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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania: 19.00 hod 

 

Konané dňa: 26.11.2021 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský - ospravedlnený 

     p. Peter Oberta - neskorší príchod 

    Mgr. Dušan Ďurčo 

    p. Samuel Zajac  

    Mgr. Monika Obertová - ospravedlnená 

    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. Odpredaj obecného majetku obce – parcela C č.1111/2 

4. Schválenie VZN č.1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia verejných 

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

5. Schválenie VZN č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom 

v obci, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD, podmienky úhrady 

v školskej jedálni a na činnosti CVČ 

7. Schválenie dotácií od obce pre rok 2022 

8. Schválenie navýšenia prenájmu za nebytové priestory v kultúrnom dome 

9. Schválenie zapojenia rezervného fondu do rozpočtu obce na rok 2022 

10. Návrh programového rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024  

11. Rôzne  

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 20. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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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. Marek Hanuljak 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3.   

 

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 - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 20. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 
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p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za- 6, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 3.     

Poslanci OZ uvedený návrh programu 20. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Oprava pouličnej lampy ul.1.mája, vpusť pri rod. Dvorských - udržateľnosť projektu 

verejného osvetlenia bola 5 rokov, OPS Strečno postupne opravuje prípadne vymieňa 

nefunkčné lampy. Vpusť pri rodine Dvorských ešte nie je opravená, nakoľko momentálne 

prebieha rozsiahly projekt rekonštrukcie Domu smútku. 

 Stav okolia mostu v Strečne - mosty nie sú do dnešného dňa skolaudované, po vzájomnej 

dohode došlo k úprave terénu pri moste. 

 Odpredaj obec. majetku - samostatný bod programu OZ 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3.   

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 Odpredaj obecného majetku – parcela C č.1111/2 

 

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 CKN číslo 1111/2 

o výmere 49 m2. Pozemok sa nachádza v blízkosti jej rodinného domu a daný pozemok 

využívajú. 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. Bol doručený geometrický plán a znalecký posudok. Znalec určil všeobecnú hodnotu 

pozemku na 970 €. Zámer priameho predaja uvedeného majetku bol zverejnený na úradnej 

tabuli dňa 21.9.2021 a zvesený 26.11.2021.  

Starosta dal hlasovať o odpredaji obecného pozemku parc. CKN č. 1111/2 - vodná plocha 

o výmere 49 m2 v kat. území Strečno pani Božene Cvachovej priamym predajom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa vo výške 970 € na základe znaleckého posudku č. 115/2021 zo dňa 

20.7.2021 so súčasným zriadením vecného bremena, ktorému zodpovedá právo Obce Strečno 

uloženia, užívania, údržby a opravy odvodňovacieho potrubia na pozemku parc. CKN  č. 

1111/2 – vodná plocha o výmere 49 m2 v kat. území Strečno. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 



20.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 4 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3. 

Poslanci OZ schválili odpredaj obecného pozemku parc. CKN č. 1111/2 - vodná plocha 

o výmere 49 m2 v kat. území Strečno pani Božene Cvachovej priamym predajom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa vo výške 970 € na základe znaleckého posudku č. 115/2021 zo dňa 

20.7.2021 so súčasným zriadením vecného bremena, ktorému zodpovedá právo Obce Strečno 

uloženia, užívania, údržby a opravy odvodňovacieho potrubia na pozemku parc. CKN  č. 

1111/2 – vodná plocha o výmere 49 m2 v kat. území Strečno. 

 

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

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

Obec Strečno nemá v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie, na prijatie ktorého bola 

splnomocnená zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 5 zákona a o podmienkach držania psov 

splnomocňuje obec vymedziť všeobecne záväzným nariadením miesta, kde je voľný pohyb psa 

zakázaný a/alebo vstup so psom zakázaný, pričom tieto miesta musia byť viditeľne označené.  

Návrh VZN bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ a vyvesený na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce dňa 10.9.2021. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne 

pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3.    

Poslanci OZ schválili VZN č.1/2021 o podmienkach vodenia psov, znečistenia verejných 

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

 

Starosta požiadal predsedu Komisie pre životné prostredie o súčinnosť ohľadne miest 

vhodných na osadenie košov a osadenia značiek na zákaz venčenia psov. 

