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 17.6.2013 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Prerokovanie Územného plánu obce – priebežný stav
Informácia o stave príprav Borovička cup 2013
Informácia o stave Z-tky – kanalizácia, okná a stav pripravovaného
projektu
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 a rezervného fondu
8. Odkúpenie pozemku pod cestu – novostavby rodinných domov pri
Šarayovi, par. č. 284 – 28416 od vlastníkov pozemkov Marián Pytel, Mária
Hančinová, Peter Koštek, Jozef Koštek
9. Rôzne
10. Prijatie uznesenia
11. Záver

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

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. Antona Nemčíka a Ing. Daniela Badíka, ktorí boli
následne zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulého obdobie. Na minulom
rokovaní obecného zastupiteľstva bola prerokovaná zmena územného plánu. Táto zmena je
v štádiu ukončenia. Na základe žiadosti sa Jednote dôchodcov Slovenska pridelila miestnosť
v bývalom internet klube a na túto žiadosť sa im zaslala odpoveď. Ohľadne premiestnenia tují
v detskom ihrisku na bytovkách informoval starosta, že tuje sa budú premiestňovať, aby sa
spriehľadnila cesta. Kontrolu plnenia za minulé obdobie poslanci vzali na vedomie.
K bodu 4:
Ohľadne územného plánu dozorná rada skonštatovala, že do územného plánu sa zapracujú aj
nadjazd pri Slovnafte ponad železnicu, nakoľko prejazd vybudovaním rýchlostnej dráhy sa
tam zruší. Ďalej sa zapracuje aj cesta z bývalého nadjazdu, aby firmy nechodili cez obec, ale
popri železnici smerom na Váhostav. Týmito nadjazdmi by sa obmedzila premávka cez obec.
Prerokovanie územného plánu obce poslanci vzali na vedomie.
K bodu 5:
Členovia organizačného výboru informovali prítomných poslancov o stave príprav Borovička
cup 2013. Akcia je v plnom prúde, stánky sú zabezpečené, hry pre deti tiež, strážna služba je
dohodnutá, atrakcie tiež. Teraz sa už bude pripravovať areál, chystať drevo na vatru a rôzne
úpravy. Stav prípravy akcie poslanci vzali na vedomie.

