
1.  zasadnutie - ustanovujúce obecného zastupiteľstva v Strečne. 

 1 

Začiatok rokovania:  16,00   hod.                                Ukončenie rokovania:  17,00  hod. 

 

Konané dňa: 24.11.2022 

 

Zúčastnení poslanci: 

 

1. p. Beáta Badibangová 

2. PhDr. Mária Beháňová 

3. p. Marek Hanuljak 

4. Ing. Július Ilovský 

5. Ing. Miroslav Kubo 

6. p. Ivan Melo 

7. p. Vojtech Oberta 

8. Mgr. Iveta Tarabová 

9. p. Ján Trnovec 

 

Hlavný kontrolór obce:  p. Lingeš Peter  

Zapisovateľka: Ing. Ivana Tavačová 

Zúčastnení hostia:      podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia OZ: 

  

Slávnostná časť: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

      a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie  

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom do obecného zastupiteľstva                 

      c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

      d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

      e) Vystúpenie novozvoleného starostu 

 Pracovná časť: 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

4.  Určenie mandátovej komisie  

5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 odst.1 

zákona 36/2005 Z.z. o rodine.  

6.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

7. Zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie  

8.   Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

9.  Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
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10. Návrh zmeny VZN č.4/2019 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na školské zariadenia 

11. Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2024-2025  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prednesenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ 

16. Záver  

 

 K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia     

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

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strečne po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 

29.10.2022. 

Dnešný program bol pripravený v zmysle Metodického návodu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky zo dňa 16.11.2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných 

zastupiteľstiev. Zároveň uviedol, že dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

novozvolených poslancov OZ, ktoré predchádzalo ustanovujúcemu zastupiteľstvu. Na 

pracovnom stretnutí boli zvolení kandidáti oboznámení s programom ustanovujúceho 

zastupiteľstva, s návrhom na zriadenie komisií a predsedov jednotlivých komisií, odznel tiež 

návrh na poverenie na výkon funkcie sobášiaceho a bol zostavený návrh programového 

rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025. 

Pozvánky na dnešné zasadnutie boli doručené všetkým novozvoleným poslancom OZ, 

hlavnému kontrolórovi obce, zapisovateľke miestnej volebnej komisie Zdenke Ondrušovej 

a pozvánka bola zverejnená aj na úradnej tabuli a webovej stránke obce 3 dni pred zasadnutím 

obecného zastupiteľstva.  

      

K bodu č.1a): Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Ing. Ivanu Tavačovú a za overovateľov 

zápisnice: 

   1. Mgr. Iveta Tarabová 

   2. p. Vojtech Oberta 

 

K bodu č. 1b):  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
Starosta vyzval predsedkyňu miestnej volebnej komisie - p. Zdenku Ondrušovú, aby oboznámila 

prítomných so správou o výsledkoch komunálnych volieb konaných v obci Strečno dňa 29. 10. 

2022.  

Pre voľby za starostu obce sa prihlásil a boli zaregistrovaní 4 kandidáti. Všetci boli nezávislí 

kandidáti.  

Pre voľby poslancov bolo prihlásených a zaregistrovaných 16 kandidátov. Politické zloženie 

kandidátov bolo: 12 nezávislých kandidátov, Sloboda a solidarita: 3 a Slovenská národná 

strana: 1.  

 

Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie boli výsledky volieb na post starostu 

obce nasledovné:  

Za starostu obce bol zvolený:  

1. Dušan Štadáni, Bc. nezávislý kandidát  665 
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Poradie ďalších kandidátov podľa počtu získaných hlasov.  

