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Začiatok rokovania:    20.00  hod                             Ukončenie rokovania:  20.20     hod 

 

Konané dňa: 21.6.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský   

     p. Peter Oberta  

    Mgr. Dušan Ďurčo  

    Mgr. Monika Obertová  

     p. Samuel Zajac 

    Ing. Dana Sokolovská     

    p. Marek Hanuljak 

 

Ospravedlnení:  Ing. Andrea Ďurišková 

                    

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

   

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová 

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 25. 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. Ivana Tavačová.  

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. p. Beáta Badibangová 

2. p. Samuel Zajac 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 
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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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Ing. Dana Sokolovská 

2. p. Peter Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1. 

Poslanci OZ uvedený návrh schválili. 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 25. 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 - neprítomná/ospravedlnená 

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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1.   

Poslanci OZ uvedený návrh programu 25. zasadnutia OZ schválili. 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

Umiestnenie košov na exkrementy – úloha čiastočne splnená, výber košov na základe cenovej 

ponuky zaslaný na Komisiu životného prostredia, ktorá dnes predložila podklady 

Kosenie tráv pod cintorínom – úloha splnená 

Odstránenia zelene pri vjazde na cestu I/18 – úloha splnená 

Ostatné úlohy z predchádzajúcich OZ pretrvávajú. 



25.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 

 

 3 

 

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

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 1. 

Poslanci OZ berú informácie z kontroly uznesení na vedomie.  

 

K bodu č. 3 Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej bytovke 

 

Na základe výsledkov hlasovania z predchádzajúceho OZ, konaného dňa 13.6.2022 uvoľnený 

byt v obecnej bytovke nebol pridelený žiadnemu uchádzačovi. Nakoľko z pôvodných žiadostí 

boli vylúčení dvaja oprávnení žiadatelia, Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj 

podnikania opätovne prehodnotila žiadosti všetkých uchádzačov: Monika Obertová, Iveta 

Honková, Zuzana Mojská, Anna Laceková, Jozef Bárta, Michal Oberta.  

Záznam z komisie bol poslaný poslancom OZ. Žiadateľ Jozef Bárta nespĺňa podmienky 

pridelenia bytu, preto bol z poradovníka posudzovania žiadostí vylúčený. 

Po prehodnotení podaných žiadostí komisia odporučila nasledovný poradovník uchádzačov 

nasledovne: 

1. Monika Obertová 

2. Michal Oberta 

3. Zuzana Mojská 

4. Iveta Honková 

5. Anna Laceková  

 

Starosta vyzval poslancov, či sa chcú pred hlasovaním zapojiť do rozpravy k uvedenému bodu. 

Ing. Dana Sokolovská uviedla, že v stanovisku Komisie výstavby, územného  plánovania 

a rozvoja podnikania sa doplnili všetky potrebné informácie. Následne Mgr. Monika Obertová 

uviedla, že komisia bola oboznámená kde a za akých podmienok momentálne býva a  nie je 

schopná si sama vyriešiť bytovú situáciu. Žiadosť si podala z dôvodu preklenutia nepriaznivej 

situácie 1,5-2 roky, kým syn nedokončí školu.  

 P. Beáta Badibangová uviedla, že s odporúčaním komisie sa nestotožňuje. Sociálnu situáciu 

p.Moniky Obertovej nepozná ale vie o zlej sociálnej situácii ďalších uchádzačov. Odporúčanie 

komisie prideliť sociálny byt p.Obertovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa (menovaná je 

aktívnou poslankyňou 3 volebné obdobie a pracuje ako predsedníčka sociálnej komisie), nie je 

pre p.Badibangovú dôvodom na pridelenie sociálneho bytu p.Monike Obertovej. Starosta 

informoval, že komisia je len poradným orgánom OZ a stanovisko komisie má len odporúčací 

charakter a nie je záväzné pri hlasovaní.  
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Následne dal starosta hlasovať o pridelenie nájomného bytu č. 6 v obecnej 12-bytovej jednotke 

pre prvého v poradí, ako odporučila komisia, t.j.: Mgr. Monika Obertová  

 

p. Beáta Badibangová - zdržala sa 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - neprítomná/ospravedlnená 

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 - 7, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní - 1. 

Poslanci OZ schvaľujú pridelenie uvoľneného bytu Mgr. Monike Obertovej. 

 

Nakoľko nadpolovičná väčšina poslancov OZ bola za pridelenie nájomného bytu v obecnej 

bytovke pre Mgr.Moniku Obertovú, hlasovanie o pridelenie bytu pre ďalších záujemcov 

v nasledujúcom poradí bolo bezpredmetné.  

 

K bodu 4  Diskusia. 

 

Nikto sa neprihlásil do diskusie. 

 

K bodu  5. Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom za účasť na 25. zasadnutí OZ. 

 

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

 

Dňa: 21.6.2022 

 

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

 

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