 

 

K bodu č. 5 Schválenie VZN č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým 

pobytom v obci, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 
 

Od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 

predprimárne vzdelávanie povinné. Takéto dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v 

materskej škole v obci, kde má trvalý pobyt, ak mu zákonný zástupca nevyberie inú ako 
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spádovú materskú školu. Riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné 

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci. Z dôvodu vzniku legislatívnej 

povinnosti pre zriaďovateľa  - je obec povinná VZN určiť spádovú MŠ vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti pre deti s trvalým pobytom v obci. Návrh VZN bol vyvesený na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce 3.9.2021. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne 

pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3.   

Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým 

pobytom v obci, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

 

 

K bodu č. 6 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti ŠKD, podmienky 

úhrady v školskej jedálni a na činnosti CVČ 

 

Starosta informoval o žiadosti vedúcej školskej jedálne, ktorá žiada OZ o schválenie 

finančného pásma 3 na nákup potravín pre stravníkov a navýšenie režijných nákladov na jedlo 

z dôvodu navýšenia cien potravín a zabezpečením kvalitného stravovania v súlade s normami.  

Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 3. finančnom pásme 

a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná: 

 

a) Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).............1,74 € 

(finančný limit 1,54€ + réžia 0,20€) 

 

b) Dieťa v MŠ poldenná strava (desiata + obed).........................................1,48 €  

      (finančný limit 1,28€ + réžia 0,20€) 

 

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,41 € 

      (finančný limit 1,21€ + réžia 0,20€) 

 

d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,50 € 

      (finančný limit 1,30€ + réžia 0,20€) 

 

(1) Cudzí stravníci...............................................................................................3,06 € 

      (finančný limit 1,41€ + réžia 1,65€) 

 

Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní 

stravovania deťom a žiakom v sume 0,20 €/ jedlo a cudzím stravníkom v sume 1,65 €/ jedlo. 
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 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.4/2019 bol zaslaný poslancom a vyvesený na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce dňa 26.11.2021. Starosta dal hlasovať, že uvedený návrh Dodatku č.1 

k VZN č.4/2019 berú poslanci OZ na vedomie. 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

p. Peter Oberta - neprítomný/ospravedlnený 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - za 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 3.   

 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh Dodatku č.1 k VZN č.4/2019 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na 

činnosti ŠKD, podmienky úhrady v školskej jedálni a na činnosti CVČ. 

 

 

K bodu č. 6: Schválenie dotácií od obce pre rok 2022 

 

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 

prospešných služieb, 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 15.11.2021. O dotáciu požiadalo 14 žiadateľov. 

Žiadosti boli predložené účtovníčkou obce dňa 18.11.2021  predsedovi finančnej komisie, ktorý 

ich spolu so starostom obce a kontrolórom obce prerokovali. Návrh výšky a účelu dotácie: 

Združenie 2022 
žiadané účel návrh účel 

FK Strečno 
23 000,00 

doprava, poplatky 
zväzom,mzdy a odvody, 
réžia 23 000,00 

doprava, poplatky 
zväzom,mzdy a odvody, 
réžia 

Lyžiarsky oddiel 
Javorina 

6 400,00 

el. energia, oprava a 
údržba areálu, úprava 
prístupovej cesty, verejné 
podujatia 

3 500,00 
el. energia, oprava a 
údržba areálu, verejné 
podujatia 

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

1 500,00 
štartovné a spotreb. 
materiál účastníkov 
stolnotenis.zápasov 

FK Internacionali 
Medvedi 

1 200,00 organizovanie turnaja, 
nákup športových potrieb 

700,00 
organizovanie turnaja 
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Uhlík 500,00 

organizácia turistických 
pochodov, čistenie, 
údržba turistic.chodníkov, 
údržba chaty Domašín 

500,00 

organizácia turistických 
pochodov, čistenie, 
údržba turistic.chodníkov, 
údržba chaty Domašín 

