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 16.12.2013 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2014
Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2013
Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry na základe schválenej novely zákona 583/2004 Z. z.
7. Schválenie rozpočtu na roky 2014 - 2016
8. Schválenie VZN – komunálny odpad, pes, o núdzovom zabezpečení pitnej
vody a správne poplatky
9. Schválenie vyplácania odmien poslancom za zastupiteľstvo a účasť raz za
rok
10. Rôzne
11. Prijatie uznesenia
12. Záver

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

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov. Prečítal
program, ktorý bol následne schválený.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie p. Dušana Marčiša a Ing. Petra Marčiša, ktorí boli
následne zvolení.
K bodu 3:
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia za minulé obdobie. Na minulom rokovaní
boli prerokované žiadosti a sťažnosti, na tieto listy boli zaslané odpovede. Zmluva na
prenájom obecnej garsónky je podpísaná. Ostatné body boli splnené. Plnenie uznesenia za
minulé obdobie poslanci vzali na vedomie.
K bodu 4:
Hlavný kontrolór obce Mgr. Rastislav Ďuriník predložil poslancom plán kontrol na rok 2014.
Informoval o tom ako budú kontroly prebiehať. Poslanci plán kontrol na rok 2014 vzali na
vedomie.

K bodu 5:
V tomto bode informovala p. Dikošová o úprave rozpočtu za rok 2013. Vysvetlila
prítomným body na ktoré sa spýtali a poslanci následne úpravu rozpočtu za rok 2013
schválili.
K bodu 6:
V tomto bode oboznámila p. Dikošová prítomných o schválení novely zákona 583/2004 Z. z.,
kde vláda schválila, že obce do 2000 obyvateľov nemusia mať programový rozpočet. Je to
novela zákona č. 426/2013 čl. 1 odst. 3. Preto predložila poslancom na schválenie zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. Tento bod poslanci schválili.
K bodu 7:
Schválenie rozpočtu na roky 2014 – 2016 predniesla p. Dikošová. Vysvetlila prítomným
poslancom, že rozpočet na tieto roky sa spracováva podľa predchádzajúceho roka, nakoľko
ešte vláda neposkytla podklady koľko podielových daní a dotácií zašle na obec. Rozpočet na
roky 2014 – 2016 poslanci schválili nasledovne za bolo 6 poslancov a proti bol 1 poslanec p.
Peter Trajčík.
K bodu 8:
Na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva boli schvaľované návrhy VZN. Boli vyvesené
po dobu 15 dní a nikto nepodal žiadne námietky. Prečítal VZN na rok 2014, ktoré poslanci
následne schválili.
K bodu 9:
V tomto bode starosta predložil na schválenie vyplácanie odmien poslancom za zastupiteľstvo
a účasť raz za rok za všetky zastupiteľstva. Vysvetlil, že vyplácanie odmien bolo schválené
v minulosti a teraz sa to len preschvaľuje. Vyplácanie odmien poslanci schválili tak, ako to
bolo predložené.
K bodu 10:
V rôznom starosta podal informáciu o prevádzke ZŠ s MŠ. Upozornil nato, že v škole je
potrebné aby bolo v jednej triede najmenej 12 detí. Čiže v dvoch triedach by malo byť 24
detí, aby školu nezatvorili. Zatiaľ máme dostatočný počet detí na škole aj do budúceho
školského roka. Dúfajme, že bude dostatok detí aj naďalej. a našu školu si udržíme.
Ďalej starosta podal informáciu o návšteve obce Vlkanová, kde je postavená elektráreň na
spaľovanie odpadov. Boli tam občania z obce, ktorí sa oboznámili s prevádzkou
a skonštatovali, že elektráreň na spaľovanie odpadov v našej obci odmietajú a budú bojovať,
aby sa nepostavila.
K bodu 11:
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

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 16.12.2013
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie č. 70/2013
a) konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
b) schvaľuje program uvedený v zápisnici
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
2. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 71/2013
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: p. Dušan Marčiš
Ing. Peter Marčiš
3. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 72/2013
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
4. Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2014
Uznesenie č. 73/2013
berie na vedomie plán kontrol na rok 2014
5. K schváleniu úpravy rozpočtu za rok 2013
Uznesenie č. 74/2013
schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2013
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
6. K schváleniu zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Uznesenie č. 75/2013
schvaľuje rozpočet obce bez programovej štruktúry
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

7. K schváleniu rozpočtu na roky 2014 - 2016
Uznesenie č. 76/2013
schvaľuje rozpočet na roky 2014 - 2016
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 1 poslanec p. Peter Trajčík
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
8. K schváleniu VZN
Uznesenie č. 77/2013
schvaľuje
a) VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
b) VZN daň za psa
c) VZN o núdzovom zabezpečení pitnej vody
d) VZN správne poplatky
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
9. K schváleniu vyplácania odmien poslancom za zastupiteľstvo a účasť raz za rok
Uznesenie č. 78/2013
schvaľuje vyplácanie odmien poslancom za zastupiteľstvo a účasť raz za rok
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
10. Rôzne
Uznesenie 79/2013
berie na vedomie
a) informáciu o prevádzke ZŠ s MŠ
b) informáciu o návšteve obce Vlkanovej, kde je postavená Elektráreň na spaľovanie
odpadov
Uznesenia 70/2013 – 79/2013 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.12.2013 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 7poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov
Ing. Jozef Trizuljak
starosta

