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ZASADNUTIA
OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA

Plnenie volebného programu

12. december 2003
Na zasadnutí, ktorého sa zúèastnilo
8 poslancov, bolo prerokovávané :
- kontrola plnenia uznesení z
predchádzajúceho zasadnutia
- príprava rozpoètu obce na rok
2004
- schválenie poplatku za PDO vo
výške 220.- Sk na obèana
- vyhodnotenie práce komisií pri
OcÚ za rok 2003
- štúdia rozšírenia areálu
termálneho kúpaliska

16. január 2004
Na prvom tohtoroènom zasadnutí,
za úèasti všetkých poslancov, bolo
prerokovávané:
- kontrola plnenia uznesení
- úlohy na rok 2004 v oblasti
investiènej, sociálnej, kultúrnej a
športovej
- rozpoèet obce na rok 2004
- audit hospodárenia obce za rok
2002
- žiadosti - ŠK Lyžiarik Stráòavy
- ZŠ Stráòavy
- bol vydaný súhlas na
prevádzkovanie stávkovej
kancelárie
- riešenie otázky spravovania
Múzea malofatranskej operácie
- úprava interiéru Penziónu na
kúpalisku
- budovanie kancelárie OcÚ

Na zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 14. februára 2003 bol
schválený volebný program na obdobie 2003-2006 a zároveò bol
prijatý plán úloh na rok 2003, pre oblas• investiènú, sociálnu a
kultúrno-športovú. Možno konštatova•, že úlohy boli splnené. V
oblasti investiènej boli vykonané tieto práce :
1. Úprava zasadaèky obecného úradu
2. Rekonštrukcia bytu v školskej bytovke
3. V rámci prípravy termálneho kúpaliska na letnú sezónu:
- zabudovanie odvodòovacích ž¾abov okolo ve¾kého bazéna
- odvodnenie priestranstva za predajnými stánkami
- náter podlahy bazéna a brodísk
- oprava bunky pre strážnika a oprava strechy pokladne
Po letnej sezóne bol vybudovaný druhý prítok do bazéna
4. Pamätník pred kultúrnym domom
- výmena poškodených èastí traventírového obkladu
- položenie zámkovej dlažby okolo pamätníka
- úprava okolia pamätníka s výmenou ornice a výsevom
trávového semena
5.Položenie živièného koberca na poškodené èasti pred kult. domom
a na miestnych komunikáciách
6. Rekonštrukcia oplotenia základnej školy
7. Obnova kanalizaènej prípojky ku školskej bytovke v dåžke 50
metrov
8. Odvodnenie kult. domu z južnej strany
9. Záchyt povrchovej vody na Májovej ulici pri MŠ
Poèas roka boli vykonávané práce na údržbe existujúcich zariadení
v obci pod¾a potreby

Štatistika za rok 2003
Narodenia

Sobáše

Úmrtia

Ondáková Dominika 12.2.
Syrovátka Tibor
13.2.
Hurtoš Peter
25.2.
Tabaèek Róbert
10.4.
Cetera Boris
16.4.
Tršková Karin
6.5.
Kurtová Nina
4.6.
Magoè Maroš
4.6.
Hroš David
16.6.
Mintálová Natália
23.6.
Krištof Marko
3.7.
Begièeviè Denis
29.7.
Harmeèková Natália 18.8.
Lašút Filip
6.9.
Hanuljaková Laura
7.10.
Ripel Filip
25.11.
Slezáèková Viktória 17.12.

Hroš Miloš a Kubicová Eva
25.1.
Begièeviè Michal a Gaššová Gabriela
15.2.
Lúèan Miroslav a Syrovátková Katarína
30.4.
Cetera Adrián a Kolenèíková Mária
30.4.
Hanuljak Marek a Kucharèíková Miroslava 17.5.
Majerník Martin a Verešová Zuzana
16.8.
Harmeèko Martin a Lúèanová Zuzana
6.9.
Duháèek Peter a Ligasová Juliana
13.9.
Praták Marián a Verešová Jana
20.9.
Duchoò Marián a Bizíková Michaela
11.10.
Remek Ján a Martinková Andrea
25.10.
Krupík Stanislav a Špiriaková Katarína
22.11.

