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 6.5.2013 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Informácia o stave príprav Územného plánu obce Ing. arch. Krajč
Správa z rokovania obecnej rady
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Schválenie platu starostu zo zákona
Žiadosť o prenájom obecného pozemku par. č. 485/2, vlastníci bytovky
súp. č. 164
8. Žiadosť o pridelenie klubovej miestnosti pre ZO Jednota dôchodcov
Slovenska
9. Správa o príprave Borovička cup 2013
10. Rôzne
11. Prijatie uznesenia
12. Záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 p. Petra Trajčíka, ktorí boli následne
zvolení.
K bodu 3:
Informáciu o stave spracovania Územného plánu obce (ďalej len ÚP obce) podal p. Ing. arch.
Barčiak. Vysvetlil prítomným, že do ÚP obce sa zapracuje v smere za nadjazdom výstavba
rodinných domov. V priemere to vychádza asi okolo 50 rodinných domov. Problémom je tam
kanalizácia, ktorá vedenie zo Žiliny. Podľa jeho názoru by sa tam mohla vybudovať
prístupová cesta. Ďalej navrhol zapracovať aj detské ihrisko, zeleň aby tam bol verejný
priestor. V časti západ za bývalým družstvom sa plánuje výstavba 110 rodinných domov.
Pani Kocmánková argumentovala, že sa tam toľko domov nezmestí.
Poslanec Ing. Peter Marčiš podotkol, že ÚP obce sa mení z toho dôvodu, aby sa zmenila
priemyselná zóna na obytnú zónu. Ďalej je potrebné v ÚP zapracovať komunikáciu. Navrhol,
či by sa nedala zapracovať komunikácia od firmy SAKER ponad železnicu a napojiť sa na
cestu 1/18. V prvom rade je potrebné doriešiť komunikáciu a potom sa budeme venovať
pozemkom. Tieto pozemky sú súkromné a nemôžeme donútiť vlastníkov, aby ich dali na
priemyselný park. Na záver sa poslanci dohodli, že Ing. arch. Krajč zapracuje varianty do
návrhu ÚP a po predložení návrhu bude rokovať ďalej. Poslanci informáciu vzali na
vedomie.
K bodu 4:
Správu z rokovania obecnej rady predniesol starosta. Oboznámil prítomných s úlohami, ktoré
navrhla obecná rada. V prvom rade je potrebné riešiť Z–tku, kde treba vymeniť okná, zatepliť

