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Začiatok rokovania:  16,30   hod.                                Ukončenie rokovania:  19,40       hod. 

 

Konané dňa: 13.12.2022 

 

Prítomní: 

Starosta obce:   

Bc. Dušan Štadáni 

 

Zúčastnení poslanci: 

 

     p. Beáta Badibangová 

PhDr. Mária Beháňová 

p. Marek Hanuljak 

Ing. Július Ilovský 

Ing. Miroslav Kubo 

p. Ivan Melo 

p. Vojtech Oberta 

Mgr. Iveta Tarabová 

p. Ján Trnovec 

 

Hlavný kontrolór obce:   p. Lingeš Peter  

Zapisovateľka:   Ing. Ivana Tavačová 

Zúčastnení hostia:                viď príloha  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Informácia o riešení územného plánu obce Strečno v lokalite Farmy HYZA 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

4. Schválenie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

5. Schválenie návrhu  VZN č.3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí  na školské 

zariadenia 

6. Schválenie výšky dotácií od obce na r.2023 

7. Schválenie návratnej finančnej výpomoci OPS 

8. 10. zmena rozpočtu na rok 2022 

9. Schválenie programového rozpočtu na rok 2023, s výhľadom na roky 2024, 2025 

10. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kompetencií starostu obce  

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver  

 

 

 K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia     

Starosta obce Strečno Bc. Dušan Štadáni privítal všetkých prítomných na 2. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Strečne. 
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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. Ing. Miroslav Kubo 

2. PhDr. Mária Beháňová 

 

Starosta dal za predložený návrh 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. 

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce určuje: 

1. Mgr. Iveta Tarabová 

2. p. Vojtech Oberta 

 

Starosta dal za predložený návrh 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 uvedený návrh schválili. 

 

 

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce informoval poslancov o programe 2. zasadnutia OZ a následne dal za predložený 

program hlasovať. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 
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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 uvedený návrh programu 2.zasadnutia OZ schválili. 

 

 

K bodu č. 2  Informácia o riešení územného plánu obce Strečno v lokalite Farmy HYZA  

 

Starosta obce informoval o riešení územného plánu obce Strečno v lokalite Farmy Hyza, kde 

sú na obec prekladané rôzne investičné zámery priemyselného charakteru, s ktorými zadaný 

územný plán obce neráta. ÚP ráta v severnej lokalite s plochami s funkciou zelene, ktorého 

súčasťou je aj lokálny biokoridor Strečnianka. Touto trasou vedie aj  hlavný prívod pitnej vody 

z vodojemu a aj plynovod. Južná časť je súčasťou poľnohospodárskeho výrobného územia. 

Starosta vyzval Ing. arch. Vladimíra Barčiaka ako odborne spôsobilú osobu pre vypracovanie 

ÚP obce Strečno o objasnenie situácie. V prípade, že by sa poslanci rozhodli o vytvorenie 

priemyselného územia v tejto lokalite, je potrebné otvoriť ÚP a opäť ho prerokovať so všetkými 

zainteresovanými inštitúciami a občanmi. Po rozprave poslancov OZ dal starosta hlasovať za 

zapracovanie zmien do zadania ÚP v lokalite Farmy Hyza s možnosťou čiastočne riešiť ako 

priemyselné územie. 

 

p. Beáta Badibangová - proti 

PhDr. Mária Beháňová - proti 

p. Marek Hanuljak - proti 

Ing. Július Ilovský - proti 

Ing. Miroslav Kubo - proti 

p. Ivan Melo - proti 

p. Vojtech Oberta - proti 

Mgr. Iveta Tarabová -  proti 

p. Ján Trnovec - proti 

 

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

Poslanci neschvaľujú zapracovanie zmeny do zadanie ÚP pre lokalitu Farmy Hyza ako 

priemyselné územie. 

