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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania:  18.00  hod 

 

Konané dňa: 23.3.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský   

     p. Peter Oberta  

    Mgr. Dušan Ďurčo  

    Mgr. Monika Obertová  

      

     

Ospravedlnení:   p.Samuel Zajac 

    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. 3.zmena rozpočtu na rok 2022 

4. VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

a žiaka školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok 

5. Udelenie titulu „Čestného občianstva in memoriam“ 

6. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Lipovec 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 23. 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. Mgr. Monika Obertová 

2. p. Peter Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Mgr. Dušan Ďurčo 

2. p. Beáta Badibangová 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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 23. zasadnutia OZ a následne dal za program    

hlasovať. 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ uvedený návrh programu 23. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

Oprava výtlkov na ceste k Dong Hee  – úloha splnená 

 

Upadnutý chodník pred hornou Jednotou  – starosta upozornil vedenie Jednoty na daný 

stav, má plánované stretnutie aj ohľadne umiestnenia kontajnerov pri dolnej Jednote. 
 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 zmena rozpočtu na rok 2022 

 

1. a 2. zmena rozpočtu bola upravená na základe oznámení o poskytnutých dotáciách zo 

štátneho rozpočtu v predchádzajúcich mesiacoch.  

Návrh 3. zmeny rozpočtu na strane príjmov zahŕňa aktuálny odhad navýšenia podielu z výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb, zmenu ekonomickej klasifikácie položky Ostatné poplatky  a 

zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠ a MŠ z r. 2021. 

Na strane výdajov ide najmä o úpravu výšky dotácie pre Inštitút zdravého vývinu podľa 

zmluvy, navýšenie položky pre Projekt Stavebné úpravy lávky pre peších a navýšenie položky 

v programe verejná zeleň a spoločné priestranstvá. 

 

Starosta dal hlasovať za 3. zmenu rozpočtu 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ schvaľujú 3. zmenu rozpočtu. 
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K bodu č. 4 VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa a žiaka školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok 

 

V roku 2022 financovanie originálnych školských kompetencií – základných škôl, jazykových 

škôl, materských škôl a školských zariadení významným spôsobom ovplyvňujú novely 

zákonov č.596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 

č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktoré boli 

vykonané zákonom č.507/2021 Z.z. a  nadobudli účinnosť od 1.1.2022.  

Obec mala prijaté VZN č.1/2018, ktoré upravovalo financovanie aj súkromného pedagogicko-

špeciálneho centra v Strečne. Po novele zákona bude jeho financovanie upravené zmluvou 

o poskytnutí finančných prostriedkov. Nové VZN č.1/2022 upravuje financovanie len školám 

a školským zariadeniam v našej územnej pôsobnosti. 

 

Starosta obce dal za uvedené VZN č.1/2022 hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ schvaľujú návrh VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. 

 

 

K bodu 5  Udelenie titulu „Čestného občianstva in memoriam“ . 

 

Obec Strečno vydáva k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obci knihu, ktorej súčasťou 

bude aj zoznam Čestných občanov obce. 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. 

 p. František Piovarči za dokumentačnú a kronikársku prácu, prácu vo funkcii 

predsedu Miestneho národného výboru a aktívny podiel na rozvoji obce. 

O udelení čestného občianstva rozhoduje v zmysle § 18 Štatútu obce Strečno OZ.  
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Následne dal starosta  hlasovať za uvedený návrh.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ schvaľujú návrh Komisie pre prípravu 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

o udelení „Čestného občianstva in memoriam“ pre p.Jozefa Ilovského, p.Pavla Ďurču, 

p.Veroniku Samcovú, p.Františka Piovarčiho. 

 

 

K bodu č.6 Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Lipovec. 

 

Na obec bola 4.3.2022 doručená žiadosť p.Bc.Aleny Rabiňákovej bytom Partizánska 136/8,  

Lipovec o kúpu nehnuteľností v k.ú. Lipovec zapísaných na: 

 

- LV 570  - EKN parc. č. 56 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2,  v 1/12-ine,   

- LV 1092 - CKN parc. č. 113 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, v 1/12-ine. 

                  - CKN parc. č. 114 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, v 1/12-ine, 

                  - CKN parc. č. 115 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, v 1/12-ine, 
   

ktoré Obec Strečno nadobudla podľa dedičského rozhodnutia Okresného súdu Martin sp.zn. 

18D/95/2014, Dnot 55/2014 po zosnulom Cyrilovi Furielovi 

Obci bolo dedičstvo prenechané ako osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, pričom 

celkové náklady na zabezpečenie pohrebu dosiahli sumu 413,80 €. 

Žiadateľka ponúka kúpnu cenu vo výške 10 €/m2, čo v prepočte na výmeru spoluvlastníckeho 

podielu v označených pozemkoch (30,16 m2) predstavuje navrhovanú kúpnu cenu 301,60 €. 

Vzhľadom na okolnosti nadobudnutia majetku, ako aj na skutočnosť, že sa jedná 

o spoluvlastnícky podiel v pozemkoch, ktorých jediným ďalším spoluvlastníkom je žiadateľka, 

je možné rozhodnúť o priamom predaji majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 9a 

ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.). V takomto prípade však obec môže majetok predať 

minimálne za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu, t.j. podľa znaleckého posudku. V prípade, ak bude kúpna cena stanovená znaleckým 

posudkom nižšia ako 413,80 -€, obec môže majetok odpredať za sumu 413,80 €, t.j. za sumu, 

ktorá zodpovedá vynaloženým nákladom na zabezpečenie pohrebu zosnulého Cyrila Furiela.  

