21. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne.

Začiatok rokovania:

17.00 hod

Ukončenie rokovania: hod

Konané dňa: 10.12.2021
Prítomní:
Starosta obce:

Bc. Dušan Štadáni

Poslanci:

p. Beáta Badibangová
Ing. Július Ilovský
p. Peter Oberta
Mgr. Dušan Ďurčo - ospravedlnený
p. Samuel Zajac - ospravedlnený
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. Dodatok 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
4. Finančná výpomoc OPS s.r.o. Strečno
5. 10.zmena rozpočtu
6. Schválenie programového rozpočtu na r. 2022
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
8. Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2021
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 21. 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. p. Peter Oberta
2. Ing. Dana Sokolovská
Starosta dal za predložený návrh hlasovať.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje:
1. p. Beáta Badibangová
2. Ing. Július Ilovský
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ uvedený návrh schválili.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval poslancov o programe 21. zasadnutia OZ a následne dal za program
hlasovať.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ uvedený návrh programu 21. zasadnutia OZ schválili.
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení


Vraky áut na ul. Mládeže, Za záhradami, Lipová – majiteľom áut bez evidenčných
poznávacích značiek bola obecným úradom zaslaná výzva na ich odstránenie - 2 vraky
sú už odstránené, zvyšné 2 sú ešte v lehote výzvy na odstránenie, v prípade
neodstránenia sa podnet pošle na Okresný úrad Žilina, odbor všeobecnej vnútornej
správy



Pripomienkovanie k vizualizácii riešenia prístavby sály Kultúrneho domu stavebná komisia mala pripomienkovať konkrétne návrhy na zapracovanie do
projektovej dokumentácie potrebnej pre stavebné povolenie - Ing. Dana Sokolovská
predložila záznam zo zasadnutia - pripomienky budú zadané projektantovi



Úprava stromov popri ceste na Pomník FP - podnet bol poslaný predsedovi Komisie
pre životné prostredie - obhliadka už prebehla, stanovisko komisie nebolo ešte
predložené -úloha pretrváva