budovu a opraviť kanalizáciu. Vykonali predbežné výberové konanie a cena by sa mala
pohybovať okolo 2 600€. Nová kanalizácia je finančne náročná, preto navrhujú vytýčenie
trasy kanalizácie a prečistenie, čo by bolo v cene 260€. Ďalej obecná rada navrhuje
vybudovanie studne pri Z-tke, aby sa na akciách nemusela čerpať štátna voda. Túto správu
vzali poslanci na vedomie.
K bodu 5:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulého obdobie. Na minulom
rokovaní obecného zastupiteľstva bol návrh na zmenu názvu ZŠ s MŠ na ZŠ s MŠ profesora
Ivana Hričovského. Bol návrh, aby škola niesla názov po učiteľovi Kubiatkovi. Pán Pytel ešte
pracuje na zozname významných ľudí, ktorých zverejní na obecnej stránke. H- bloky sa idú
dať do prenájmu, je vyvesená tabuľa na prenájom, zatiaľ sa ešte nikto neprihlásil. Informáciu
poslanci vzali na vedomie
K bodu 6:
Schválenie platu starostu, o tomto informovala prítomných p. Dikošová. Plat starostu musí
byť poslancami schválený každý rok. Základný plat starostu je zo zákona a prepočítava sa
koeficientom 1,65, ktorý je stanovený podľa počtu obyvateľov. Zvýšenie platu sa určuje
v percentách a to záleží od toho aké percento poslanci chvália. Minulý rok bolo zvýšenie
platu vo výške 65%. Teraz záleží na tom ako sa poslanci dohodnú, ale základ musí ostať. Na
záver poslanci plat starostu schválili nasledovne: základný plat 805€ x koeficient1,65
a odmenu vo výške 60%.
K bodu 7:
Starosta predniesol poslancom na schválenie prenájom obecného pozemku o ktorý požiadali
vlastníci bytovky s. č. 164. Jedná sa o chodník par. č. 485/2, ktorý vedie poza bytovku a nie je
využívaný. Drží sa tam len neporiadok a oni by si chceli postaviť prístrešok a udržiavať túto
časť v čistote. Poslanci prenájom pozemku schválili.
K bodu 8:
Starosta predniesol žiadosť organizácie Jednota dôchodcov Slovenska o pridelenie miestnosti
ako klubovú miestnosť, kde by sa schádzali. Obec nemá vo vlastníctve budovy v ktorých by
mohla byť klubová miestnosť. Do úvahy by prichádzali priestory bývalého internet. Členovia
tejto organizácie návrh prijali s tým, že uvidia či sa im bude dobre chodiť hore schodišťom.
Poslanci schválili pridelenie klubovej miestnosti pre ZO JDS.
K bodu 9:
Správu o príprave akcie Borovička cup podal pán Juraj Králik. Informoval o tom, že všetky
prípravy sú rozbehnuté tak ako v minulom roku a nič sa nemení. Poslanec p. Peter Trajčík
podotkol, že sa veľa ľudí sťažuje na veľký hluk a neporiadok. Navrhli, aby sa zvýšila
bezpečnosť a zariadiť lepšiu SBS. Správu poslanci vzali na vedomie.
K bodu 10:
V rôznom sa poslanec Ing. Daniel Badík spýtal ohľadne okien na ZŠ, v akom je to štádiu.
Aká je záruka a je to potrebné riešiť. Ďalej upozornil na tuje v detskom ihrisku na bytovkách,
ktoré bránia prehľadu v zákrute a môže dôjsť k nešťastiu. Preto navrhuje, aby sa tuje presadili
na iné miesto. Navrhuje stretnutie s vedením firmy COOP Jednota - Logistické centrum
a upozorniť ich, aby si zabezpečili navigačné tabule, nakoľko vozidlá, ktoré idú do firmy sa
nevedia zorientovať. Poslanec Ing. Ján Trajčík navrhol, aby sa prešlo do inej banky. Poslanci
skonštatovali, aby starosta išiel prerokovať podmienky s inou bankou a podľa toho čo bude
výhodnejšie sa budú tomu venovať na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Poslanec
Peter Trajčík sa spýtal ako je to v spore medzi obcou a p. Bartákom. Starosta oboznámil
s tým, že sedenie bude vo štvrtok a potom bude poslancov informovať o výsledku.

K bodu 11:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 12:
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 6.5.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie č. 17/2013
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. 18/2013
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: p. Roman Valko
p. Peter Trajčík
3. K informácii o stave spracovania ÚP obce
Uznesenie č. 19/2013
berie na vedomie informáciu o stave spracovania ÚP obce
4. K správe z rokovania obecnej rady
Uznesenie č. 20/2013
berie na vedomie správu z rokovania obecnej rady
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 21/2013
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
6. K schváleniu platu starostu
Uznesenie č. 22/2013
schvaľuje plat starostu 805€ x koeficient 1,65 a zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 o 60%
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

7. K žiadosti o prenájom obecného pozemku par. č. 485/2, vlastníci bytovky s. č. 164
Uznesenie č. 23/2013
schvaľuje prenájom obecného pozemku par. č. 485/2
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
8. K žiadosti o pridelenie klubovej miestnosti pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska
Uznesenie č. 24/2013
schvaľuje klubovú miestnosť v bývalom internet klube
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
9. K správe o príprave akcie Borovička cup 2013
Uznesenie č. 25/2013
berie na vedomie správu o príprave akcie Borovička cup
10. Rôzne
Uznesenie č. 26/2013
berie na vedomie - riešenie stavu okien na ZŠ s MŠ
- presadenie tuji na iné miesto
- COOP Jednota – Logistické centrum na umiestnenie navádzacích tabúľ
a stretnutie s p. riaditeľkou
- návrh na možnú zmenu banky
- spor p. Barták a obec s tým, že po ukončení súdu bude p. starosta
informovať poslancov

Uznesenia 17/2013 – 23/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 6.5.2013 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