 

K bodu č. 3 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18 f, odst.1, písm. b) predložil hlavný 

kontrolór obce návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 na ustanovujúcom zasadnutí 

OZ. Nakoľko k nemu neboli znesené žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o jeho 

schválení. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 
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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 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

 

K bodu č. 4 Schválenie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Na ustanovujúcom zasadnutiu OZ bol predložený návrh dodatku č. 1 k VZN č.3/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týka sa občanov nad  

70 rokov, ktorým by poplatok bol od 1.1.2023 znížený o 50% - t.j. na výšku 12 €/osobu. 

Po prepočte sa jedná o úľavu cca 3 000 €, ktoré by v konečnom dôsledku znášala obec, nakoľko 

poplatok 24 €/osobu pokrýva prepočítané náklady odpadového hospodárstva, ktoré by mali byť 

zákonne hradené občanmi. Úľava predstavuje formu pomoci pre starších občanov obce. 

Nakoľko do stanoveného termínu neprišli k návrhu dodatku žiadne pripomienky, starosta dal o  

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

stavebné odpady 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 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu č. 5 Schválenie návrhu  VZN č.3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí  na 

školské zariadenia 

Na ustanovujúcom zasadnutiu OZ bol predložený návrh VZN č. 3/2022 o príspevkoch 

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

návrhu VZN bol upravený mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (celodenný a poldenný), mesačný príspevok zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a mesačný príspevok zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej jedálni.  

Do 5.12.2022 obec zaevidovala 1 pripomienku poslankyne Mgr. Ivety Tarabovej, ktorá 

navrhuje posun platnosti VZN od 1.2.2023 z dôvodu, že zvýšenie prídavku na dieťa aj 

daňového bonusu od januára sa premietne rodičom až vo februári. K uvedenému starosta 

uviedol, že je potrebné uplatniť VZN už od 1.1.2023 nakoľko finančný limit na nákup potravín 

v školskej jedálni je už nepostačujúci. Následne dal starosta hlasovať za návrh poslankyne Mgr. 

Ivety Tarabovej s platnosťou VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na 

školské zariadenia od 1.2.2023. 
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p. Beáta Badibangová - proti 

PhDr. Mária Beháňová - proti 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - proti 

Ing. Miroslav Kubo - za 

p. Ivan Melo - proti 

p. Vojtech Oberta - proti 

Mgr. Iveta Tarabová -  za 

p. Ján Trnovec - za 

 

Hlasovanie: za - 4, proti - 5, zdržal sa - 0, neprítomní -0.       

Poslanci OZ neschválili VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na školské 

zariadenia s platnosťou od 1.2.2023. 

 

Po následnej rozprave poslancov navrhol p. Ivan Melo výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v MŠ s celodennou starostlivosťou vo výške 

20 € a poldennou starostlivosťou vo výške 10 €. 

Starosta dal hlasovať za predmetný návrh. 

p. Beáta Badibangová - zdržala sa 

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

 

Následne poslankyňa PhDr. Mária Beháňová  informovala, že MŠ môže získať ďalšie finančné 

prostriedky cez projekt ÚPSVaR Žilina o ktorý požiadala MŠ,  na refundáciu časti mzdy pre 

obsadzovanú pozíciu pomocnej pracovnej sily do kuchyne. 

Po rozprave poslancov dal starosta hlasovať za  VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných 

zástupcov detí na školské zariadenia so zapracovaním zmeny v zmysle predchádzajúceho 

hlasovania s platnosťou od 1.1.2023. 

 

p. Beáta Badibangová - zdržala sa 

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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 1, neprítomní -0.       
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Poslanci OZ schválili VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných zástupcov detí na školské 

zariadenia so zapracovaním zmeny s platnosťou od 1.1.2023. 

K bodu č. 6 Schválenie výšky dotácií od obce na r.2023 

Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/20215 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. O dotáciu môže 

požiadať právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, občianske združenie, ktoré má sídlo 

alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, 

alebo  poskytuje  služby  obyvateľom obce,  a  to  na  podporu  všeobecne  prospešných 

služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. Na poskytnutie dotácie nie 

je právny nárok. Žiadosť s výškou a účelom dotácie sa podáva na obci do stanoveného termínu 

15.11. príslušného roka. Následne je každá žiadosť prerokovaná finančnou komisiou, ktorá 

rozhodne o oprávnenosti účelu a výšky dotácie. Prerokovaná výška sa premieta do návrhu 

rozpočtu obce, ktorý je možný do stanoveného termínu pripomienkovať. 