Minikárový klub 
250,00 

kombinézy, pneumatiky a 
iné technické vybavenie 
motokár 250,00 

kombinézy, pneumatiky a 
iné technické vybavenie 
motokár 

Atletický klub 
1 300,00 

štartovné, ubytovanie a 
cestovné pretekárov AK 1 300,00 

štartovné, ubytovanie a 
cestovné pretekárov AK 

program 
športová činnosť 34 150,00   30 750,00   

Hajov 5 000,00 

krojové vybavenia, 
hudobné nástroje, účasť 
na folkórnych festivaloch, 
stoličky, stoly, notebook, 
organizovanie vystúpení v 
obciach, odmeny pre 
exter. pracovníkov, 
lektorov, administratívne 
a členské poplatky 

5 000,00 

krojové vybavenia, 
hudobné nástroje, účasť 
na folkórnych festivaloch, 
stoličky, stoly, notebook, 
organizovanie vystúpení v 
obciach, odmeny pre 
exter. pracovníkov, 
lektorov, administratívne 
a členské poplatky 

Ochotnícke 
divadlo 

3 000,00 

ocenenia, propagačný 
materiál na 95.výročie, 
pohostenie na galavečer, 
renovácia kulís, doplnenie 
kostýmov, divadelná 
premiéra 

3 000,00 

ocenenia, propagačný 
materiál na 95.výročie, 
pohostenie na galavečer, 
renovácia kulís, doplnenie 
kostýmov, divadelná 
premiéra 

Dychová hudba 
Strečnianka 

1 000,00 
organizovanie hudobného 
doprovodu pri obecných 
akciách 

1 000,00 
organizovanie hudobného 
doprovodu pri obecných 
akciách 

Parta 5 500,00 

zimné folklórne kabátiky, 
čižmy, opasok, struny a 
sláky na nástroje, krpce s 
prackou 

5 500,00 

zimné folklórne kabátiky, 
čižmy, opasok, struny a 
sláky na nástroje, krpce s 
prackou 

program kultúrna 
činnosť 14 500,00   14 500,00   

Jednota 
dôchodcov 

1 100,00 

výlet, relax.pobyt, 
adventné 
vystúpenie,organizovanie 
Mesiac úcty k starším 

1 100,00 

výlet, relax.pobyt, 
adventné 
vystúpenie,organizovanie 
Mesiac úcty k starším 

Slovenský zväz 
telesne 
postihnutých 

350,00 

príspevok na vzdelávaco-
rehabilitačné kurzy, bazén 
v kúpeľoch, kultúra, 
športovový zájazd, 
spoločenské stretnutie 
členov  

350,00 

príspevok na vzdelávaco-
rehabilitačné kurzy, bazén 
v kúpeľoch, kultúra, 
športovový zájazd, 
spoločenské stretnutie 
členov  

program sociálna 
činnosť 1 450,00   1 450,00   

Inštitút zdravého 
vývinu 

81 000,00 
chod zariadenia 

71 005,00 
chod zariadenia 

program 
vzdelávanie 81 000,00   71 005,00   

SPOLU 131 100,00   117 705,00   
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V priebehu tohto bodu OZ sa dostavil poslanec p. Peter Oberta. 

Podľa návrhu komisie nastala úprava u týchto zložiek: 

Lyžiarsky oddiel Javorina zníženie o 2900 € z dôvodu nesúhlasu investovania peňažných 

prostriedkov na úpravu prístupovej cesty a zníženia výšky čerpania prostriedkov na opravu 

a údržbu areálu. 

FK Internacionali Medvedi zníženie o 500 € z dôvodu nesúhlasu použitia prostriedkov na 

nákup športových potrieb. 

Inštitút zdravého vývinu – rozpočet upravený na 88% podľa prepočtu výšky zverejneného 

jednotkového koeficientu na jedno dieťa, hodnoty koeficientu podľa nariadenia vlády a počtu 

detí. 

Počas rozpravy poslancov predseda finančnej komisie ozrejmil, že Parta sa v minulom roku 

neuchádzala o dotácie a nakoniec bola ako hlavný organizátor obecných podujatí, preto sa 

príspevok na zimné ošatenie členov navrhol schváliť. Taktiež Hajov v predchádzajúcich rokoch 

nevyčerpal celú výšku dotácií, nakoľko plánované akcie sa museli zrušiť či posunúť z dôvodu 

protipandemických opatrení. Taktiež Hajov sa plánuje zúčastniť festivalu. 