2. Róbert Oberta, Mgr., nezávislý kandidát 336 

3. Štefan Tavač, nezávislý kandidát 120 

4. Jaroslav Oberta, nezávislý kandidát 114 

 

 

Výsledky volieb na post poslanca do Obecného zastupiteľstva v Strečne:  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných hlasov:  

1. Beáta Badibangová, Sloboda a Solidarita 785 

2. Vojtech Oberta, nezávislý kandidát 666 

3. Ján Trnovec, nezávislý kandidát 643 

4. Marek Hanuljak, Slovenská národná strana 548 

5. Mária Beháňová, PhDr., nezávislá kandidátka 537 

6. Július Ilovský, Ing., Sloboda a Solidarita 507 

7. Ivan Melo, nezávislý kandidát 492 

8. Miroslav Kubo, Ing., nezávislý kandidát 455 

9. Iveta Tarabová, Mgr. et Mgr., nezávislá kandidátka 450 

 

Poradie ďalších kandidátov podľa počtu získaných hlasov: 

10. Martin Melo, Ing., nezávislý kandidát 449 

11. Marián Praták, nezávislý kandidát 366 

12. Michal Trnovec, Ing., Sloboda a Solidarita 352 

13. Štefan Tavač, nezávislý kandidát 333 

14. Martin Gašper, nezávislý kandidát 312 

15. Jaroslav Oberta, nezávislý kandidát 229 

16. František Oberta, nezávislý kandidát 175 

 

P. Zdenka Ondrušová oboznámila prítomných o bezproblémovom priebehu volieb. 

 

Poslanci výsledky volieb berú na vedomie. 

 

K bodu č. 1c):  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnie a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom predpísaný sľub a prevzal osvedčenie o zvolení za starostu 

obce Strečno. 

 

 

K bodu č. 1d):  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal za všetkých zvolených poslancov OZ zákonom predpísaný sľub 

poslanca. Zvolení poslanci podpisom na listine sľubu poslancov zložili zákonom predpísaný 

sľub poslanca.  

Predseda miestnej volebnej komisie p. Zdenka Ondrušová odovzdala zvoleným poslancom 

"Osvedčenie za poslanca do obecného zastupiteľstva". 

K bodu č.1e): Vystúpenie novozvoleného starostu 

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni predniesol poslancom a prítomným občanom obce príhovor, 

v ktorom sa poďakoval svojim voličom za podporu v komunálnych voľbách už po štvrtýkrát. 

Nesmierne si váži postoj občanov k voľbám a uvedomuje si zodpovednosť nesklamať ich. 

Vyjadril potešenie z toho, že traja poslanci získali opätovnú dôveru. Taktiež zagratuloval 
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poslancom OZ k zvoleniu do funkcií a vyjadril presvedčenie, že sa nebudú riešiť osobnostné 

veci, ale spoločnými silami budú vytvárať vhodné podmienky života v obci k spokojnosti 

všetkých. Informoval o prebiehajúcom procese verejného obstarávania pre Lávku pre peších 

cez rieku Váh, o príprave procesu verejného obstarávania na rozšírenie kapacity MŠ, podpise 

zmluvy na PD inžinierskych sietí v lokalite Kamenné. Je potrebné, aby všetko riešili ako 

kolektív, aby obec napredovala a nezaostávala. Starosta vyjadril aj poďakovanie poslancom 

z predchádzajúceho volebného obdobia. 

 

Poslanci vystúpenie starostu berú na vedomie. 

 

Následne starosta obce skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č.2: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni predložil program - pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleného OZ. 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení  

4.  Určenie mandátovej komisie  

5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 odst.1 

zákona 36/2005 Z.z. o rodine.  

6.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

7. Zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie  

8.   Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

9.  Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

10. Návrh zmeny VZN č.4/2019 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na školské zariadenia 

11. Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2024-2025  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Prednesenie uznesení z Ustanovujúceho zasadnutia OZ 

16. Záver 

 

Následne dal starosta  za uvedený návrh programu hlasovať: 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci schválili návrh programu ustanovujúceho OZ. 
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K bodu č. 3: Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení 

Starosta obce navrhol poslanca OZ p. Mareka Hanuljaka poveriť oprávnením zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že starosta alebo zástupca starostu nezvolá 

zasadnutie OZ na podnet skupiny poslancov a dal hlasovať: 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.   