Starosta dal hlasovať, že poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.
K bodu č. 3 Dodatok 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
Na základe zvyšovania cien za potraviny a rast nákladov za energie sa z dôvodu zabezpečenia
kvalitného stravovania v súlade s HCCP upravujú ceny za stravu v súlade s ustanoveniami §
140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre všetky vekové kategórie
stravníkov. Návrh Dodatku k VZN č.4/2019 bol prerokovaný na predchádzajúcom zasadnutí
OZ a vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 23.11.2021. Vzhľadom k tomu,
že neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh hlasovať.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
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Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schvaľujú Dodatok 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. 4 Finančná výpomoc OPS Strečno
Dňa 6.12.2021 obec obdŕžala žiadosť od spoločnosti OPS s. r. o. Strečno. Na základe zmluvy
uzatvorenej dňa 10. 02.2020 na rekonštrukciu Domu smútku v Strečne žiada krátkodobú
návratnú finančnú výpomoc vo výške 70 000 € so splatnosťou do 30. 11. 2022. Dôvodom
žiadosti je avizovaný nárastom cien materiálu po novom roku a čakacia lehota na jeho dodanie.
Jedná sa o rozsiahlu rekonštrukciu a Obecný podnik Strečno s. r. o. momentálne nedisponuje s
voľnými peňažnými prostriedkami v takom objeme. Žiadosť bola posúdená finančnou
komisiou, ktorá sa zhodla, že je vhodné nakúpiť materiál pre rekonštrukciu Domu smútku ešte
v tomto roku, ušetria sa prostriedky. Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce o stanovisko.
Hlavný kontrolór obce predniesol súhlasné stanovisko a odporučil predložený návrh pre OPS
Strečno schváliť v zmysle §11 od. 4 písmena a) a b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec Strečno zabezpečí písomnú zmluvu o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci k termínu do 5 dní po schválení tohoto uznesenia a zabezpečí
prevod na účet do 10 dní po schválení uznesenia.
Starosta dal hlasovať za predložený návrh návratnej finančnej výpomoci pre OPS.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schválili návratnú finančnú výpomoc spoločnosti OPS Strečno na nákup materiálu
na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 70 000 € so splatnosťou do 30.11.2022 z rozpočtu
obce roku 2021.
K bodu č. 5 10. zmena rozpočtu
7. 8. a 9. zmena rozpočtu bola upravená na základe poskytnutých transferov pre MŠ a ZŠ zo
štátneho rozpočtu v predchádzajúcich mesiacoch. Pred konaním OZ sa uskutočnilo online
rokovanie starostu obce, hlavného kontrolóra obce, ekonómkou a predsedom finančnej
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komisie ohľadom potrebných zmien rozpočtu obce. Návrh 10. zmeny rozpočtu na strane
príjmov zahŕňa najmä prijaté granty a transfery na Projekt Doplnenie cyklistickej
infraštruktúry, Projekt Wifi pre Teba, príjem za predaj pozemku a káblového distribučného
systému a zapojenia prostriedkov z roku 2010 na obnovu Pamätníka FP. Na strane výdajov ide
najmä o zahrnutie schválenej návratnej finančnej výpomoci OPS presunutím z položky na
rekonštrukciu Domu smútku.
Starosta dal hlasovať za 10. zmenu rozpočtu
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schvaľujú 10. zmenu rozpočtu.
K bodu č. 6 Schválenie programového rozpočtu na r. 2022
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu, ktorý bol
prerokovaný na 20. zasadnutí OZ a následne uverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
obce Strečno 23.11.2021 na pripomienkovanie. Zmeny v položkách rozpočtu boli zapracované
na náklade pripomienkovania poslancov OZ priamo na zasadnutí OZ. Zároveň uviedol, že na
obecný úrad neboli doručené žiadosti o úpravu rozpočtu na r. 2022.
Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce p. Petra Lingeša, aby predniesol stanovisko k
navrhovanému rozpočtu obce.
Hlavný kontrolór obce p. Peter Lingeš, predniesol stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce.
Rozpočet obce Strečno pre rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj
výdavkovej časti je vo výške: 3 172 189 EUR.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odporučil programový rozpočet na r.
2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024 schváliť.
Následne starosta vyzval poslancov, aby hlasovali za schválenie programového rozpočtu na
rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
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Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schválili programový rozpočet na r. 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Na predchádzajúcom zastupiteľstve predložil hlavný kontrolór návrh – Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce, na obec neboli doručené žiadne pripomienky či návrhy.
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022.
K bodu č. 8 Príkaz na vykonanie inventarizácie obce k 31.12.2021
Starosta obce informoval prítomných poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 na základe zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve a zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Inventarizácia bude
vykonaná v klasifikácii nehmotný majetok, ceniny, pokladnica, bankové účty, zásoby,
záväzky, pohľadávky, rozdiel majetku a záväzkov. Uskutoční sa na úsekoch Obecný úrad,
Obecný podnik služieb Strečno s.r.o., Základná škola SNP, Materská škola Strečno, DHZ.
Následne menoval Ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a Čiastkové inventarizačné komisie
(ČIK) – ich predsedov a členov.
Starosta dal hlasovať, že poslanci boli oboznámení s predloženým príkazom na vykonanie
inventarizácie majetku obce k 31.12.2021.
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ informáciu o príkaze vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2021 berú
na vedomie.
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K bodu č. 9 Rôzne
Rámcový plán hlavných činností Obecného podniku služieb Strečno na r. 2022
Konateľ spoločnosti OPS Strečno predložil rámcový plán hlavných činnosti Obecného podniku
služieb na r. 2022, ktorý bol zaslaný poslancom OZ emailom. Obsahuje rozpis aktivít a
vyčíslenie predpokladaných príjmov a výdavkov v priebehu roka.
Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali predložený plán hlavných činností OPS na r. 2022
na vedomie
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ berú predložený rámcový plán hlavných činnosti OPS Strečno na r. 2022 na
vedomie.
K bodu 10 Diskusia.
 Beáta Badibangová - informovala o výsledku titulu Európske hlavné mesto kultúry,
kde za SR do výberu postúpilo aj mesto Žilina. Poslanci OZ v auguste 2021 schválili
Memorandum o spolupráci mesta Žilina s obcou Strečno. Titul však získalo mesto
Trenčín
Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov:
Beáta Badibangová - za
Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený
Ing. Andrea Ďurišková - za
Ing. Július Ilovský - za
p. Peter Oberta - za
Ing. Dana Sokolovská - za
p. Marek Hanuljak - za
p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený
Mgr. Monika Obertová - za
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.
Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie.

K bodu č.13 Záver.
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Zapisovateľka prečítala uznesenia poslancov a starosta obce Bc. Dušan Štadáni sa poďakoval
poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 21. zasadnutí OZ, poďakoval za
celoročnú spoluprácu, kultivovaný priebeh obecných zastupiteľstiev, poprial pokojné sviatky,
pevné zdravie a všetko dobré v Novom roku 2022.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová...........................................
Dňa: 10.11.2021
1.

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

2.

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