OBEC Horný Hričov, Obecný úrad 013 42 Horný Hričov 191

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 18.2.2013 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
4. Správa TJ za II. Polrok 2012
5. Schválenie úveru Super linka z Prima banky
6. Prerokovanie úverov obce – stav a čerpanie
7. Odpredaj obecného pozemku Marián Trajčík
8. Schválenie dotácie pre organizáciu Jednota dôchodcov Slovenska
9. Hazardné hry prerokovanie
10. Zmena územného plánu Doplnok č. 3
11. Návrh zmeny názvu ZŠ s MŠ na ZŠ s MŠ prof. Ivana Hričovského
12. Schválenie Kúpnej zmluvy ŽSR
13. Stav H-blokov k prenájmu p. Ďuriník
14. Pridelenie garsónky
15. Rekonštrukcia Z-tky
16. Rôzne
17. Prijatie uznesenia
18. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov a občanov. Prečítal
program, ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie p. Romana Valku a Ing. Petra Marčiša, ktorí boli následne
zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulého obdobie. Prerokoval nezrovnalosti
v kúpnej zmluve ŽSR a po prehodnotení sa zmluva prerobila a je zaslaná na schválenie. Hazardné
hry sa tiež preriešili a sú postúpené do dnešného rokovania. O zmene územného plánu rokoval s p.
Barčiakom, ktorý sa dostaví na ďalšie prerokovanie. Informáciu poslanci vzali na vedomie.
K bodu 4:
Správu TJ za II. Polrok predniesol p. Jozef Pytel a je prílohou zápisnice. Poslanci vzali správu na
vedomie.
K bodu 5:
Informáciu o úvere Super linka z Prima banky predniesol starosta. Vysvetlil prítomným poslancom,
že tento úver je poistka na to, že ak sa nedostanú podielové dane od štátu a na účte nebudú peniaze
na poplatky energií obecného úradu, zaplatí sa to z tohto úveru a ako náhle sa dostanú peniaze hneď
sa to vráti. Poslanci po informácii schválili úver Super linka z Prima banky vo výške 15 000 €.
K bodu 6:
Starosta informoval prítomných poslancov o úveroch, ktoré sa zobrali na zateplenie školy a výmenu
okien. Zatiaľ sme v rozpočte dobre nastavený na to, aby sme mohli splácať úvery. Poslanci vzali
informáciu na vedomie.
K bodu 7:
Starosta predniesol poslancom na schválenie odpredaj obecného pozemku o ktorý požiadal p.
Marián Trajčík. Na mape ukázal prítomným o ktorý pozemok sa jedná. Vysvetlil, že kedysi cez

pozemok viedol chodník, ale to bolo asi pred 50-timi rokmi. Teraz je pozemok oplotený a je
zbytočné ho držať vo vlastníctve obce, nakoľko obec ho vôbec nevyužije. Poslanci po vysvetlení
schválili odpredaj časti obecného pozemku par. č. 1144/1 o výmere 18m2.
K bodu 8:
Starosta predniesol žiadosť organizácie Jednota dôchodcov Slovenska o dotáciu z obce. Vysvetlil,
že dôchodcovia sú aktívni, majú veľa aktivít a preto by bolo dobre keby im finančne trošku
pomohla aj obec. Poslanci zvážili aktivity dôchodcov a stotožnili sa so starostom. Na záver poslanci
schválili dotáciu pre organizáciu JDS vo výške 500€.
K bodu 9:
Starosta informoval prítomných poslancov o tom, že už na mimoriadnom rokovaní sa zaoberali
zákonom o hazardných hrách, kde dali platnosť VZN do 1.3.2013 s tým, že na ďalšom rokovaní sa
dohodnú na ďalšom postupe. Navrhol poslancom, aby sa hracie prístroje nechali v prevádzke.
Poslanci na záver schválilo pozastavenie platnosti VZN č.14/2012 do 31.5.2013.
K bodu 10:
Starosta obce privítal p. arch. Barčiaka, ktorý informoval poslancov o tom, že je potrebné kým sa
začne zmena územného plánu, aby sa dohodli akú výstavbu chcú mať zapracovanú v územnom
pláne. Je potrebné určiť, či to budú rodinné domy alebo bytovky, alebo spojená výstavba rod.
domov a bytoviek. Toto je podstatné vedieť. Poslanci vzali na vedomie zmenu územného plánu
Doplnku č. 3 s tým, že sa plochy zmenia na individuálnu výstavbu rodinných domov.
K bodu 11:
V tomto bode starosta prečítal návrh na zmenu ZŠ s MŠ na ZŠ s MŠ prof. Ivan Hričovský.
Upovedomil poslancov o tom, že p. Hričovský sa zúčastňuje každý rok na akcii Zelená škola, kde
vysvetľuje deťom a občanom ako sa treba starať a stromy a chce pokračovať v týchto prednáškach
aj naďalej. K tomuto sa vyjadril p. Pytel a podotkol, že či by nebolo lepšie dať názov školy podľa
učiteľa Kubiatka, ktorý učil v našej obci za maďarizácie a nebál sa učiť deti po slovensky a je
v našej obci aj pochovaný. Pán Pytel zostaví zoznam významných ľudí našej obce a zvýrazní to na
našej webovej stránke. Poslanci vzali tento návrh na vedomie s tým, že sa to presúva na ďalšie
rokovanie obecného zastupiteľstva.
K bodu 12:
Schválenie kúpnej zmluvy ŽSR. Kúpnu zmluvu aj s úpravami prečítal starosta a vysvetlil
poslancom ako sa bude postupovať pri zriadení podchodu a cesty k cintorínu. Po prerokovaní
všetkých potrebných náležitostí poslanci kúpnu zmluvu ŽSR schválili.
K bodu 13:
Pán Rastislav Ďuriník informoval v tomto bode prítomných poslancov o stave H-blokov.
V priestoroch sú kancelárske priestory, ktoré by sa mohli dať do prenájmu. Inžinierske siete sú
momentálne odpojené. Poslanci súhlasia s návrhom a preto vzali stav H-bloky na vedomie s tým, že
p. Ďuriník dá na web. stránku ponuku na prenájom priestorov.
K bodu 14:
Starosta opätovne prečítal žiadosť p. Daniela Vydru na prenájom garsónky. Poslanec Peter Marčiš
sa spýtal, či bola ponuka zverejnená a či nebolo viac záujemcov. Starosta informoval, že ponuka
bola zverejnená a nikto ďalší si nedal žiadosť. Po vysvetlení poslanci prenájom garsónky schválili
p. Danielovi Vydrovi.
K bodu 15:
V ďalšom bode sa prerokovala rekonštrukcia Z-tky. Poslanci navrhli, že je potrebné opraviť
strechu, vymeniť okná, skontrolovať kanalizáciu v akom stave je. Budova je v katastrofálnom stave.
Preto je potrebné zistiť statiku budovy. Navrhli, že keď bude dobrá statika tak by nebolo zlé
vykonať nadstavbu. Poslanci dospeli k názoru, že to treba robiť systémovo. Je potrebné osloviť p.
Barčiaka a dohodnúť si s ním stretnutie na marec, kedy sa pôjdu aj s poslancami pozrieť na Z-tku.
Poslanci navrhujú starostovi, aby sa vytvoril návrh obnovy Z-tky v prvom marcovom týždni.
K bodu 16:

