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Začiatok rokovania:    17.00  hod                             Ukončenie rokovania: 18.00 hod 

 

Konané dňa: 21.9.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:  Bc. Dušan Štadáni 

 

Poslanci:   p. Beáta Badibangová 

     Ing. Július Ilovský   

     p. Peter Oberta  

    Mgr. Dušan Ďurčo  

    Mgr. Monika Obertová  

     Ing. Dana Sokolovská     

    Ing. Andrea Ďurišková 

                    

Hlavný kontrolór obce: p. Peter Lingeš  

 

Ospravedlnení:   p. Marek Hanuljak 

     p. Samuel Zajac 

   

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová 

 

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

   

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení  

3. 8.zmena rozpočtu na rok 2022 

4. Petícia na zníženie poplatkov za komunálny odpad 

5. Schválenie udalostí predchádzajúcich rokov zápisom do kroniky 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu č. 1:  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 26. 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.  

 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhuje poslancov : 

1. p. Peter Oberta 

2. Ing. Július Ilovský 

 

Starosta dal za predložený návrh hlasovať.  
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p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za  

Ing. Andrea Ďurišková - za  

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za  

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

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. Mgr. Dušan Ďurčo 

 

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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

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 26. 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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.  

Poslanci OZ uvedený návrh programu 26. zasadnutia OZ schválili. 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

 

 Umiestnenie košov na exkrementy – úloha splnená 

 Kosenie tráv pod cintorínom – úloha splnená, kosí sa priebežne 

 Oprava cesty pri DongHee, odstránenie zelene pri vjazde na cestu I/18 – úloha 

splnená 

 Retardér na ul.Hradnej – úloha v štádiu riešenia, návrh 3D retardéra je zadaný 

projektantovi 

 Prekládka telefónnych stĺpov medzi mostom a kompou – úloha splnená počas 

výstavby cyklochodníka 

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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

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 8. zmena rozpočtu na rok 2022 

 

4., 5., 6. a 7. zmena bola vykonaná na základe Oznámení o úprave rozpočtov z Regionálneho 

úradu školskej správy a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

8. zmena rozpočtu zahŕňa na strane príjmov predovšetkým navýšenie výnosu dane z príjmov 

poukázaný územnej samospráve na základe júnovej prognózy Ministerstva financií SR, ktoré 

zohľadňujú vplyvy balíčka Igora Matoviča. Zmena predstavuje navýšenie príjmov o 44 784 €. 

Zvyšné zmeny na strane príjmov predstavujú úpravu rozpočtu v súvislosti s prijatými 

transfermi. 

Na strane výdajov bola predovšetkým úprava na základe zvýšeného jednotkového koeficientu 

na žiaka v príspevku pre Inštitút zdravého vývinu, úpravy z dôvodu dofinancovania potrieb pre 

ZŠ a MŠ Strečno a ostatných výdavkov podľa aktuálnych potrieb obce. 

Upravený rozpočet na strane príjmov a výdajov je vo výške 3 430 360 €. 

Starosta dal hlasovať za 8. 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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.  

Poslanci OZ schvaľujú 8. zmenu rozpočtu. 
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K bodu č. 4 Petícia na zníženie poplatkov za komunálny odpad 

 

Starosta informoval o doručenej petícii občanov Strečna za zníženie poplatkov za komunálny 

odpad pre obyvateľov obce vo veku nad 70 rokov na sumu 12 €/osoba. Výška poplatku za 

miestne komunálne odpady a drobné stavebné odpady je určená VZN č.3/2020. Zákon č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v platnom znení, umožňuje zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku 

určitej skupine osôb, o ktorej rozhoduje obecné zastupiteľstvo.   

Starosta ozrejmil, že poplatok za komunálne odpady sa v okolitých obciach líši, väčšina obcí 

dopláca, nakoľko poplatok nepokryje náklady odpadového hospodárstva. V obci je nastavený 

a prepočítaný poplatok tak, aby boli tieto náklady pokryté. Poplatok za miestne komunálne 

odpady a jeho zníženie musí byť určený vo VZN obce a akákoľvek zmena jeho výšky či úľav 

musí byť uskutočnená výlučne schválením OZ a zmenou príslušného VZN s platnosťou od 1.1. 

príslušného roka, čo už bude predmetom schválenia poslancov nového OZ. V rozprave 

poslancov odznelo, že znížením príjmu z poplatkov za komunálny odpad bude musieť obec 

doplácať na odpadové hospodárstvo z iných zdrojov resp. krátiť napr. dotácie pre zložky v obci.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali na vedomie obsah petície za zníženie poplatku za 

komunálny odpad pre obyvateľov obce nad 70 rokov. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za  

Ing. Andrea Ďurišková - za  

Ing. Július Ilovský - za  

p. Peter Oberta - za  

Ing. Dana Sokolovská - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.  

