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 25.11.2013 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov CVČ Žilina
Žiadosť odkúpenie časti obecného pozemku par. č. 1156/1 o výmere 50m2,
Ing. Zuzana Halaganová
7. Žiadosť o pridelenie obecnej garsónky Vladimír Krško
8. Žiadosť o úpravu verejného priestranstva a preloženie kontajnerov p.
Eduard Marčiš
9. Sťažnosť spoločenstva bytovky č. 164 – presun kontajnerov
10. Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2013
11. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016
12. Návrh VZN – komunálny odpad, pes, o núdzovom zabezpečení pitnej
vody a správne poplatky
13. Rôzne – spoločnosť INVESTSPOL s.r.o. telefonicky požiadala
o vyjadrenie sa na obecnom zastupiteľstve
14. Prijatie uznesenia
15. 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 bol následne schválený.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie p. Dušana Marčiša a Ing. Daniela Badíka, ktorí boli
následne zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulé obdobie. Na minulom rokovaní
obecného zastupiteľstva bol prerokovaný územný plán obce. Zmeny v územnom pláne sú
pred dokončením a možno začiatkom roka 2014 sa bude schvaľovať. Začala sa rekonštrukcia
Z-tky, kde sa vymenili okná a ďalej sa bude pokračovať v rekonštrukcii podľa financií.
Preloženie kontajnerov bolo splnené. Ostatné body z minulého rokovania boli splnené.
Informáciu vzali poslanci na vedomie.

K bodu 4:
O kontrole NKÚ informoval starosta. Prečítal list a skonštatoval, že podľa stanoviska NKÚ
obec plní všetky úlohy a účtovné doklady sú v poriadku. Informáciu poslanci vzali na
vedomie.
K bodu 5:
V tomto bode prečítal starosta žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ
Žilina. Poslanci skonštatovali, že už v minulom roku riešili tieto žiadosti a dohodli sa, že
financie nechajú na podporu detí v našej škole. Poslanci žiadosť neschválili.
K bodu 6:
Starosta prečítal žiadosť Ing. Halaganovej Zuzany na odkúpenie časti obecného pozemku
par. č. 1156/1 o výmere 50 m2. Vysvetlil prítomným, že je to cesta cez námestie smerom až
k železničnej zastávke. Pani Halaganová má parcelu už od roku 1997 v prenájme a stará sa
o tento pozemok, preto si dala žiadosť na odkúpenie. Poslanci vzali žiadosť na vedomie s
tým, že sa pôjdu pozrieť na tvar miesta a na ďalšom rokovaní sa žiadosť dorieši.
K bodu 7:
Starosta prečítal prítomným žiadosť p. Vladimíra Kršku na prenájom obecnej garsónky.
Garsónka je prázdna a bolo by dobré ju dať do prenájmu. Poslanci sa spýtali, či nebola žiadna
iná žiadosť a skonštatovali, že treba garsónku prenajať. Nakoľko nie je žiadna iná žiadosť
garsónku schválili p. Vladimírovi Krškovi na jeden rok s jednomesačnou výpovednou
lehotou.
K bodu 8:
V tomto bode sa opätovne prerokovala žiadosť p. Eduarda Marčiša na úpravu verejného
priestranstva a preloženie kontajnerov. Poslanci boli na tvare miesta a na tomto základe
schvaľujú úpravu verejného priestranstva. Kontajnery boli preložené pri kontrole
priestranstva.
K bodu 9:
Starosta prečítal sťažnosť spoločenstva bytovky č. 164 na preloženie kontajnerov a dal slovo
prítomným. Občania bytovky poukázali na to, že kontajnery sa dali hneď vedľa detského
ihriska a majú obavy z toho aby nedošlo k úrazu. Deti sa šplhajú na kontajnery, kde je okolo
nich sklo a môžu spadnúť a úraz je na svete. Spýtali sa poslancov či si to zoberú na
zodpovednosť, keď sa niečo stane. Ďalšia vec je, že v zime sa sneh nahŕňal k detskému
ihrisku a teraz to nebude možné, pretože sú tam kontajnery. Spýtali sa poslancov ako to chcú
riešiť. Na záver poslanci skonštatovali, že kontajnery ostanú na novom mieste a po zime sa
uvidí, či je to dobré a ak nie bude sa to v novom roku riešiť. Sťažnosť poslanci vzali na
vedomie.
K bodu 10:
P. Dikošová predložila prítomným úpravu rozpočtu za rok 2013. Vysvetlila poslancom
položku po položke, aby vedeli o čo sa jedná a zodpovedala im otázky na ktoré sa spýtali. Po
vysvetlení a prehodnotení úpravu rozpočtu za rok 2013 poslanci schválili.
K bodu 11:
V tomto bode predložila p. Dikošová Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016. Vysvetlila
prítomným poslancom všetky príjmy aj výdaje a informovala, že ako sa tvorí rozpočet na
dané obdobie. Upozornila aj na to, že príjmy a výdavky nesmú ísť do mínusu. Rozpočet
plusový môže byť. Poslanci po vysvetlení návrh vzali na vedomie.
K bodu 12:
Starosta prečítal postupne všetky návrhy VZN. Poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy
schválili.

K bodu 13:
V rôznom starosta predstavil Ing. Kohúta z firmy Investspol, s.r.o., ktorý ho telefonicky
požiadal, aby sa mohol zúčastniť na dnešnom rokovaní ohľadne výstavby elektrárne a dal mu
slovo. Ing. Kohút informoval prítomných o tom, že predmetná akcia je rozpracovaná
v určitom štádiu. Z ich strany po konzultácii s Ministerstvom životného prostredia sa budú
vyhodnocovať všetky výstupy a vstupy. Asi v priebehu piatich mesiacov bude analýza
ukončená a budú zodpovedané všetky otázky, ktoré boli dané na verejnom zhromaždení.
Správa bude zaslaná asi v máji 2014 a zašle sa všetkým dotknutým orgánom. Podľa toho ako
sa postavia občania a obec k stanovisku, podľa toho sa rozhodne či sa bude pokračovať ďalej
alebo sa akcia ukončí. Bolo našou povinnosťou Vám tieto informácie predložiť a preto som
žiadal prítomnosť na tomto rokovaní obecného zastupiteľstva. Môžeme sa dohodnúť
a prídeme aj na iné rokovania. Ing. Ján Trajčík podotkol, že obec a ani občania nebudú
súhlasiť s výstavbou a preto sa spýtal, či sa im oplatí vkladať financie a či nebude lepšie
ukončiť proces výstavby. Proces je v určitom štádiu rozpracovaný a niektoré veci musia zo
zákona prebehnúť a na základe námietok a nesúhlasov sa proces zastaví, vysvetlil Ing. Kohút.
Ďalej sa poslanci spýtali, či nebudú požadovať finančné vysporiadanie od obce, keď sa
výstavba nepovolí. Ing. Kohút ubezpečil prítomných, že žiadne financie sa od obce žiadať
nebudú a všetky náklady bude znášať firma. Informáciu vzali poslanci na vedomie.
Poslanec Peter Marčiš sa v rôznom spýtal ako sme pripravení na zimnú údržbu ciest. Starosta
informoval, že všetko je pripravené ako aj stroje.
Ďalej poslanci navrhli starostovi Ing. Jozefovi Trizuljakovi stretnutie s vedením firmy Saker
ohľadne cesty, kde majú odstavené kamióny.
K bodu 14:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 15:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

