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 12.6.2014 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania OcZ – schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Prerokovanie návrhu zmeny Územného plánu (ÚP) obce doplnok č. 3
Prijatie uznesenia
Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov, občanov
a arch. Ing. Vladimíra Barčiaka. Prečítal program, ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 2:
Starosta určil do návrhovej komisie p. Romana Valku a p. Petra Trajčíka, ktorí boli následne
zvolení.
K bodu 3:
V tomto bode starosta predniesol na prerokovanie návrh zmeny ÚP obce doplnok č. 3.
Vysvetlil, že máme tri sporné body: životné prostredie, ŽSR a p. Pilarčíka. Na životnom
prostredí pripravuje vyjadrenie p. Hanuliaková a starosta dúfa, že po rokovaní nám v čo
najkratšej dobe zašlú vyjadrenie k ÚP. ŽSR – starosta rokoval s p. Gergeliovou a je možné
ďalšie rokovanie so ŽSR. Zistilo sa, že železnice mali v pôvodných projektoch navrhnuté
premostenie smerom k Dolnému Hričovu a po novom je premostenie odklonené na Žilinu.
Práve preto sa napísal list na riaditeľstvo ŽSR. Na tento list dali už aj odpoveď, kde sa
odvolávajú na platné územné rozhodnutie. Je tu viac dôvodov na to, aby sa uskutočnilo
rokovanie so ŽSR. V ďalšom spornom bode ja areál bývalého družstva. Tu navrhol arch. Ing.
Barčiak, aby sa dalo zmiešané územie, čo znamená tichá výroba a individuálna bytová
výstavba. Alebo sa nechá len výstavba rodinných domov. Podľa neho by bolo najlepšie
zmiešané územie. Upozornil aj na to, že p. Pilarčík môže žiadať vyplatenie od obce, nakoľko
investoval do opráv budov, ktoré sú v jeho vlastníctve. Poslanci trvajú na individuálnej
bytovej výstavbe.
K bodu 4:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
K bodu 5:
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 12.6.2014

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu a schváleniu programu
Uznesenie 27/2014
a) konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
b) schvaľuje program uvedený v zápisnici
hlasovanie:
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
2. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 28/2014
v o l í do návrhovej komisie týchto členov: p. Roman Valko
p. Peter Trajčík
3. K prerokovaniu návrhu Územného plánu obce doplnok č. 3
Uznesenie č. 29/2014
berie na vedomie prerokovanie návrhu Územného plánu obce doplnok č. 3 s tým, že
a) upúšťajú od pôvodného dopravného prepojenia nadjazd – Váhostav okolo železničnej
trate a žiadajú nahradiť ho riešením miestnej komunikácie smerujúcej od Váhostavu popod
nadjazd k železničnej stanici
b) po informácii arch. Ing. Barčiaka trvajú na riešení individuálnej bytovej výstavbe na
bývalom dvore poľnohospodárskeho družstva
c) žiada starostu Ing. Jozefa Trizuljaka preveriť vydané územné rozhodnutie ohľadne
výstavby železnice vo väzbe na list zo dňa 5.6.2014, ktorý bol doručený na obecný úrad
Uznesenia 27/2014 – 29/2014 z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.6.2014 boli jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 5 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

