

     p. Marek Hanuljak 

    Ing. Dana Sokolovská 

                    

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

 

     

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová  

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Schválenie podania a spolufinancovania projektu Rozšírenie kapacity MŠ 

4. Návrh VZN č.1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia verejných priestranstiev, sume 

úhrady náhradnej evidenčnej známky a odchyte psov v obci Strečno 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 19. 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. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Peter Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  
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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 -neprítomní 

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. Ing. Andrea Ďurišková 

2. Ing. Július Ilovský 

 

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 -neprítomní 

p. Samuel Zajac -za 

Mgr. Monika Obertová -za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 19. zasadnutia OZ a 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 -neprítomní 

p. Samuel Zajac -za 

Mgr. Monika Obertová -za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh programu 19. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Odkúpenie pozemku pod chodníkom SNP – rokovanie pokračuje, úloha pretrváva 

 Odkúpenie obecného pozemku parcela C 1111/2 p. Cvachovou – zatiaľ nebol 

predložený geometrický plán a znalecký posudok, úloha pretrváva 

 Bezpečnostná situácia ul.Hradná – zatiaľ nebolo uskutočnené stretnutie s dopravným 

inžinierom a zástupcami štátnych lesov, úloha pretrváva 

 

Počas tohto bodu sa o 18,05 hod dostavil aj poslanec p. Marek Hanuljak. 

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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3: Schválenie podania a spolufinancovania projektu Rozšírenie kapacity MŠ 

 

Starosta informoval o situácii v Materskej škole Strečno, ktorá i napriek nadstavbe nemá 

dostatočnú kapacitu na prijatie všetkých detí. V budúcnosti sa očakávajú ešte silnejšie ročníky 

a je potrebné zabezpečiť rozšírenie priestoru. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný 

program vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 

kapacít infraštruktúry materských škôl, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Prioritná os: 

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Investičná priorita: 2.2 – 

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Špecifický cieľ: 2.2.1 - 

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. 

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa 

na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je 

min. 5 %  z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje maximálnu sumu             

34 250 €. Predpokladané náklady projektu sú vo výške  max. 685 000 € s DPH.   

Starosta ozrejmil, že výdavky zahŕňajú stavebné práce, stavebný dozor, nákup interiérového 

vybavenie a zariadenia škôlky, úpravu areálu Materskej školy, spracovanie projektovej 

dokumentácie a manažment projektu. Mgr. Dušan Ďurčo upozornil na nedostatočnú 

informovanosť poslancov o projekte, ktorý majú schváliť, p. Peter Oberta sa informoval o 

vzduchotechnike a streche. Starosta objasnil, že ide o pokračovanie predchádzajúceho projektu 

rekonštrukcie MŠ a z dôvodu krátkosti času a momentálneho dovolenkového obdobia sa 

neposielali podrobné informácie. Starosta predložil poslancom plány a podrobne vysvetlil 

pokračovanie projektu, ktorý výzva zahŕňa. Pristavovať nie je možné, nakoľko na počet detí by 

nebola dodržaná veľkosť vonkajšieho ihriska, ktoré musí škôlka spĺňať. Projekt zahŕňa 

nadstavbu 2 podlaží nad kuchyňou, čím by vznikli ďalšie 2 triedy.  
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Následne dal starosta hlasovať, že OZ v Strečne: 

 

1. schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci IROP-

PO2-SC221-2021-67,  prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám. Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry. Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

s názvom „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Strečno – prístavba, nadstavba 

a stavebné úpravy materskej školy Strečno“. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu            

34 250  €.  

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

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 -zdržala sa 

 

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

Poslanci OZ schválili predloženie žiadosti o NFP „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci 

Strečno – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Strečno“, realizáciu projektu, 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu  34 250  €.  

 

 

K bodu č. 4: Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia verejných 

priestranstiev, sume úhrady náhradnej evidenčnej známky a odchyte psov v obci Strečno 

 

Účelom predloženého návrhu VZN je určenie podmienok vodenia psov, znečistenia verejných 

priestranstiev, určenie sumy na úhradu náhradnej evidenčnej známky a odchyte psov v obci 

Strečno. K uvedenému návrhu sa stretli poslanci p. Badibangová Beáta, Ing. Ďurišková Andrea 

a Mgr. Ďurčo Dušan. Návrh VZN bol poslaný aj poslancom. Starosta uviedol, že by bolo dobré 

zakomponovať aj sankcie za prípadné porušenie VZN. 