Poslanci OZ zobrali obsah uvedenej petície na vedomie. 

 

K bodu č. 5 Schválenie udalostí predchádzajúcich rokov zápisom do kroniky 

 

Poslancom OZ boli mailom doručené výpisy z obecných novín Strečniansky hlásnik za roky 

2006-2021. Materiál by tvoril základ zápisov do obecnej kroniky. Jedná sa o záznamy 

najdôležitejších udalostí a faktov, ktoré sa v daných rokoch udiali. V súčasnosti je možné tieto 

záznamy robiť do kroník aj elektronicky ale súčasný kronikár Ing. Pavol Albrecht odporúča 

pokračovať v tradícii ručných prepisov. 

P. Beáta Badibangová uviedla, že by bolo dobré doplniť ešte informácie z volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v r. 2017 a rovnako zmienku o osadení a vysvätení kríža na Rakytí.  

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ schvaľujú prepis podkladov za rok 2006-2021 do 

obecnej kroniky. 

 

 

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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.  

Poslanci OZ schvaľujú ručný prepis podkladov za roky 2006-2021 do obecnej kroniky. 

 

 

K bodu č. 6  Diskusia. 

 

Na obec bol dňa 22.8.2022 mailom doručený list od p. Kazimírovej Mariany ohľadne osvetlenia 

ul. Nábrežnej. Starosta informoval, že verejné osvetlenie na danej ulici malo byť ako súčasť 

celej infraštruktúry k výstavbe bytoviek v rámci územného plánu. Až v roku 2017 obec dostala 

daný pozemok pod cestou Nábrežná do vlastníctva a pozemky pod bytovky až v roku 2020. 

Bola podpísaná zmluva na verejné obstarávanie bytoviek ale z dôvodu nárastu cien sa muselo 

VO zrušiť. Bol oslovený projektant Ing. Ľubomír Škrípek o navrhnutie provizórneho riešenia. 

Jednalo by sa o cca 7 drevených podporných stĺpov, na ktorých by bolo umiestnené dočasné 

osvetlenie.  

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú informáciu o stave osvetlenia na ul. Nábrežnej 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 - za  

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

p. Samuel Zajac - neprítomný/ospravedlnený  

Mgr. Monika Obertová - za  

 

Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 2.  

Poslanci OZ berú informáciu o stave osvetlenia na ul. Nábrežnej na vedomie. 

 

 Ing. Andrea Ďurišková - upozornila na obavu p. Kivoňovej z ulice Za záhradami, pri jej 

dome bol osadený kôš na psie exkrementy, obáva sa zápachu hlavne v letných 

mesiacoch - starosta ozrejmil, že tieto koše sú pravidelne vynášané každý pondelok a 

piatok, kôš je riešený tak, aby sa predišlo zápachu, ale v prípade, že by bol s tým 

problém, zváži sa premiestnenie 

 Mgr. Dušan Ďurčo - upozornil na výskyt pohankovca - invázneho druhu rastliny, ktorý 

sa nachádza popri cyklotrase na Kamennom a pri starej ceste do Stráňav - je potrebné 

ho zlikvidovať postrekom. 

 Ing. Dana Sokolovská - informovala sa o vysadených vyschnutých hlohoch popri ceste 

do dediny - starosta ozrejmil, že bola uznaná reklamácia zo strany dodávateľa - časť 

hlohov, ktorá bola dovezená je súčasťou veľkej dodávky, ktorá bola celá reklamovaná, 

dôjde k výsadbe nových stromov. 

 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 
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p.Beáta Badibangová - za 

Mgr. Dušan Ďurčo - za 

Ing. Andrea Ďurišková - za 

Ing. Július Ilovský - za 

p. Peter Oberta - za 

Ing. Dana Sokolovská - za 

p. Marek Hanuljak - neprítomný/ospravedlnený 

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. 7  Záver. 

 

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

poslancom a prítomným zúčastneným hosťom nielen za účasť na 26. zasadnutí OZ, ale aj za 

celkovú spoluprácu počas celého volebného obdobia.  

 

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

 

Dňa: 21.9.2022 

 

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

 

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


