OBEC Horný Hričov, Obecný úrad 013 42 Horný Hričov 191

Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24.7.2013 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie
3. Zrušenie bodu z uznesenia riadneho rokovania OcZ zo dňa 17.6.2013,
zameraného na kúpu pozemkov pod cestu par. č. 284/15, 16, 17
4. Odsúhlasenie čerpania financií z rezervného fondu
- odstránenie havarijného stavu na prívodných potrubiach ZŠ s MŠ
- odstránenie havarijného stavu na streche obecnej bytovky
- výmena okien na Z-tke
5. Stanovisko obce k racionalizačnému opatreniu financovania ZŠ
6. Rôzne
7. Prijatie uznesenia
8. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov. Prečítal program,
ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie Ing. Daniela Badíka a p. Romana Valku, ktorí boli následne
zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných poslancov o kúpe pozemkov pod cestu, ktoré boli schvaľované na
rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 17.6.2013. Predložil poslancom mapu a navrhol nové
zameranie pozemkov. Na tomto základe poslanci schválili zrušenie bodu 8 z minulého rokovania
OcZ.
K bodu 4:
Starosta oboznámil poslancov o havarijnom stave potrubia v ZŠ s MŠ a havarijného stavu strechy
na obecnej bytovke. Aby sa mohli opravy vykonať je potrebné schváliť čerpanie z rezervného
fondu. Ing. Badík Daniel a Ing. Marčiš Peter si berú na starosť zistenie havárie na ZŠ s MŠ a p.
Roman Valko zoženie firmu na opravu strechy na obecnej bytovke. Poslanci na záver čerpanie
z rezervného fondu schválili.
K bodu 5:
Starosta oboznámil poslancov so stanoviskom k racionalizačnému opatreniu financovania ZŠ.
Vysvetlil, že ak obec nebude školu financovať, tak nám ju zatvoria. Poslanci po vysvetlení schválili
financovanie školy z obecných financií.
K bodu 6:
Poslanec Roman Valko informoval prítomných o zriadení zberného dvor na kovový odpad pri
Slovnafte v priestoroch p. Naima Mazreka. Ďalej p. Daniel Badík oznámil, že ho oslovil p.
Kolenčík ohľadne výstavby malej tepelnej elektrárne. Poslanec Peter Marčiš navrhol vymeniť okná
na Z-tke v čo najkratšom čase.
K bodu 7:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili.
K bodu 8:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.
Ing. Jozef Trizuljak - starosta

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 24.7.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie 37/2013
a) konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
b) schvaľuje program uvedený v zápisnici
hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

2. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 38/2013
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: Ing. Daniel Badík a p. Roman Valko
3. k zrušeniu bodu 8 uznesenia z riadneho rokovania OcZ zo dňa 17.6.2013, zameraného na
kúpu pozemkov pod cestu par. č. 284/15, 16, 17 z dôvodu nových skutočností
Uznesenie č. 39/2013
schvaľuje zrušenie bodu 8 uznesenia zo dňa 17.6.2013
poveruje starostu Ing. Jozefa Trizuljaka a Mgr. Rastislava Ďuriníka na zabezpečenie geodeta na
zameranie pozemku
hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

4. K schváleniu čerpania rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu ZŠ s MŠ
a opravu strechy obecnej bytovky
Uznesenie č. 40/2013
schvaľuje
a) čerpanie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu potrubia na ZŠ s MŠ
b) čerpanie rezervného fondu na opravu strechy obecnej bytovky
hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

5. K stanovisku obce k racionalizačnému opatreniu financovania ZŠ
Uznesenie 41/2013
schvaľuje že obec nepristúpi k racionalizačnému opatreniu financovania ZŠ a bude ju financovať
z obecných financií
hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

6. K rôznemu
Uznesenie 42/2013
berie na vedomie riešenie výmeny okien na Z-tke
Uznesenia 37/2013 – 42/2013 z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva konaného
dňa 24.7.2013 boli jednomyseľne schválené.
hlasovanie:

za: 4 poslanci

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
Ing. Jozef Trizuljak
starosta