Tabaèek Peter
12.8.1923 - 8.2.2003
Pirohová Štefánia
3.5.1934 - 10.2.2003
Púèek Slávko
22.3.1931 - 16.3.2003
Ondáková Pavlína
3.3.1914 - 15.4.2003
Barošinec Karol
3.4.1929 - 3.6.2003
Verešová Margita
9.5.1923 - 17.6.2003
Kubiš Milan
16.4.1951 - 26.7.2003
Púèek Martin
12.9.1919 - 29.7.2003
Krejnusová Štefánia 24.11.1941 - 13.8.2003
Prášková Pavlína
3.6.1921 - 4.10.2003
Kucharèíková O¾ga 5.9.1946 - 7.10.2003
Rusnák Ján
15.10.1924 - 14.10.2003
Barošinec Ján
22.3.1924 - 20.11.2003

Prihlásení na trvalý pobyt
Mintál Norbert, Rendár Michal, Melo Marián, Duháèková Juliana, Tabaèková Ivana, Kelemen Ján, Kelemenová Iveta,
Kelemenová Michaela, Gabrišová Miroslava, Strašík ¼ubomír, Strašíková Gabriela, Strašík Michal, Strašíková Nikola,
Krupíková Katarína

Odhlásení z trvalého pobytu
Púèková Monika, Vereš Jaroslav, Slezáèková Margita, Šimko Vladislav, Chabada Ján,, Chabadová Emília, Halama ¼uboš,
Macák Karol, Macáková Tatiana, Macák Maroš, Macák Martin, Macáková Natália, Macák Patrik, Macáková Timea,
Pratáková Jana, Rapaò Miroslav, Rievajová Monika, Belko ¼ubomír, st., Belková Martina, Belko ¼ubomír ml., Harmeèko
Daniel, Kuèeríková Cecília, Santa Vladimír

Oznam Pošty Stráòavy
Hodiny pre verejnos• schválené vedúcim Strediska poštovej prevádzky
1. Výdaj listových zásielok, predaj
novín, predaj žrebov a dopl. Tovaru

- pondelok, štvrtok, piatok
08.00 - 11.30
12.30 - 15.00
- utorok
08.00 - 11.00
11.30 - 13.30
- streda
08.00 - 11.30
12.30 - 16.30

2. Peòažné služby /príjem poukážok, inkasa,
príjem a výplata z poštovej banky, výdaj
balíkov a pod.

- pondelok, štvrtok, piatok
08.00 - 11.30
- utorok
08.00 - 11.00
- streda
08.00 - 11.30
12.30 - 16.00

Upozornenie : Na každom oznámení (v schránke ponechanom tlaèive) sú
hodiny pre verejnos• vytlaèené.
Používatelia poštových služieb majú možnos• požiada• na Pošte
Stráòavy o preukaz splnomocnenca. Splnomocnenie bude vydané na základe
vyplnenia príslušných tlaèív, ktoré budú vydané na pošte. Splnomocnenie je
za poplatok 30.- Sk na 3 roky. Splnomocni• sa nedá dôchodok a sociálne
dávky. Dôchodok sa môže poukáza• na úèet a rodinné dávky, ktoré sú
vyplácané zo sociálky sa takisto môžu poukazova• cez úèet. Výplaty dávok
pre nezamestnaných možno vyplati• :
- adresátovi
- manželovi alebo manželke adresáta, pokia¾ nie sú vylúèení z prijímania
- maloletému adresátovi, ktorému bol vydaný obèiansky preukaz, alebo
preukaz cudzinca
- jednému z rodièov, inému zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu
urèenému zástupcovi za maloletého adresáta, ktorému ešte nebol vydaný
obèiansky preukaz alebo preukazný doklad cudzinca
- opatrovníkovi za adresáta, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na
právne úkony, alebo ktorého spôsobilos• na prijímanie zásielok bola
rozhodnutím súdu obmedzená.

