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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania:  17.30  hod 

 

Konané dňa: 27.1.2022 

 

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 - 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. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

4. Rôzne  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 22. 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.  

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 22. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

 

Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - neprítomný/ospravedlnený 
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Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská -  za 

p. Marek Hanuljak - za 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh programu 22. zasadnutia OZ schválili. 

 

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. p. Marek Hanuljak 

2. Ing. Andrea Ďurišková 

 

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 - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Ing. Július Ilovský 

2. p. Beáta Badibangová 

 

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 - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

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

 

Vizualizácia riešenia prístavby sály kultúrneho domu – pripomienky stavebnej komisie 

zaslané projektantovi na zapracovanie, na projekte sa už pracuje 

 

Úprava stromov popri ceste na Pamätník FP – Komisia životného prostredia predložila 

súhlasné stanovisko s údržbou stromov 
 

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 - 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 Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

 

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.  Obec 

má záujem zapojiť sa do projektu, na základe ktorého by sa mohla zrealizovať  dostavba 

viacúčelového športovo-oddychového areálu v ZŠ. Starosta informoval, že v prvej etape 

boli  vybudované: multifunkčné ihrisko, atletická dráha, osvetlenie a vonkajšie sedenie. 

Z prostriedkov výzvy by sa dobudovala viacúčelová športová plocha (basketbal,  stolný tenis, 

bedminton a pod.) spevnené plochy a skladové priestory (šatne). Jednou z podmienok 

zapojenia sa do projektu je súhlas obecného zastupiteľstva s finančnou spoluúčasťou obce. 

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu je stanovená na sumu 100 000 €  Finančný 

príspevok z fondu sa poskytuje v max.výške 60%. Spoluúčasť obce je 40%. Predpokladaná 

hodnota nášho projektu pred verejným obstarávaním je cca 125 128,50 Eur.  

Finančná spoluúčasť obce by sa realizovala z navýšeného  príjmu  podielových daní, ktoré budú 

o 62 717 € vyššie (na základe informácie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 2022 bude 

príjem do rozpočtu obce z podielových daní vo výške 1 013 432 €).  

Následne dal starosta hlasovať, že OZ v Strečne: 

 

1. schvaľuje predloženie žiadosti o  finančný príspevok z Fondu na podporu športu na 

základe výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“ 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 40 % z celkových oprávnených nákladov na projekt, čo predstavuje maximálnu sumu            

50 054 €.  

4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
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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 - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ schválili predloženie žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na 

základe výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry“, realizáciu projektu, zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 40% z celkových 

oprávnených nákladov na projekt, čo predstavuje sumu 50 054 €. 

 

 

K bodu č. 4 Rôzne 

 

Do zasadnutia OZ neprišli žiadne pripomienky či žiadosti, ktoré by mali byť predložené a 

prerokované na OZ. 

 

 

K bodu č. 5  Diskusia. 

p. Marek Hanuljak - upozornil na potrebu opravy výtlkov na ceste smerom k DONG HEE  

                    - informoval sa o stave plánovanej výstavby bytoviek na Radinovom - 

starosta ozrejmil, že na odporúčanie Úradu pre verejné obstarávanie bolo pôvodné verejné 

obstarávanie pozastavené, ale následne sa bude v ňom pokračovať 

p. Peter Oberta - upozornil na upadnutý chodník okolo kanalizačnej šachty pred hornou 

Jednotou - starosta ozrejmil, že pozemok pod chodníkom nie je vo vlastníctve obce a že 

upozorní vedenie Jednoty na daný stav 

 

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 - neprítomná/ospravedlnená 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

 

 

 



22.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 5 

 

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 22. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 27.1.2022 

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

 

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