Do termínu pripomienok k schváleniu rozpočtu na r. 2023 bolo na obec doručených niekoľko 

žiadostí ohľadne dotácii. Tieto boli prerokované komisiou športu a následne finančnou 

komisiou. 

 

 
 

Starosta dal hlasovať za účel a výšku dotácii od obce na r. 2023 

https://www.ochodnica.sk/files/downloads/vzn-dotacie.pdf
https://www.ochodnica.sk/files/downloads/vzn-dotacie.pdf
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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 účel a výšku dotácií od obce na r. 2023 

 

K bodu č. 7 Schválenie návratnej finančnej výpomoci OPS 

Dňa 05.12.2022 obec obdŕžala žiadosť od spoločnosti OPS s. r. o. Strečno. Z dôvodu nárastu 

cien energetickej drevnej štiepky z 48 €/t na 104 €/t a jej nedostatku boli nútení v septembri 

2022 nakúpiť 92 t, ktoré však bude môcť fakturovať obci a škole budúci rok priebežne podľa 

spotreby. Drevnou štiepkou sa vykuruje škola, telocvičňa a budova Kultúrneho domu, preto 

zabezpečenie štiepky bolo nevyhnutné. OPS s. r. o. Strečno žiada finančnú výpomoc vo výške 

9000 € na preklenutie tohto obdobia so splatnosťou do 30.06.2023. 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce o stanovisko. Hlavný kontrolór obce predniesol 

súhlasné stanovisko a odporučil predložený návrh pre OPS Strečno schváliť v zmysle §11 od. 

4 písmena a) a b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov. Obec Strečno zabezpečí písomnú zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 

k termínu do 5 dní po schválení tohoto uznesenia a zabezpečí prevod na účet do 10 dní po 

schválení uznesenia.  

Starosta dal hlasovať za predložený návrh návratnej finančnej výpomoci pre OPS. 

 

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 návratnú finančnú výpomoc OPS vo výške 9 000 €. 

 

K bodu č. 8 - 10. zmena rozpočtu na rok 2022 

9. zmena rozpočtu bola upravená na základe poskytnutých transferov pre ZŠ zo štátneho 

rozpočtu v predchádzajúcich mesiacoch. Návrh 10. zmeny rozpočtu na strane príjmov zahŕňa 

najmä úpravu výnosu dane z príjmov FO a vrátenej návratnej finančnej výpomoci OPS 
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schválenej v roku 2021. Na strane výdajov ide najmä o zahrnutie schválenej návratnej finančnej 

výpomoci OPS. Starosta dal hlasovať za 10. zmenu rozpočtu. 

 

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 10. zmenu rozpočtu. 

 

K bodu č. 9 Schválenie programového rozpočtu na rok 2023, s výhľadom na roky 2024, 

2025 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom programového rozpočtu, o ktorom informoval 

na ustanovujúcom zasadaní OZ a následne bol uverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce Strečno 24.11.2022 na pripomienkovanie. Zároveň uviedol, že žiadosti o úpravu rozpočtu 

na r. 2023 boli prerokované a zapracované. Starosta vyzval hlavného kontrolóra obce p. Petra 

Lingeša, aby predniesol stanovisko k navrhovanému rozpočtu obce. Rozpočet obce Strečno pre 

rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj výdavkovej časti je vo výške: 4 460 

312 EUR. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Odporučil programový 

rozpočet na r. 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025 schváliť. Následne starosta vyzval poslancov, 

aby hlasovali za schválenie programového rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 

2025. 

 

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 programový rozpočet na r. 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025 
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K bodu č. 10 Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kompetencií starostu obce  

 

Podľa §11 ods. 4b) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

„obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a 

schvaľuje záverečný účet obce atď. V rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu 

vykonávať starosta“.  