2

Po vyèíòaní vandalov

Rozpoèet obce na rok 2004
Prijímová èas• :
- daò z príjmov - podielové dane zo ŠR .................... 4 200 000,- Sk
- cestná daò ................................................................ 640 000,- Sk
- daò z pozemkov (FO,PO) .......................................... 500 000,- Sk
- daò zo stavieb (FO,PO) ............................................ 740 000,- Sk
- daò za psa ...............................................................
18 000,- Sk
- daò z predaja alkoholických nápojov ......................
20 000,- Sk
- daò za výherné hracie prístroje .............................
80 000,- Sk
- daò za užívanie verejného priestranstva .................
75 000,- Sk
- príjmy z prenájmu budov ......................................... 280 000,- Sk
- nájom bytov ..........................................................
24 000,- Sk
- prenájom autobusu .................................................. 130 000,- Sk
- správne poplatky .....................................................
20 000,- Sk
- kanalizaèný poplatok ..............................................
44 000,- Sk
- dom smútku - poplatky a platby za služby ...............
8 000,- Sk
- poplatky za kablovú televíziu .................................. 200 000,- Sk
- poplatky za PDO a platby za odpadové nádoby ...... 410 000,- Sk
- poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase ............
10 000,- Sk
- poplatky a platby zo vstupného (kúpalisko, kino) ... 850 000,- Sk
- úroky z úètov finanèného hospodárenia ..................
50 000,- Sk
- transfery na samosprávne funkcie .......................... 551 000,- Sk
- transfery na opatrovate¾ské služby .......................... 230 000,- Sk
------------------------------------------------------------------------------------príjmy spolu :
9 080 000,- Sk
Výdavková èas• :
- všeobecné verejné služby ........................................ 3 631 000,- Sk
(všeobecný materiál, knihy, zbierky zákonov, servis, údržba vozidiel,
povinné zmluvné a havarijné poistenie, údržba výpoètovej techniky,
udržba priestorov, nájom, cestná daò, poistenie budov, odmeny na
základe dohôd o vykonaní práce, transfery na èinnos• organizáciám,
mzdy, telekomunikaèné služby)
- verejný poriadok a bezpeènos• /DHZ/ .....................
60 000,- Sk
(elektrická energia, zákonné poistenie dopravného prostriedku,
PHM, údržba budovy)
- ekonomická oblas• .................................................. 500 000,- Sk
(údržba miestnych komunikácii, rozvoj cestovného ruchu, projektová
dokumentácia na stavby)
- ochrana životného prostredia ................................. 1 050 000,- Sk
( poplatky za uloženie odpadu, monitorig-ÈOV a skládka odpadu,
odvoz PDO, elektrická energia, vodné)
- bývanie, obèianska vybavenos• ............................... 440 000,- Sk
(verejné osvetlenie - el. energia, údržba vereného osvetlenia, údržba
verejnej zelene a verejných priestranstiev)
- rekreácia, kultúra, kultúrne služby ......................... 3 079 000,- Sk
(telovýchova, oplotenie a solárium na term. kúpalisku, prevádzkové
náklady na tem. kúpalisku, odmeny zamestnancov na term.
kúpalisku, knižnica-nákup kníh,
kultúrny dom - el. energia, plyn, vodné, údržba, odmeny na dohody
káblová televízia - telekomunikaèná technika, údržba, všeobecný
materiál, telefón)
kino - poštovné, požièovné, odmeny na dohody, cintorín - chodníky
na novú èas•, výrub stromov, kvetinová výsadba, údržba záhonov)
- sociálne zabezpeèenie
................................... 320 000,- Sk
(opatrovate¾ská služba, nemocenské dávky, stravovanie dôchodcov,
dávka sociálnej pomoci)
------------------------------------------------------------------------------------výdavky spolu :
9 080 000,- Sk

Hodnotili sme
1. polrok škol.
roku 2003/2004
Dòa 19.1.2004 zasadali èlenovia pedagogickej
rady, ktorých úlohou bolo zhodnoti• výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, správanie a
dochádzku za 1. polrok školského roka.
K 15.9.2003 navštevovalo ZŠ 217 žiakov. Z toho
v roèníkoch 1.-4. 83 detí a v roèníkoch 5.-9. 134.
V priebehu 1. polroka boli odhlásení 3 žiaci z
dôvodu pres•ahovania rodièov. Hodnotili sme
teda 214 žiakov.
Z klasifikovaných roèníkov 2.-9., poètu žiakov
193, prospelo 186-t.j. 96,4% a neprospelo 7
žiakov - t.j. 3,6 %. Žiakov s dostatoèným
prospechom okrem neprospievajúcich je 24. Z
toho vyplýva, že 162 žiakov - t.j. 84 % dosiahlo
ve¾mi dobré a dobré výsledky.
Bolo udelených 73 pochvál triednym
uèite¾om a 8 pochvál riadite¾om školy.
Za porušovanie školského poriadku
bolo schválené 1 pokarhanie triednym uèite¾om,
3 pokarhania riadite¾om školy a2 znížené
známky zo správania druhého stupòa.
Žiaci školy vymeškali spolu 5530 vyuèovacích
hodín, priemer na žiaka 25,8 hodín. Z toho
neospravedlnených je 13 hodín, priemer 0,06
hodín na žiaka. Neospravedlnenú absenciu
zapríèinili 3 žiaci.
Do materskej školy, ktorá je súèas•ou základnej
školy rozhodnutím MŠ SR, bolo od septembra
2003 prijatých 46 detí. Od 1.2.2004 sa poèet
zaradených detí zvýši na 49.
Vedenie ZŠ s MŠ ïakuje za spoluprácu v
uplynulom polroku všetkým, ktorí pomohli
zabezpeèi• riadny a bezproblémový chod
zariadení.
Mgr. Eva Smolková, riad. školy