Poslanci OZ poverili p. Mareka Hanuljaka oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 odst.2, 3, 5, 6 zákona č.369/1990  Zb. o obecnom 

zriadení.  

  

 

K bodu č. 4:  Určenie mandátovej komisie 

Starosta obce Strečno navrhol zloženie mandátovej  komisie: 

1. p. Hanuljak Marek 

2. Kubo Miroslav Ing. 

 

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ schválili návrh zloženia mandátovej komisie. 

Následne starosta vyzval členov mandátovej komisie o kontrolu predložených dokumentov a 

predloženie stanoviska. Po preverení dokumentov p. Marek Hanuljak v mene komisie 

konštatoval, že Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno, zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce a p. Beáta Badibangová, PhDr. Mária Beháňová, p. Marek Hanuljak, Ing. Július 

Ilovský, Ing. Miroslav Kubo, p. Ivan Melo, p. Vojtech Oberta, Mgr. Iveta Tarabová a p. Ján 

Trnovec zložili zákonom predpísaný sľub poslancov OZ. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú predloženie stanoviska mandátovej komisie na 

vedomie. 
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p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú predloženie stanoviska mandátovej komisie na vedomie. 

 

 

K bodu č. 5: Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

Na základe dohody medzi poslancami bola určená ako sobášiaca pre volebné obdobie 2022-

2026 pani Beáta Badibangová, ktorá s uvedeným návrhom súhlasila. Za uvedený návrh dal 

starosta obce hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ schválili sobášiacu p. Beátu Badibangovú. 

 

 

 K bodu č. 6: Zriadenie komisií,  voľba ich predsedov 

Obec má zriadené komisie, ktoré pracujú ako poradné orgány starostu. Komisie za 

predchádzajúce volebné obdobie: 

1. Komisia výstavby, územného plánovania  a rozvoja podnikania. 

2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií. 

3. Komisia kultúry, školstva a športu 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

5. Komisia pre sociálne veci 

6. Komisia životného prostredia 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

 

Starosta obce predložil návrh na rozdelenie pôvodnej komisie kultúry, školstva a športu  a 

zriadiť dve komisie: komisiu kultúry a komisiu školstva a športu.  

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na rozdelenie komisie a zriadenia komisie kultúry a 

komisie školstva a športu 
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p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ schválili rozdelenie komisie kultúry, školstva a športu na komisiu kultúry 

a komisiu školstva a športu. 

 

Následne starosta obce dal hlasovať o predsedoch a členoch jednotlivých komisií: 

 

1. Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

p. Ivan Melo 

Členovia: p. Peter Oberta, p. Matej Oberta, Ing. Branislav Meliš, Ing. Miroslav Kubo, Ing. 

Ľubomír Škrípek 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja 

podnikania 

 

 

2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

PhDr. Mária Beháňová 

Členovia: Mgr. Dušan Ďurčo, Bc. Oľga Škripková, Ing. Ivana Tavačová 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 
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p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie pre správu obecného majetku, rozpočtu 

a financií. 

 

3. Komisia kultúry 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

p. Beáta Badibangová  

členovia: p. Ľubomír Bukovinský, p. Samuel Beháň, p. Bronislava Ďurišová, p. Marta 

Štadaniová, p. Vojtech Oberta, Ing. Daša Balogová 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie kultúry  

 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

Ing. Július Ilovský  

Členovia: JUDr. Martin Samec, Mgr. Iveta Tarabová 

 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie pre ochranu verejného majetku. 
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5. Komisia pre sociálne veci 

Na funkciu predsedu komisie bola navrhnutá poslankyňa: 

Mgr. Iveta Tarabová 

Členovia: p. Beáta Badibangová, PhDr. Mária Beháňová  

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie pre sociálne veci. 

 

6. Komisia životného prostredia 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: p. Marek Hanuljak 

Členovia: p. Samuel Zajac, Ing. Katarína Buchtová, p. Samuel Beháň 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie životného prostredia. 

