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 3.2.2014 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Zloženie sľubu nového poslanca p. Jozef Pytel
3. Schválenie programu
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Informácia o ZŠ s MŠ - perspektíva
7. Informácia o príprave územného plánu
8. Informácia o výstavbe obaľovačky firma SKANSKA
9. Schválenie Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
10. Schválenie Bezpečnostného projektu obce
11. Správa o činnosti TJ za rok 2013
10. Rôzne
11. Prijatie uznesenia
12. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov a občanov
na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta privítal nového poslanca p. Jozefa Pytela, ktorý nastúpil na post poslanca ako
náhradník namiesto poslanca p. Dušana Marčiša. Následne prečítal sľub, ktorý zložil poslanec
p. Pytel a potvrdil to svojím podpisom. Zloženie sľubu poslanci vzali na vedomie. .
K bodu 3:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 4:
V tomto bode starosta navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Daniela Badíka a p. Jozefa
Pytela. Navrhnutých členov poslanci zvolili.
K bodu 5:
V tomto bode informoval starosta prítomných poslancov o plnení uznesenia za minulé
obdobie. Uznesenia za minulé obdobie boli splnené. Ďalej oboznámil prítomných o rokovaní
na Ministerstve školstva dňa 9.1.2014, kde sa riešilo udržanie školy a dohodli sa, že ak 1. 8.
2014 bude našu školu navštevovať najmenej 24 žiakov škola by sa mala udržať.
K bodu 6:
V tomto bode informovala riaditeľka školy prítomných situácii v škole. Teraz máme v škole
22 detí a do ďalšieho školského roka by malo byť 26 detí a v ďalších obdobiach by malo byť
dosť detí, aby sa škola udržala. Záleží na tom, či sa nám niektoré rodiny neodsťahujú a či si
všetci dajú deti do našej školy. Odvíja sa to aj od toho, ak sú deti športovo nadané my
nemáme vytvorené podmienky na takéto aktivity a vtedy odchádzajú deti na športové školy.
Bolo by dobré keby sme udržali aj v škôlke jeden a pol triedy. Vtedy by deti v predškolskej
dochádzke boli samostatne a pani učiteľka sa im môže viac venovať, ako keď sú spolu
s malými deťmi. Poslanci vzali informáciu na vedomie.

K bodu 7:
Informáciu o príprave územného plánu podal starosta. Územný plán ako základ je hotový
a prebieha pripomienkové konanie. Zatiaľ ešte nedodali všetky dotknuté orgány svoje
stanoviská. Pripomienky podala aj obecná rada a tie boli prijaté. Na obecný úrad zaslal
pripomienky aj Ing. Jaroslav Šifra, ktorý chce svoje pozemky využiť na podnikanie. Poslanci
vzali informáciu na vedomie s tým, že sa bude rokovať s Ing. Šifrom.
K bodu 8:
V tomto bode starosta informoval o výstavbe obaľovačky, kde vysvetlil, že firma obnovuje
stavebné povolenie. Obcou bolo vydané stanovisko na územné rozhodnutie, kde nesúhlasí
s prejazdom áut cez obec. Poslanci podotkli, že je potrebné požiadať SKANSKU
o predloženie dokumentácie o znečisťovaní ovzdušia a vyvolať rokovanie s dotknutými
orgánmi. Vo februári starosta prerokuje situáciu s p. Barčiakom, firmou SKANSKA
a stavebným úradom Žilina.
K bodu 9:
Ohľadne vypracovania Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce starosta informoval,
že predošlý plán stráca platnosť a preto je potrebné vypracovať nový. Firma Operndof nám
plán vypracuje bezodplatne. Je potrebné predložiť pripomienky a návrhy ako by to malo
v našej obci vyzerať. Poslanci spracovanie nového plánu schválili.
K bodu 10:
Starosta predložil na schválenie spracovanie Bezpečnostného projektu, čo nám vyplýva zo
zákona. Nakoľko v zákonoch nastali zmeny a predošlý projekt už nie je v zmysle zákona je
potrebné dať vypracovať nový. Poslanci spracovanie projektu schválili.
K bodu 11:
V tomto bode prečítal správu o činnosti TJ za rok 2013 p. Pytel Jozef. Správu vzali poslanci
na vedomie a je prílohou zápisnice.
K bodu 12:
V rôznom starosta prečítal žiadosť na odkúpenie obecného pozemku par. č. 11 o výmere 728
m2 v podiele 6/8 p. Jordánová Oľga. Poslanci skonštatovali, že žiadosť ohľadne tohto
pozemku sa už v minulosti riešila a bola zamietnutá, nakoľko sú tam spoluvlastníci a tí majú
predkupné právo. Navrhli aby sa doložili podklady ako je katastrálna mapa a na ďalšom
rokovaní sa dohodnú na ďalšom postupe.
Ďalej v tomto bode informoval poslanec Anton Nemčík o skládke odpadu. Požiadal o
prešetrenie a doriešenie skládky odpadu, ktorá sa nachádza na pozemkoch Lesného
a pozemkového spoločenstva Horný Hričov. Poslanci sa dohodli, že pôjdu na tvar miesta
spoločne s predstaviteľmi spoločenstva a na ďalšom rokovaní sa dohodnú na ďalšom postupe.
K bodu 13:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 14:
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 3.2.2014
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 1/2014
konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
2. K zloženiu sľubu nového poslanca p. Jozefa Pytela
Uznesenie č. 2/2014
berie na vedomie zloženie sľubu
3. K schváleniu programu
Uznesenie č. 3/2014
schvaľuje program
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

4. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 4/2014
volí do návrhovej komisie týchto členov: Ing. Daniel Badík, Jozef Pytel
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 5/2014
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
6. K informácii o ZŠ s MŠ - perspektíva
Uznesenie č. 6/2014
berie na vedomie informáciu o ZŠ s MŠ
7. K informácii o príprave územného plánu
Uznesenie č. 7/2014
berie na vedomie informáciu o príprave územného plánu s tým, že sa bude rokovať s Ing.
Šifrom
8. K informácii o výstavbe obaľovačky firma SKANSKA
Uznesenie č. 8/2014
berie na vedomie informáciu o výstavbe obaľovačky firma SKANSKA s tým, že starosta
zvolá do konca februára rokovanie s p. Barčiakom, firmou SKANSKA a
stavebným úradom Žilina
9. K schváleniu Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce nové spracovanie
Uznesenie č. 9/2014
schvaľuje plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce nové spracovanie
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

10. K schváleniu Bezpečnostného projektu
Uznesenie č. 10/2014
schvaľuje Bezpečnostný projekt spracovanie
Hlasovanie:

za: 7 poslancov

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

11. Správa o činnosti TJ za rok 2013
Uznesenie č. 11/2014
berie na vedomie správu o činnosti TJ za rok 2013
12. Rôzne
Uznesenie č. 12/2014
berie na vedomie
a) žiadosť na odkúpenie obecného pozemku par. č. 11 o výmere 728 m2 v podiele 6/8 s tým,
že sa to po doložení podkladov prerokuje na ďalšom rokovaní zastupiteľstva
b) doriešenie skládky odpadu na pozemku Lesného a pozemkového spoločenstva obce
Horný Hričov s tým, že sa stretnú na tvare miesta a dohodnú sa o ďalšom postupe na
najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady
Uznesenia 1/2014 – 12/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.2.2014 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:

za: 7poslancov

proti: 0 poslancov

hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