Starosta objasnil, že všetky dotácie sú žiadané a navrhnuté tak, že budúci rok bude prebiehať 

bez väčších obmedzení. V prípade, že nastanú v priebehu roka obmedzenia a nebudú sa môcť 

uskutočniť aktivity, nevyčerpané dotácie sa vrátia späť do rozpočtu obce. 

Po rozprave poslancov dal starosta za uvedený návrh účelu a výšky dotácie od obce na r. 2022 

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 účel a výšku dotácie od obce na r. 2022. 

 

 

K bodu č. 8: Schválenie navýšenia prenájmu za nebytové priestory v kultúrnom dome 

 

V súvislosti s avizovaným zvýšením cien energií pre domácnosti je potrebné prehodnotiť 

nájom nebytových priestorov umiestnených na 3. nadzemnom podlaží v prístavbe kultúrneho 

domu pre fyzické osoby. Nájom sa nemenil cca od r. 2009, je platený mesačne vrátane všetkých 

energií. Návrh navýšenia je 15% až 20%.  

Jedná sa o nebytové priestory vo výmeroch 20,80 m2, 20,65 m2, 81,05 m2  a 27,85 m2  

V rozprave poslancov OZ sa dohodlo na nasledovnom navýšení nájmov od 1.jan. 2022: 

 prenájom 150 € mesačne pri výmeroch: 20,80 m2, 20,65 m2 a 27,85 m2                         

 prenájom  280 € mesačne pri výmere: 81,05 m2     

 

Starosta dal hlasovať o schválení navýšenia prenájmu nebytových priestorov umiestnených na 

3. nadzemnom podlaží v prístavbe kultúrneho domu pre fyzické osoby s platnosťou od 

1.1.2022.  

 

Beáta Badibangová - za 
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Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 schvaľujú navýšenie prenájmu nebytových priestorov umiestnených na 3. 

nadzemnom podlaží v prístavbe kultúrneho domu pre fyzické osoby od 1.1.2022.  

 

 

K bodu č. 9 Schválenie zapojenia rezervného fondu do rozpočtu obce v roku 2022 

Z dôvodu súčasnej stúpajúcej zadlženosti štátu je obciam odporúčané zapojenie prostriedkov 

rezervného fondu, nakoľko môže nastať situácia, že obciam nebude umožnené tieto peňažné 

prostriedky čerpať. Po prerokovaní obec plánuje v budúcom roku prístavbu sály Kultúrneho 

domu, na ktorý by sa mohol uvoľniť rezervný fond obce. 

 

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

220 000 € na prístavbu sály Kultúrneho domu do rozpočtu obce na rok 2022.  

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 zapojenie rezervného do rozpočtu obce na rok 2022 na prístavbu sály 

Kultúrneho domu vo výške 220 000 €. 

 

 

K bodu č. 10 Návrh programového rozpočtu na r. 2022, 2023, 2024  

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu obce na rok 2022, s 

výhľadom na r. 2023 a r. 2024. Rozpočet bol dňa 18. 11. 2021 zostavený a prerokovaný na 

pracovnom stretnutí so starostom obce, predsedom finančnej komisie, ekonómkou, hlavným 

kontrolórom a účtovníčkou obce. Návrh programového rozpočtu zaslaný hlavnému 

kontrolórovi obce a poslancom OZ. Návrh na výšku dotácie od obce pre organizácie bol 

premietnutý do návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu bol vyvesený dňa 23.11.2021 na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce. 

Počas rozpravy poslancov OZ sa dohodlo o úprave návrhu rozpočtu: 

Príjmy:  prenájom nebytových priestorov v kultúrnom dome - 8 760 € (r. 2022, r. 2023 a r. 

2024) 
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Výdaje:  

 rekonštrukcia Dom smútku 113 000 € (r. 2022) 

 prípravná a projekt. dokumentácia Kamenné  62 238 € (r. 2022) 

Dorovnanie rozpočtu vo výdajovej časti r. 2023, 2024 vo výške 1 192 €. 

 

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

r.2022, 2023, 2024 so zapracovaním dohodnutých zmien berú na vedomie. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 na vedomie návrh programového rozpočtu so zapracovaním dohodnutých 

zmien na r. 2022, 2023, 2024.  