 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie 

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

Ing. Miroslav Kubo 

Členovia: p.Marek Hanuljak, Ing.Július Ilovský 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 
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Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejnej funkcie. 

 

8. Komisia školstva a športu  

Na funkciu predsedu komisie bol navrhnutý poslanec: 

p. Vojtech Oberta 

Členovia: p. Ján Trnovec, p. Peter Oberta, p. Beáta Badibangová, p. Ivan Melo, p. Michal 

Oberta 

 

Za predložený návrh hlasovali: 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ zvolili predsedu a členov Komisie školstva a športu. 

 

K bodu č.7:  Zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie  
Starosta obce predniesol návrh na zriadenie poslaneckých obvodov a ich zastupovanie: 

 

 p. Beáta Badibangová: Za záhradami časť I., Kamenná 

 PhDr. Mária Beháňová: Za záhradami časť II, Lipová 

 p. Marek Hanuljak: 1.mája, 28.októbra 

 Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska 

 Ing. Miroslav Kubo: Sokolská časť II, Športová, Nábrežná  

 Ivan Melo: časť Zlatné, Čsl. brigády, 26.apríla 

 Vojtech Oberta: Školská, M. Ilovského 

 Mgr. Iveta Tarabová: Sokolská časť I., Franc.partizánov, Partizánska, Cintorínska 

 Ján Trnovec: Mládeže, Záhradná 

 

Starosta dal hlasovať za zriadenie a zastupovanie poslaneckých obvodov. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  
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p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ schválili poslanecké obvody a ich zástupcov z rady poslancov. 

 

 

K bodu 8:  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu 

V zmysle § 13b ods. 1 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení starosta poverí do 60 dní od 

zloženia sľubu starostu zástupcu starostu. Platí, že zástupca starostu môže byť len poslanec OZ. 

Starosta obce poveril poslankyňu p. Beátu Badibangovú za zástupcu starostu počas volebného 

obdobia 2022 - 2026, ktorá ho bude v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu zastupovať. 

S jej doterajšou prácou na tejto pozícii bol veľmi spokojný, rovnako ocenil aj prejavenú dôveru 

z radov hlasujúcich občanov, kde p. Beáta Badibangová opäť získala najviac voličských hlasov. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ berú na vedomie poverenie na zástupcu starostu počas 

volebného obdobia 2022 - 2026 p. Beátu Badibangovú 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci uvedené poverenie starostu berú na vedomie. 

 

K bodu 9:  Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

V predchádzajúcom volebnom období bola na obec doručená petícia občanov vo veci zníženia 

poplatkov za komunálny odpad občanom nad 70 rokov.  

Petícia bola predstavená poslancom nového OZ na pracovnom stretnutí, ktoré predchádzalo 

ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. Poslanci sa dohodli na návrhu, aby poplatok pre občanov nad 

70 rokov bol od roku 2023 znížení o 50% - t.j. 12€/pre osobu nad 70 rokov. Podľa prepočtu sa 

jedná o úľavu cca 3000 € za rok pre občanov nad 70 rokov. 

 

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2022 

k pripomienkovaniu do 05.12.2022. 

 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 
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Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

K bodu 10: Návrh zmeny VZN č.4/2019 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na školské 

zariadenia 

 V súlade s ustanoveniami §28 ods. 5, §114 ods. 6, §116 ods. 6 a §140 ods. 10 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov určuje obec ako zriaďovateľ na podnet štatutárov MŠ a 

ZŠ výšku príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v 

dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania 

pripravuje, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre stanovenie výšky príspevku 

na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, 

samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie 

v školskej jedálni.  

Z dôvodov stúpajúcich cien energií, edukačných pomôcok, spotrebného materiálu a služieb je 

nevyhnutné aj navýšenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí a v MŠ.  