V rôznom sa poslanec Nemčík spýtal ako to vyzerá zo starou školou, nakoľko je zavlhnutá a či sa
stým niečo robí. Starosta vysvetli, že sa začalo vykurovanie týchto priestorov, takže by sa to malo
zlepšiť. Ďalej sa poslanci spýtali ako to postupuje s pozemkami na družstve. Aj tu podal starosta
informáciu o tom, že vlastníci si podali odvolania voči stavebnému povoleniu, ktoré si podal p.
Pilarčík a je to v štádiu riešenia. Poslanci vzali tieto informácie na vedomie.
K bodu 17:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenie, ktoré poslanci schválili.
K bodu 18:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Ing. Jozef Trizuljak - starosta
Zapísala: Katarína Bistiaková

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
18.2.2013
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie č. 1/2013
a) konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
b) schvaľuje program uvedený v zápisnici
hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
2. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 2/2013
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: p. Roman Valko, Ing. Peter Marčiš
3. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 3/2013
berie na vedomie plnenie uznesenia za minulé obdobie
4. Správa TJ za II. Polrok 2012
Uznesenie č. 4/2013
berie na vedomie správu TJ za II. polrok 2012
5. Schválenie úveru Super linka z Prima banky
Uznesenie č. 5/2013
schvaľuje úver Super linka z Prima banky vo výške 15 000 €
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

6. Prerokovanie úverov obce – stav a čerpanie
Uznesenie č. 6/2013
berie na vedomie prerokovanie úverov obce- stav a čerpanie
7. Odpredaj časti obecného pozemku par. č. 1144/1 o výmere 18m2 Mariánovi Trajčíkovi
Uznesenie č. 7/2013
schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku par. č. 1144/1 o výmere 18m2
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

8. Schválenie dotácie pre organizáciu Jednota dôchodcov Slovenska
Uznesenie č. 8/2013
schvaľuje dotáciu pre organizáciu JDS
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

9. Hazardné hry prerokovanie
Uznesenie č. 9/2013
schvaľuje pozastavenie VZN č. 14/2012 do 31.5.2013
Hlasovanie:

za: 5 poslancov
proti: 1 poslanec Peter Trajčík
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

10. Zmena územného plánu obce Doplnok č. 3
Uznesenie č. 10/2013
berie na vedomie s tým, že sa dohodla individuálna bytová výstavba a na ďalšom rokovaní
predloží p. Barčiak návrh územného plánu Doplnok č. 3
11. Návrh zmeny názvu ZŠ s MŠ na ZŠ s MŠ prof. Ivana Hričovského
Uznesenie č. 11/2013
berie na vedomie s tým, že sa to presúva na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva
12. Schválenie kúpnej zmluvy ŽSR
Uznesenie č. 12/2013
schvaľuje kúpnu zmluvu ŽSR
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
13. Stav H - blokov k prenájmu
Uznesenie č. 13/2013
berie na vedomie s tým, že p. Rastislav Ďuriník dá ponuku na prenájom na web. stránku
14. Pridelenie garsónky Daniel Vydra
Uznesenie č. 14/2013
schvaľuje pridelenie garsónky p. Danielovi Vydrovi

Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

15. Rekonštrukcia Z - tky
Uznesenie č. 15/2013
navrhuje starostovi obce, aby vytvoril návrh obnovy Z – tky a v prvom marcovom týždni dohodnúť
stretnutie s p. Barčiakom a radou obce
16. Rôzne
Uznesenie č. 16/2013
berie na vedomie vlhnutie starej školy
Informáciu o stavebnom povolení p. Pilarčík a odvolanie občanov
Uznesenia 1/2013 – 16/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.2.2013 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov
Ing. Jozef Trizuljak - starosta