K bodu 6:
Starosta predniesol informáciu o stave Z-tky. V areáli sa odkontrolovala kanalizácia, ktorá je
v poriadku a nie je potrebné ju prerábať. Dozorná rada sa stretla aj s pánom starostom
v priestoroch Z-tky, kde prerokovali výmenu okien, ktoré sa budú meniť po akcii Borovička
cup. Bolo vykonané výberové konanie a suma by sa mala pohybovať okolo 2 000€.
Zatepľovať sa bude strecha podľa toho ako bude mať obec financie. Je potrebné opraviť aj
vežu na požiarnej zbrojnici a to by sa urobilo pri zatepľovaní strechy Z-tky.
K bodu 7:
Starosta predložil poslancom na schválenie záverečný účet obce za rok 2012 a schválenie
rezervného fondu. Prečítal stanovisko hlavného kontrolóra a dal slovo poslancom na
vyjadrenie. Poslanci nemali žiadne námietky k záverečnému účtu ani k tvorbe rezervného
fondu. Poslanci záverečný účet obce za rok 2012 a tvorbu rezervného fondu schválili.
Záverečný účet, tvorba rezervného fondu a stanovisko hlavného kontrolóra sú prílohou
zápisnice.
K bodu 8:
Starosta predložil na schválenie kúpnu zmluvu a oboznámil ich s jej obsahom. Vysvetlil
prítomným, že pozemok sa od vlastníkov chce odkúpiť z dôvodu rozšírenia obecnej cesty,
ktorá sa nachádza pri novostavbách rodinných domov. Určitá časť cesty je už vysporiadaná,
preto je potrebné ju rozšíriť po celej dĺžke, aby bol dobrý prístup pri výstavbe rodinných
domov. Vlastníci pozemkov žiadajú za 1 m2 30€. Poslanci odkúpenie pozemku schválili
nasledovne: 5 poslancov bolo za a jeden poslanec p. Peter Trajčík sa zdržal hlasovania.
K bodu 9:
V rôznom firma SUZANNE požiadala poslancov či môžu predložiť projekt na výstavbu
výrobnej haly a rodinných domov a vysvetliť o čo sa jedná. Poslanci túto žiadosť zamietli.
V hlasovaní boli proti 5 poslanci a 1 poslanec p. Anton Nemčík sa zdržal hlasovania. Starosta
oboznámil prítomných poslancov a občanov, že dňa 19.6.2013 sa uskutoční verejné
prerokovanie navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie kovových odpadov“. Pán
Eduard Králik informoval o tom, že dňa 18.6.2013 prebehne v našej obci kontrola prejazdu
áut cez obec v čase od 5,00 hod – 7,00 hod., 11,00 hod. – 13,00 hod. a 17,00 hod. – 19,00
hod. Ďalej v rôznom poslanec p. Peter Trajčík navrhol, či by sa nemohla urobiť brána v plote
od požiarnej zbrojnice do parku, aby nemuseli na cvičenie nosiť veci naokolo. Pán Jozef
Jahvodka upozornil, že na bývalom družstve kde stoja stavby na ich pozemkoch prebiehajú
stavebné konania a vlastníci stavieb i napriek zákazu vykonávajú stavebné úpravy. Preto je
potrebné, aby sa tam poslanci a p. starosta išli pozrieť.
Na záver poslanci do uznesenia doplnili bod 8a) stanovenie ceny pozemku na odkúpenie
a navrhli stretnutie vlastníkov s p. starostom za prítomnosti hlavného kontrolóra.
K bodu 10:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 11:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Jozef Trizuljak
starosta
Zapísala: Katarína Bistiaková

O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad
013 42 Horný Hričov 191
Dedina ako záhrada v súťaži Dedina roka 2011

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 17.6.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie č. 27/2013
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. 28/2013
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: p. Anton Nemčík
Ing. Daniel Badík
3. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 29/2013
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
4. K prerokovaniu Územného plánu obce – priebežný stav
Uznesenie č. 30/2013
berie na vedomie prerokovanie Územného plánu obce – priebežný stav
5. K informácii o stave príprav Borovička cup 2013
Uznesenie č. 31/2013
berie na vedomie informáciu o stave príprav Borovička cup 2013
6. K informácii o stave Z-tky
Uznesenie č. 32/2013
berie na vedomie informáciu o stave Z-tky
7. K schváleniu záverečného účtu obce za rok 2012 a tvorbe rezervného fondu vo
výške 19 602,36 €
Uznesenie č. 33/2013

schvaľuje
a) záverečný účet obce za rok 2012
b) tvorbu rezervného fondu vo výške 19 602,36 €
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
8. K odkúpeniu pozemku pod cestu – novostavby rod. domov par. č. 284/15 – 17 od
vlastníkov pozemkov Marián Pytel, Mária Hančinová, Peter Koštek a Jozef Koštek
Uznesenie č. 34/2013
schvaľuje odkúpenie pozemkov pod cestu
Hlasovanie:
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 1 poslanec p. Peter Trajčík
9. Rôzne
Uznesenie č. 35/2013
berie na vedomie
- rokovanie ohľadne „Zariadenie na zhodnocovanie kovových odpadov“ dňa 19.6.2013
- informáciu p. Eduarda Králika o kontrole prejazdu áut cez obec
- kontrolu stavebných úprav na družstve
schvaľuje do rôzneho predloženie projektu na výrobnú halu a rodinné domy pri Váhostave
Hlasovanie:
za: 0 poslancov
proti: 5 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 1 poslanec p. Anton Nemčík
8 a) K stanoveniu ceny pozemku na odkúpenie
Uznesenie č. 36/2013
navrhuje - starostovi rokovať o cene s majiteľmi pozemkov za účasti hlavného kontrolóra
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
Uznesenia 27/2013 – 36/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.6.2013 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