Vzhľadom k uvedenému, návrh zmeny VZN upravuje výšku príspevkov zákonných zástupcov 

detí na školské zariadenia nasledovne: 

 

 mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ  z 15 € na 23,00 €/mesiac/dieťa,  

 mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v MŠ 7,50 € na 11,50 €/mesiac/dieťa na ½ dennú prevádzku,  

 mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

ŠKD z 9 € na 12,00 €/mesiac/dieťa  

 mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na 

režijné náklady v školskej jedálni:  

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).............  z 1,74 € na 2,50 €  

(finančný limit 2,10 € + réžia 0,40 €)  

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed).................................z 1,48 € na 2,10 €  

(finančný limit 1,70 € + réžia 0,40 €)  

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed).......................................................................z 1,41 € na 1,90 €  

(finančný limit 1,50 € + réžia 0,40 €)  

d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed).......................................................................z 1,50 € na 2,10 €  

(finančný limit 1,70 € + réžia 0,40 €)  

e) Zamestnanci MŠ, ZŠ, cudzí stravníci.....................................................z 3,06 € na 4,18 €  

(finančný limit 2,20 € + réžia 1,98 €)  

 

Návrh VZN č. 3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2022 

k pripomienkovaniu do 05.12.2022. 
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Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali na vedomie návrh VZN č. 3/2022 o príspevkoch 

zákonných zástupcov detí na školské zariadenia, ktoré by nahradilo VZN č. 4/2019.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí 

na školské zariadenia.  

 

 

 

K bodu 11: Návrh programového rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 

V súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového 

rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025.  

Rozpočet bol dňa 21.11.2022 zostavený a prerokovaný na pracovnom stretnutí so starostom 

obce, predsedom finančnej komisie, ekonómkou a účtovníčkou obce. Následne bol návrh 

programového rozpočtu zaslaný hlavnému kontrolórovi obce a poslancom OZ. Návrh finančnej 

komisie na výšku dotácií od obce bol premietnutý do návrhu rozpočtu. 

Rozpočet obce Strečno pre rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj 

výdavkovej časti je vo výške: 4 460 312 EUR. 

Návrh programového rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 

dňa 24.11.2022 k pripomienkovaniu do 05.12.2022. 

 

Následne dal starosta  hlasovať, že poslanci OZ uvedený návrh programového rozpočtu na 

r.2023 s výhľadom na r. 2024, 2025 berú na vedomie. 

 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh programového rozpočtu na r. 2023 s výhľadom na roky 

2024, 2025. 
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K bodu 12:  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18 f, odst.1, písm. b) je uvedené, že: 

"hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu 

kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve 

zverejnený na úradnej tabuli"  

Hlavný kontrolór predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2023. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce 7.11.2022.  

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

1.polrok 2023 na vedomie. 

 

 

K bodu č.13: Rôzne 

Obec zaregistrovala niekoľko žiadostí  k príspevkom na športové aktivity detí a dospelých a 

na nákup kosačky po termíne, ktorý je stanovený obcou na prehodnotenie a zaradenie do 

návrhu rozpočtu na r. 2023. Preto všetky tieto žiadosti budú predložené Komisii školstva a 

športu na prehodnotenie a taktiež Komisii pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií. 

 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali na vedomie predloženie oneskorených žiadostí 

na prehodnotenie Komisii školstva a športu a Komisii pre správu obecného majetku, rozpočtu 

a financií. 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - za 

p. Vojtech Oberta - za 

Mgr. Iveta Tarabová - za  

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0. 

Poslanci OZ berú na vedomie informácie z bodu Rôzne. 

 

 

K bodu č.14: Diskusia 

V bode diskusia nepožiadal nik z radu poslancov a občanov o slovo. 
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Bod č.15: Prednesenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Zapisovateľka zápisnice prečítala prijaté uznesenia z ustanovujúceho OZ. 

 

Bod č.16: Záver – ukončenie 

Starosta obce sa poďakoval poslancom a prítomným občanom obce za účasť na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ a následne  schôdzu ukončil. 

 

 

Zapísala:  

Ing. Ivana Tavačová................................                                                                                       

Dňa: 24.11.2022 

 

Zápisnicu overili:  

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

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

 

 

 

 