Ing. Július Ilovský informoval, že bol oslovený z radu občanov. Pripomienky obsahovali návrh, 

aby toto VZN platilo pre všetkých domácich miláčikov, ktoré ľudia venčia, zákaz pohybu 

týchto zvierat bez evidenčnej známky, sadzobník sankcií za porušenie od napomenutia až po 

pokuty. 

V rozprave poslancov sa dohodlo zapracovať body ohľadne povinnosti nosenia sáčkov respekt. 

pomôcok na odstránenie výkalov, sankcií a evidenčných známok do 10.09.2021. Následne 

doplnený návrh bude zaslaný poslancov, môžu ho ešte pripomienkovať a odsúhlasený bude 

uverejnený. 

 

Starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh VZN č. 1/2021 so zapracovaním 

pripomienok poslancov berú na vedomie. 
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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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ berú návrh VZN č. 1/2021 so zapracovaním pripomienok poslancov na vedomie. 

 

 

K bodu č. 5: Rôzne 

 

A) Skalné bralo v obci na ulici Lesná 

 

Na predchádzajúcom OZ bola prejednávaná žiadosť občanov ulice Lesná v Strečne ohľadne 

sanácia skalného brala. Starosta informoval o následnom stretnutí s pracovníkmi Štátneho 

geologického ústavu a uskutočnenej obhliadke miesta. Následne bola na obec dodaná správa 

o posúdení skalného brala, ktorá bola odoslaná poslancom OZ. Z nej vyplýva, že posudzované 

bralo predstavuje ohrozenie a je potrebné ho odstrániť. 

Dňa 3.8.2021 sa uskutočnilo zasadnutie krízového štábu za účasti pracovníkov OÚ a členov 

krízového štábu Žilina. Vedúca oddelenia KR OÚ Žilina informovala o možnostiach riešenia 

vzniku a potreby vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci, nakoľko stav brala bol zaradený do 

kategórie R3, ktorá predstavuje vysoké riziko. Odstránenie časti oddelenej tektonickou 

poruchou odporúča vykonať odbornými pracovníkmi resp. firmou s praktickými skúsenosťami 

pod odborným dohľadom v čo najkratšom čase. Jedná sa o objem brala viac ako 8 m3. Postup 

je taký, že obec uhradí prostriedky súvisiace s odstránením brala a vynaložené prostriedky sa 

posielajú na schválenie do vlády a až potom sa obci refundujú.  

 

Starosta dal hlasovať, že OZ berie na vedomie informáciu o potrebe vyhlásenia mimoriadnej 

situácie v obci: 

 

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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ berú na vedomie informáciu o potrebe vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci.  
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B) Európske hlavné mesto kultúry 2026 – kandidátske mesto Žilina 

 

Mesto Žilina kandiduje v roku 2026 na titul Európske hlavné mesto kultúry spolu 

s partnerskými mestami Bielsko - Biala a Frýdek - Místek pod značkou Žilina Beskydy 2026. 

Hlavnou myšlienkou projektu je, aby sa mestá stali centrom kultúrneho a spoločenského života 

v celej Európe. Vďaka kandidatúre sa zvýši atraktivita celého regiónu. Titul sa každoročne 

udeľuje dvom mestám v dvoch rôznych členských krajinách EÚ. V roku 2026 bude titul 

udelený jednému fínskemu a jednému slovenskému mestu. Za SR do výberu postúpili mestá 

Žilina, Trenčín, Nitra. K podpore kandidatúry sa môžu pridať aj obce a to podpísaním 

Memoranda, schváleného OZ, ktorého predmetom je návrh spolupráce pri príprave kandidatúry 

a programu mesta Žilina. Súčasťou spolupráce s partnerskými obcami je možnosť získania 

prostriedkov na kultúrne aktivity, ale aj príspevky obce vo výške 1€/obyvateľa ročne od r. 2024 

do spoločného rozpočtu, ktoré sú podmienené získaním titulu pre mesto. Minimálna 

garantovaná návratnosť by bola 2,33-násobku príspevku. Mikroregión terchovská dolina sa 

s kandidatúrou stotožňuje a vyjadruje podporu. 

Poslancom OZ bol vopred doručený návrh Memoranda o spolupráci s obcou Strečno s 

platnosťou do 31.12.2021. 

 

Následne dal starosta hlasovať za schválenie predloženého Memoranda o spolupráci mesta 

Žilina s obcou Strečno.  

 

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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ schvaľujú Memorandum o spolupráci mesta Žilina s obcou Strečno.  