 

K bodu č. 11 Rôzne 

 

A) Čestné občianstvo „In memoriam“ 

Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Strečno je plánované vydanie knihy 

o obci. Súčasťou knihy je aj zoznam ľudí, ktorým bolo udelené Čestné občianstvo. Komisia 

pre prípravu 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci navrhuje udeliť Čestné občianstvo in 

memoriam:  

 p. Jozef Ilovský - za celoživotné dielo vo všetkých oblastiach miestneho rozvoja a ich 

zaznamenávaní v obecnej  kronike  

 p. Pavol Ďurčo  za aktívny podiel na rozvoji obce, dokumentačnú a kronikársku prácu 

 p. Veronika Samcová za dlhoročnú prácu v Miestnom spolku Slovenského červeného 

kríža a podporu darcovstva krvi. 

O udelení čestného občianstva rozhoduje v zmysle § 18 Štatútu obce Strečno OZ.  

Starosta ozrejmil poslancom OZ, že v prípade, ak by mali ďalšie návrhy, je potrebné ich 

predložiť v čo najkratšom čase, čestné občianstvo sa bude schvaľovať na nasledujúcom OZ. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie návrh Komisie pre prípravu 700. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci o udelení čestného občianstva "In memoriam" p. Jozefovi 

Ilovskému, p. Pavlovi Ďurčovi a p. Veronike Samcovej. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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- 7, proti- 0, zdržal sa- 0, neprítomní- 2.   

Poslanci OZ berú na vedomie návrh Komisie o udelení čestného občianstva "In memoriam".  

 

B) Vizualizácia riešenia prístavby sály Kultúrneho domu 

Na predchádzajúcich OZ sa dohodlo na vizualizácii možného riešenia prístavby sály 

Kultúrneho domu. Vizualizácia bola poslaná stavebnej komisii aj poslancom na prehodnotenie. 

Starosta požiadal o pripomienkovanie a stretnutie, kde by sa konkrétne návrhy prebrali a 

následne potom mohli zapracovať do projektovej dokumentácie potrebnej pre stavebné 

povolenie. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú Informáciu o vizualizácii riešenia prístavby sály 

Kultúrneho domu na vedomie. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 na vedomie Informáciu o vizualizácii riešenia prístavby sály Kultúrneho 

domu. 

  

C) Podnet od občana - úprava stromov  

 

Dňa 01.11.2021 bol na Obec prijatý podnet od občana p. Samuela Beháňa na úpravu niektorých 

stromov na ceste vedúcej na Pomník FP. Jedná sa predovšetkým o niektoré borovice, ktoré sú 

nahusto a dusia okolité stromy. Na uvoľnené miesta navrhuje vysadenie dlhovekých ovocných 

stromoch, s ktorých výsadbou by pomohol. Podnet bol preposlaný predsedovi Komisie pre 

životné prostredie. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú podnet občana ohľadne úpravy stromov na ceste 

vedúcej na Pomník FP na vedomie. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 podnet občana na vedomie. 
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D) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022  

 

Hlavný kontrolór obce predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 

polrok 2022 na prípadné pripomienkovanie poslancov OZ. 

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

kontrolóra na 1. polrok 2022 na vedomie. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

K bodu 12  Diskusia. 

 

 p. Peter Oberta - infromoval o vrakoch áut v dedine na ul. Mládeže a na ul. Za 

záhradami. P. Beata Badibangová informovala o majiteľovi auta na ul. Za záhradami - 

nie je možné ho dať odtiahnuť, nakoľko je predmetom exekúcie. Starosta ozrejmil, že 

ak je vrak bez značiek, je potrebné dať výzvu a až potom je možné ho dať odtiahnuť, 

tiež je potrebné dať oznam o bránení stojacích áut zimnej údržbe do Strečňanského 

hlásnika 

 p. Samuel Zajac - informoval, že riešil oznam obyvateľky o rozsypanom polystyréne na 

Kamennom s majiteľom nehnuteľnosti - haly, polystyrén bol vyzbieraný, majiteľ 

zabezpečil aspoň dočasnú nápravu. 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - neprítomný/ospravedlnený 

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 občanov na vedomie. 
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K bodu č.13  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 20. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 26.11.2021 

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

 

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