 

Starosta dal hlasovať, že OZ berie na vedomie žiadosť p.Rabiňákovej Aleny o kúpu 

nehnuteľností v k.ú. Lipovec  

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 
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Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú na vedomie žiadosť p.Rabiňákovej Aleny o kúpu nehnuteľností v k.ú. 

Lipovec  

 

Po rozprave poslancov k tomuto bodu OZ odporúča starostovi obce vyzvať záujemkyňu o kúpu 

nehnuteľností vo vlastníctve obce Strečno v k. ú. Lipovec na doloženie znaleckého posudku. 

Starosta dal za predmetný návrh hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ odporúčajú starostovi obce vyzvať záujemkyňu na doloženie znaleckého posudku 

nehnuteľností v k. ú. Lipovec. 

 

K bodu č.7 Rôzne. 

 

 

A) Majetkové priznanie starostu obce 
Starosta informoval, že v zmysle Ústavného zákona  o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 čl. 7 ods. 1 predkladá v zákonnej lehote majetkové 

priznanie, ktoré bude odovzdané predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejnej funkcie. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informáciu o predložení majetkového 

priznania starostu. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú informáciu z bodu Rôzne - majetkové priznanie starostu obce na vedomie.  
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B) Sadenie stromčekov v spolupráci s firmou Slovak Parcel Services 

Starosta informoval o  spolupráci s firmou Slovak Parcel Service, ktorá prispela nákupom 

stromčekov v sume 5 400 € na výsadbu aleje na verejnom priestranstve popri hlavnej ceste 

vstupu do obce. Jedná sa o alej pozostávajúcej zo 62 stromov okrasného hlohu. Zároveň pozval 

poslancov na akciu, ktorá sa bude v prípade priaznivého počasia konať 31.marca 2022 o 14,00. 

O tejto akcii budú informovaní aj občania. 

 

C) Odídenci z Ukrajiny 

Zástupkyňa starostu informovala o odídencoch z Ukrajiny. V obci je momentálne 8 dospelých 

a 10 detí. Záujemcovia, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie pre odídencov sa môžu prihlásiť na 

obecnom úrade. Pripomenula, že tí, ktorí už ubytovanie poskytujú, sú povinní to nahlásiť na 

úrade kvôli dennému hláseniu na Okresný úrad odbor krízového štábu. Zdravotná starostlivosť 

pre týchto ľudí je poskytovaná podľa regionálnej príslušnosti ubytovania (potrebný je mať 

„status odídenca“, ktorý dostanú po prihlásení sa na cudzineckej polícii). V prípade, že 

príslušný lekár nebude chcieť poskytnúť ošetrenie, treba to nahlásiť na obecnom úrade prípadne 

na odbor zdravotníctva ŽSK. Ako postupovať pri umiestnení detí do školy je na stránke 

MŠVVaŠ.  Záujem o umiestnení detí do MŠ a ZŠ v Strečne už je. Z kapacitných dôvodov 

problém v ZŠ nie je, v MŠ je plný stav, ale pokiaľ vie MŠ zabezpečiť lehátka a niekoľko 

ďalších vecí potrebných pre dieťa, RÚVZ povoľuje v prípade prijatia ukrajinských detí 

prekročenie kapacity. Žiadosť o refundáciu pre súkromné osoby alebo podnikateľov zo strany 

štátu bude evidovať obec a takisto ich na základe pokynov rozposielať.  

 

D) Plánované akcie v obci 

Starosta informoval, že na základe uvoľnenia opatrení pre hromadné podujatia obec plánuje 

24.04.2022 Beh oslobodenia obce -36.ročník a rovnako aj Strečnianske hody 2022 v termíne 

14.-15.5.2022. Požiadal prítomných poslancov o súčinnosť pri ich zabezpečení. Taktiež 

informoval o pripravovanej knihe ,,Strečno 700“, ktorá by mala ísť čoskoro do tlače a jej krst 

by sa mal uskutočniť  počas hodov.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie informácie z bodu Rôzne. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú informácie z bodu Rôzne na vedomie.  

 

K bodu 8  Diskusia. 

 

 Ing. Andrea Ďurišková – informovala o potrebe napraviť informačné tabule Strečna pri 

vjazde do obce a rovnako aj pod pomníkom FP 

 p. Peter Oberta – upozornil, že plánovanú výsadbu stromov – alej popri chodníku na 

vstupe do obce, je potrebné vysádzať tak, aby nebránili dobrému výhľadu na cestu 

a neobmedzovali potrebné ohŕňanie chodníka v zimnom období. Takisto informoval, že 
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blízko plánovanej výsadby sa nachádzajú káble pre verejné osvetlenie a optika vedúca 

do priemyselnej zóny, aby s tým v budúcnosti nebol problém.  

Ďalej navrhol v súvislosti s plánovanou výstavbou chodníka a parkoviska medzi 

mostom a kompou zabezpečiť prekládku telefónnych stĺpov, nakoľko obmedzujú 

priestor pre parkovanie vozidiel. Starosta uviedol, že preverí možnosti. 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - neprítomná/ospravedlnená 

p. Marek Hanuljak - neprítomná/ospravedlnená 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený 

Mgr. Monika Obertová - za 

 

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

Poslanci OZ berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

K bodu  9. Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 23. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 23.3.2022 

 

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

 

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