Obecné zastupiteľstvo môže delegovať túto kompetenciu v určenom rozsahu na starostu obce. 

Dôvodom posunu kompetencie môže byť časové hľadisko, teda potreba operatívneho riešenia 

a zabezpečenia konkrétnych úloh, na ktoré je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky zmenou 

rozpočtu.   

V zmysle §11 ods. 4b) zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce na r. 2023 sa navrhla 

výška 13 000 €. Táto výška by umožnila starostovi obce presun rozpočtových prostriedkov v 

rámci schváleného rozpočtu na každé rozpočtové opatrenie, pričom sa nemenia celkové príjmy 

a celkové výdavky. V predchádzajúcom volebnom období bola suma 10 000 €. O vykonaných 

zmenách rozpočtu starostom sa informuje obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí (alebo 

napr. obratom elektronicky). 

Starosta dal hlasovať o navrhnutej výške a kompetencii vykonávania zmien rozpočtu obce 

počnúc rokom 2023. 

 

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 schváli navrhnutej výške a kompetencii vykonávania zmien rozpočtu obce počnúc 

rokom 2023. 

 

K bodu č.11 Rôzne 

a) Stav kotolne ZŠ 

Na obec bola dňa 24.11.2022 doručená žiadosť Základnej školy SNP v Strečne o riešenie 

nevyhovujúceho technického stavu školskej kotolne a vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu obce 

na tento účel. Starosta ozrejmil, že v minulosti sa uvažovalo o vykurovaní pomocou tepelných 

čerpadiel, budova má urobený energetický audit, ktorý je potrebný pri zapojení sa do projektov. 

Zatiaľ výzva na takýto typ projektu nebola zadaná, preto ďalším riešením je požiadať o 

príspevok na havarijnú situáciu školskej kotolne z Regionálneho úradu školskej správy resp. z 

vlastných zdrojov obce. 

 

p. Beáta Badibangová - za 

PhDr. Mária Beháňová - za 

p. Marek Hanuljak - za 

Ing. Július Ilovský - za 

Ing. Miroslav Kubo - za 
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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 zobrali informáciu o stave kotolne ZŠ na vedomie. 

 

b) Rámcový plán hlavných činností Obecného podniku služieb Strečno na r. 2023 

Konateľ spoločnosti OPS Strečno predložil rámcový plán hlavných činnosti Obecného podniku 

služieb na r. 2023. Obsahuje rozpis aktivít a vyčíslenie predpokladaných príjmov a výdavkov, 

ktoré predpokladá v priebehu roka. 

Starosta dal hlasovať, že poslanci OZ zobrali predložený plán hlavných činností OPS na r. 2023 

na vedomie. 

 

p 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 zobrali Rámcový plán hlavných činností OPS na r. 2023 na vedomie  

 

K bodu č. 12 Diskusia 

 p. Marek Hanuljak - informoval o potrebe osadenia zrkadla na križovatke ulíc 

28.októbra a Čsl. brigády - starosta uviedol, že bude prizvaný dopravný inžinier na 

odsúhlasenie 

 p. Ján Trnovec - informoval o potrebe 2 retardérov na ul. Kamennej a o potrebe opraviť 

schody na starý cintorín   

 PhDr. Mária Beháňová - informovala o potrebe ďalšieho retardéra na ul. Za záhradami 

 p. Ivan Melo - informoval o potrebe opravy retardérov (najmä pri pošte) 

 Mgr. Iveta Tarabová - informovala o zlom stave cesty v areáli bývalého družstva a 

potrebe zabezpečiť resp. vyzvať majiteľov odstavených strojov, aby neznečisťovali 

okolité prostredie olejmi a inými látkami 

 

Starosta dal hlasovať za podnety a pripomienky poslancov: 

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 berú podnety a pripomienky poslancov na vedomie. 

 

 

Bod č.13: Záver – ukončenie 

Starosta obce sa poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí OZ a následne zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

Zapísala:  

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

Dňa: 13.12.2022 

 

Zápisnicu overili:  

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

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

 

 

 

 