Program kina

POLOM
Február

4.2.
11.2.
18.2.
25.2.

Fanfán tulipán
Pravá blondínka
Hulk
Lúpež po taliansky

Marec

3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

Pán prsteòov 3
Master & Commander
Lonly tunes opä• v akcii
Zelné peklo
Posledný samuraj
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Valné zhromaždenie
ZO Dobrovo¾ného požiarneho zboru
Za úèasti 23 èlenov sa 24. januára
2004 konalo výroèné valné
zhromaždenie ZO DHZ v Stráòavách,
na ktorom bola hodnotená èinnos• za
rok 2003. Zúèastnil sa aj zástupca OV
DHZ v Žiline Ján Portašík a starosta
obce. Správu o èinnosti predniesla
predsedkyòa Anna Verešová. Uviedla,
že DHZ má 56 èlenov, z toho 9 žien.
Èlenský príspevok však zaplatilo len
38 èlenov. K tomuto èlenstvu treba
pripoèíta• aj mladých hasièov žiakov.
Do sú•aží pripravili jedno družstvo
mladých hasièov a jedno družstvo
dospelých. Obe sa zúèastnili sú•aží vo
svojich kategóriách. Družstvo
mladých hasièov sa umiestnilo na 9.
mieste, družstvo dospelých na 22.
mieste.
V priebehu roka bola pravidelne
vykonávaná údržba výstroja a
vyzbroja požiarnej techniky i celej
zbrojnice. V obci bola vykonávaná
kontrola revíznych šachiet na
kanalizaènej sieti a preventívne
protipožiarne prehliadky rodinných
domov v dolnej èasti obce, pod¾a
plánu.
Na základe dohody s OcÚ cez víkendy
poèas prázdninových mesiacov v
rámci protipožiarnej evidencie
hliadkovali èlenovia DHZ v lesnom a
pasienkovom pásme obce. Hliadky
boli dvojèlenné.
Tak ako po minulé roky èlenovia DHZ
nezaostali na úseku kultúrno-spoloèenskej èinnosti. Spomenú• je
potrebné zvláš• fašiangový pochod
masiek obcou s následným
pochovávaním basy. Poèas
ve¾konoèných sviatkov zabezpeèili
stráž symbolického hrobu Ježiša
Krista v kostole. Každoroène
zabezpeèujú poriadkovú
protipožiarnu službu pri okresných
oslavách ukonèenia 2. svetovej vojny
na Javorine. Tak tomu bolo aj teraz.
Pri údržbe Požiarneho domu
èlenovia natreli okná a dvere, obložili
schodište a chodbu s uzavretím
povaly. Celkovo odpracovali 386
brigádnických hodín.

Klub turistov a
ochrancov prírody
Od 21. februára 2003 v našej obci
pôsobí obèianske združenie Klub
turistov a ochrancov prírody. V
súèasnosti združuje 53 obèanov
rôzneho veku, ktorí majú radi pohyb
v prírode.
V roku 2003 zorganizovali zaujímavé
Stráòavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráòavy
nepredajné