 

C) Žiadosť o odpustenie zostatku splátok za uniknutú vodu 

 

Dňa 20.8.2021 bola na obec doručená žiadosť smerovaná pre Obecné zastupiteľstvo od p.Edity 

Ďuríkovej a Gabriely Horákovej o odpustenie zostatku splátok za uniknutú a nespotrebovanú 

pitnú vodu v dôsledku havárie prípojného potrubia, ktorá je vo výške 3 694,02 €. Žiadateľky 

uvádzajú, že už došlo k dohode s OPS na splátkovom kalendári 100 €/mesačne. Z dlhovanej 

čiastky boli zaplatené dve splátky vo výške 200 €. Žiadajú o odpustenie zvyšnej sumy vo výške 

3 494,02 €.  

Obec ako zakladateľ spoločnosti OPS rozhoduje o týchto otázkach: o zvýšení alebo znížení 

základného imania spoločnosti, o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľa, rozhoduje o 

zániku spoločnosti a podobne. OPS je samostatne hospodáriaci právny subjekt, ktorý koná vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Konateľ je povinný vykonávať svoju činnosť s 

odbornou starostlivosťou tak, aby predchádzal vzniku škody na strane spoločnosti, ktorú riadi. 

Rozhodovanie o odpustení zostatku dlhu nie je v kompetencii Obecného zastupiteľstva.  

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali na vedomie, že riešenie uvedenej žiadosti nie je 

v kompetencii OZ. 
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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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

 

V rozprave poslancov Ing. Július Ilovský ozrejmil, že poruchu v takom veľkom objeme ešte 

nemali, ale dochádza k nim, nie sú prvou rodinou. Po prehliadke nezistili žiadnu chybu zo 

strany OPS. Spoločnosti vznikli náklady v súvislosti s vodou a tie musia uhradiť, nie je možné 

však sumu za vodu odpustiť. Navrhli splátkový kalendár a vydali všetky potvrdenia potrebné 

pre SEVAK na odpustenie dlhu aspoň za vodu, ktorá nešla do kanalizácie - rodina zaplatila 

SEVAK-u len priemernú spotrebu. V rozprave poslancov sa riešili možnosti pomoci rodine zo 

strany obce, ba aj dobrovoľnej zbierky, ktorú však treba prebrať s rodinou. Osobnú peňažnú 

pomoc už počas zastupiteľstva prisľúbil starosta aj zástupkyňa. Zo strany obce je možnosť 

čerpať jednorazovú mimoriadnu dávku podľa platného VZN. 

Starosta dal hlasovať za schválenie jednorazovej mimoriadnej dávky pre p. Editu Ďuríkovú vo 

výške 200 € a pre p. Gabrielu Horákovú vo výške 200 € v zmysle platného VZN č. 2/2020. 

 

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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ schválili jednorazovú mimoriadnu dávku pre p. Editu Ďurikovú a p. Gabrielu 

Horákovú. 

 

 

K bodu č.6  Diskusia. 

 

 p. Marek Hanuljak - informoval sa o stave výstavby bytoviek na Radinovom - starosta 

uviedol, že ešte stále prebieha verejné obstarávanie, celý proces pozastavil Úrad pre 

verejné obstarávanie z dôvodu odvolania sa uchádzača sa a prizvania znalca v oblasti 

stavebníctva 

 Ing. Dana Sokolovská - informovala sa o Dome smútku, je potrebné aspoň odkvapové 

rúry vyčistiť - starosta ozrejmil, že OPS už rieši kúpu nových okien, ozvučenie je už 

doplnené, do konca roka zrealizujú stavbu 

   - opäť upozornila na opakujúce sa výpadky elektriny a stále 

nedokončené úpravy okolo mostov 
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 Mgr. Monika Obertová - upozornila, že je potrebné opäť osloviť Povodie Váhu kvôli 

lepšej údržbe stromov okolo cyklotrasy, opraviť pouličné lampy na ul. 1. mája a opäť 

pozrieť vpusť pri rod. Dvorských 

               - informovala sa ohľadne regulácie potoka-starosta uviedol, že 

projektová dokumentácia je v štádiu prípravy  

 p. Beáta Badibangová - upozornila na kríky pred mostom zo Žiliny do Strečna - 

potrebné odstrániť 

   - informovala sa o osvetlení na ul. Školskej - konateľ OPS 

vysvetlil, že osvetlenie dali do servisu 

   - pozvala poslancov OZ na pietny akt kladenia vencov pri 

príležitosti 77. výročia SNP a Ľekvárové hody dňa 27.8.2021 

 Ing. Andrea Ďurišková - informovala sa ohľadne priechodu pre chodcov pri hornej 

Jednote – nie je možné ho schváliť kvôli rozhľadovým parametrom križovatky 

 

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 -za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky občanov na vedomie. 

 

 

 

K bodu č.7  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 19. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 25.8.2021 

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

 

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


