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 23.9.2013 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Informácia o petíciách SAKER a COOP Jednota Logistické centrum
Prerokovanie Územného plánu obce – priebežný stav
Žiadosť na prenájom časti obecného pozemku par. č. 764/1 zast. Plochy
a nádvoria o výmere 127 m2 p. Suchomelová B. a p. Suchomel V.
7. Stav rozpracovania rozvojových úloh Z-tka
8. Žiadosť o úpravu verejného priestranstva a preloženie kontajnerov p.
Eduard Marčiš
9. Vyúčtovanie Borovčka cup 2013
10. Schválenie poplatkov ZŠ s MŠ
11. Rôzne
12. Prijatie uznesenia
13. Záver

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

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov a občanov.
Prečítal program, kde sa doplnili ako bod 4 informácia o petíciách a ako bod 10 schválenie
poplatkov ZŠ s MŠ. Poslanci následne program schválili.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie p. Petra Trajčíka a p. Romana Valku, ktorí boli následne
zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulého obdobie. Na minulom
rokovaní obecného zastupiteľstva bola prerokovaná výmena okien na Z-tke. Vykonalo sa
výberové konanie a okná sa budú vymieňať v priebehu októbra. Na mimoriadnom rokovaní
sa zrušili body na odkúpenie pozemkov pod cestu, nakoľko nastali nové skutočnosti a bolo
potrebné vykonať zameranie pozemkov. Zameranie sa vykonalo a na ďalšom rokovaní sa
pristúpi k prerokovaniu odkúpenia pozemkov pod cestu. Ďalej sa rokovalo aj o havarijnom
stave strechy na školskej bytovke, ktorá sa bude opravovať. Kontrolu plnenia uznesenia za
minulé obdobie poslanci vzali na vedomie.
K bodu 4:
Ohľadne petícií SAKER a COOP Jednota – Logistické centrum informoval p. Eduard Králik.
Oboznámil prítomných s tým, že petícia ohľadne SAKERU na spaľovanie hliníka bola

úspešná a dopočul sa, že firma by mala zrealizovať zámer v Považskej Bystrici, ale nevie či je
to stopercentné. Ohľadne prejazdu áut rokoval s p. riaditeľkou Logistického centra, aby si
umiestnili informačné tabule. Na záver požiadal poslancov, aby boli po ruke pri riešení týchto
problémov, pretože sú tu aj ďalšie firmy, ktorých autá prechádzajú cez obec.
K bodu 5:
V tomto bode informoval prítomných Ing. arch. Barčiak o zmene územného plánu. Zmena sa
vykoná Doplnkom č. 3 a bude sa riešiť zmena priemyselnej zóny na individuálnu výstavbu
rodinných domov v časti bývalého poľnohospodárskeho družstva smerom k píle p. Šifru.
V tejto časti by sa malo vybudovať okolo 110 rodinných domov. Plánuje sa tu aj s výstavbou
detského ihriska a parku. V časti Sever za nadjazdom sa plánuje tiež individuálna výstavba
rodinných domov, kde sa plánuje s výstavbou asi 50 rodinných domov. Ďalej sa plánuje s
vybudovaním prístupovej cesty, ktorá by bola napojená na existujúci nadjazd a vtedy by sa
z časti odbremenila premávka áut cez obec. V priestoroch kde sa nebudú dať stavať rodinné
domy navrhuje vybudovať obchody, nejaká zeleň a detské ihrisko.
K bodu 6:
Starosta prečítal žiadosti p. Suchomelovej Boženy a p. Suchomela Vladimíra na prenájom
časti obecného pozemku par. č. 764/1. Pri posudzovaní žiadosti p. Suchomelovej sa zistilo, že
nie je vlastníčkou susedných pozemkov oboznámil poslancov. Poslanci si ešte raz pozreli
mapu pozemkov a na záver dospeli k názoru, že p. Suchomelová sa nemá kadiaľ dostať na
pozemok o ktorý žiadala na prenájom. P. Suchomel Vladimír je spoluvlastníkom susedných
pozemkov a preto je potrebné, aby doniesol súhlas od ostatných spoluvlastníkov a potom sa
budeme zaoberať so žiadosťou na prenájom obecného pozemku, vysvetlili poslanci. Na záver
poslanci žiadosti neschválili.
K bodu 7:
Starosta informoval prítomných o stave rozpracovaných úloh Z-tky. V priebehu októbra by sa
mali vymeniť okná a je potrebné urobiť štúdiu na zameranie celého areálu. Poslanci sa
dohodli, že sa vykoná geodetické zameranie a rozpracuje sa ideový zámer. Tento bod
poslanci vzali na vedomie.
K bodu 8:
Starosta predložil na schválenie žiadosť o úpravu verejného priestranstva a preloženie
kontajnerov p. Eduarda Marčiša. Poslanec Ing. Daniel Badík sa spýtal, či bude úpravu robiť
na vlastné náklady a ak áno, tak nemá námietky. Poslanci sa dohodli, že najskôr pôjdu na tvar
miesta a po obhliadke sa na ďalšom rokovaní rozhodnú. Žiadosť poslanci vzali na vedomie.
K bodu 9:
V tomto bode predniesli pracovníčky obecného úradu vyúčtovanie akcie Borovička cup 2013.
Po informácii poslanci vyúčtovanie vzali na vedomie.
K bodu 10:
Starosta prečítal prítomným poplatky ZŠ s MŠ, ktoré predložila riaditeľka školy.
S poplatkami boli oboznámení rodičia a rada školy, ktorí s poplatkami súhlasia. Poslanci
poplatky ZŠ s MŠ schválili.
K bodu 11:
V rôznom informoval prítomných starosta o žiadosti na posúdenie pre územné rozhodnutie na
stavbu elektrárne. Žiadosť bola postúpená na Spoločný stavebný úrad a po zaslaní stanoviska
podá informáciu na ďalšom rokovaní. Poslanci predložili starostovi informáciu o vykurovaní
ZŠ s MŠ, kde upozornili na temperovanie budovy počas prázdnin.

K bodu 12:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 13:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