turisticko-poznávacie akcie
v našom regióne Taktiež sa
podujali upravi• hrob
"Troch Jánov" na
Javorinách, príslušníkov I.
ès. armádneho zboru, ktorí
padli v boji proti fašizmu v
apríli 1945. Pri oslavách
58. výroèia oslobodenia
nášho okresu a ukonèenia
2. svetovej vojny položili
Èlenovia klubu turistov a ochráncov prírody
kyticu k pamätníku
Ví•azstva na Javorinách.
3. Pavol Brodòan 8 bodov
Èlenovia klubu vyèistili chodník na
4. Milan Begáò 6 bodov
Minèol a jeho okolie od rôzneho
5. Rastislav Barošinec 5,5 bodov
odpadu odhodeného nezodpovenými
Na ïalších miestach skonèili : 6.
návštevníkmi prírody. Na poèes• 59.
Pavol Ïurnek, 7. Ladislav Ondák,
výroèia SNP sa stretli pri budove
8. Marek Bernát, 9. Vladimír Daniš,
Múzea malofatranskej operácie na
10. Ján Ïurnek, 11. Jaroslav
gu¾áši.
Syrovátka
Je potešite¾né, že na všetkých akciách
bola ve¾mi dobrá úèas• obèanov a ešte
viac náš teší, že sa ich zúèastòovali aj
Prvé jarné kolo sú•ažného roèníka
deti. Ich záujem je prejavom
2003/2004 je naplánované na
naplnenia hesla turistov "S
poslednú marcovú nede¾u. Aby
turistickým duchom za èerstvým
družstvo dospelých bolo na òu dobre
vzduchom".
pripravené, zaèalo s prípravou už 11.
Štefan Ïurnek
januára. Pripravuje sa 3-krát
týždenne a využívajú na kondiènú
Poèas vianoèných sviatkov v dòoch
prípravu okolité terény, pomocné
26. a 27. decembra 2003 si dali
ihrisko a telocvièòu základnej školy.
stretnutie vyznávaèi šachovej hry na
V pláne majú odohra• 9 - 10
4. roèníku turnaja "O cenu starostu
prípravných stretnutí, pokia¾ im to
obce”. Do sú•aže sa prihlásilo 11
poèasie dovolí.
sú•ažiacich, od Štefana Ïurneka,
Pod vedením trénera Ivana Janèiho
najstaršieho úèastníka a
do prípravy boli zaradení títo hráèi :
organizátora turnaja, až po
Igor Tatranský, Ján Janèi, ¼ubomír
najmladšieho, Mareka Bernáta, žiaka
Belko, Ivan Berzák, Andrej
9. roèníka ZŠ.
Barošinec, Ján Bukovèan, Radoslav
Po zaujímavo rozohratých partiách
Cetera, Radoslav Èuraj, Ladislav
skonèil minuloroèný ví•az Rastislav
Funtík, Andrej Kello, Jaroslav
Barošinec až na 5. mieste. Ví•azom
Ondák, Miloslav Samec, Andrej
tohto roèníka sa stal Juraj Ïurnek,
ktorý tiež zví•azil v prvých dvoch
Mahút, Peter Lubeck, Róbert Mydlo,
roèníkoch.
Mário Bielek
Na záver odovzdal ceny umiestneným
Z dorastu : Marek Kanka, Ján
na prvých piatich miestach starosta
Martinec, Michal Turanec, Rastislav
obce.
Vacek
Poradie :
Noví hráèi : František Vilk
1. Juraj Ïurnek 8,5 bodov
(Karviná), Michal Bielik (Teplièka),
2. Štefan Ïurnek 8 bodov
Ján Franèek (Žilina-dorast)

Príprava na jarnú èas•

Šachový turnaj

FUTSAL
Fatran Varín - Kolónia Stráòavy
Kolónia Stráòavy - Chelsea Rudina
FK Tento Žilina - Kolónia Stráòavy
Kolónia Stráòavy - Lux Solinky
M.Kampas
Kolónia Stráòavy - Deportivo Rajec

3:4 (0:0) Rast. Ondák 2, A.Barošinec,
M.Husárik
4:4 (1:2) Rast. Ondák 2, M. Kampas,
M. Husárik
5:2 (1:2) Rast. Ondák 2
6:7 (3:2) Rast. Ondák 3, P.Ondák 2,

3:10 (1:4) Rast. Ondák, M.Kampas, R.
Bayer
ŠK Makroteam Žilina-Kolónia Stráòavy 5:4 (3:2) Rast.Ondák 2, M.Husárik,
M.Kampas
Súpiska Kolónie Stráòavy - Stanislav Hreus, Róbert Mydlo, Rastislav Ondák,
Radoslav Ondák, Pavol Ondák, Ladislav Ondák, Andrej Barošinec, Martin
Kampas, Marián Husárik, Ladislav Gerebenits, Radoslav Bayer
Vyšlo dòa: 26.1.2004

