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 21.1.2015 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Voľba hlavného kontrolóra obce
Schválenie zásad tvorby a čerpania fondov prevádzky, údržby a opráv
obecnej bytovky s. č. 157
7. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a určenie
rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
8. Schválenie príspevku na stravovanie starostovi obce
9. Schválenie výšky spoločenskej hodnoty stromov spojenej s výrubom pri
obnove trate ŽSR
10. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu
11. Prerokovanie zámeru p. Pilarčíka
12. Rôzne
13. Prijatie uznesenia
14. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov, občanov,
Ing. arch. Barčiaka a Ing. Škerlika na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci následne chválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú a za členov návrhovej komisie p.
Adrianu Vydrovú a Bc. Lukáša Panáka. Navrhnutých členov poslanci zvolili.
K bodu 4:
V tomto bode informoval starosta prítomných s plnením uznesenia za minulé obdobie.
Všetky body uznesenia boli splnené. Tento bod vzali poslanci na vedomie.
K bodu 5:
Starosta na začiatku tohto bodu predstavil Ing. Slavomíra Škerlika, ktorý ako jeden z troch
uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorý pri otváraní obálok dňa 12.1.2015 za
účasti starostu a štyroch poslancov splnil podmienky. Ďalší dvaja uchádzači p. Daniela
Barčiaková a p. Peter Hudec podmienky nesplnili. P. Barčiaková predložila súhlas na

spracovanie osobných údajov pre Martin a nie pre obec Horný Hričov a p. Hudecovi chýbala
prihláška. Po informácii dal p. starosta slovo Ing. Škerlikovi.
Na začiatok Ing. Škerlik oboznámil prítomných s tým, že ho oslovil p. starosta a na tomto
základe si podal prihlášku. Celý svoj život sa venoval tejto sfére, takže vie aká je táto práca
náročná. Svoju prácu kontrolóra, ak ho poslanci zvolia, si predstavuje v takom zmysle, že
bude kontrolovať celú činnosť obce, do čoho spadajú financie, majetok obce, smernice,
faktúry, sťažnosti, registratúrny poriadok, proste všetko čo sa týka činnosti obce. Poukázal na
to, že na našej webovej stránke vôbec nenašiel kolónku hlavného kontrolóra, kde by mali byť
zverejnené informácie o kontrolách.. Jeden z poslancov sa spýtal ako si predstavuje svoj
úväzok. Ing. Škerlik skonštatoval, že zatiaľ si nevie predstaviť ako často bude musieť chodiť
na kontroly, preto by úväzok nechal na štyri hodiny. Bude sa zúčastňovať aj na rokovaniach
obecného zastupiteľstva a predloží plán kontrol. Dúfa, že spoločnými silami budeme dobre
spolupracovať.
Starosta poďakoval Ing. Škerlikovi za prednesenie svojich predstáv a dal slovo poslancom
na hlasovanie. Ešte pred hlasovaním upozornil na to, že ak nebude zvolený kontrolór obce,
budú sa konať nové voľby. Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra obce Ing. Škerlika, kde za
bolo päť poslancov Ing. Daniel Badík, Ing. Peter Marčiš, Mgr. Juraj Králik, p. Peter Trajčík,
p. Adriana Vydrová a hlasovanie sa zdržali dvaja poslanci Bc. Lukáš Panák, p. Miroslav
Káčer.
K bodu 6:
V tomto bode starosta predložil na schválenie zásady tvorby a čerpania fondov prevádzky,
údržby a opráv obecnej bytovky s. č. 157. Poslanec Badík sa spýtal, či sa bude dávať celý
nájom za byty na fond opráv. Bolo mu vysvetlené, že len nájom za byty a platba na plyn sa
nebude odvádzať do tohto fondu. Ostatné energie si nájomcovia platia osobitne na základe
uzatvorených zmlúv s dodávateľmi. Navrhol, aby sa do fondu odvádzalo 80% a 20% ostane
v obci. S týmto sa stotožnil aj poslanec Panák. Ostatní poslanci sa nevyjadrili k výške
príspevku do fondu opráv, preto dal p. starosta návrh na odvod nájmu vo výške 100%.
Poslanci schválili odvod do fondu opráv vo výške 100%.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Informoval prítomných, že v zásadách bude určená aj výška sumy s ktorou bude môcť
starosta vykonávať zmeny rozpočtu. Preto požiadal poslancov, aby určili túto výšku.
Upozornil aj na to, že o všetkých zmenách bude poslancov informovať. Poslanci schválili
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a zároveň v zásadách schválili starostovi
právomoc na vykonávanie zmien pri prsúvaní medzi položkami rozpočtu vo výške 1 500 €.
K bodu 8:
V tomto bode bol poslancom predložený návrh na schválenie príspevoku na stravu pre
starostu. Starosta vysvetlil prítomným, že podľa § 2 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere.
Preto je potrebné aby bol príspevok na stravu starostovi schválený zastupiteľstvom. Poslanci
môžu schváliť rozšírenie okruhu fyzických osôb, a to starostu obce podľa § 152 ods. 8 písm.
c) zákonníka práce a vtedy sa mu bude prispievať na stravu podľa ods. 3. Po vysvetlení dal
slovo poslancom, aby sa k tomuto bodu vyjadrili. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a príspevok na stravu starostovi schválili.
K bodu 9:
K schváleniu výšky spoločenskej hodnoty stromov spojenej s výrubom drevín pri obnove
trate ŽSR. oboznámil prítomných starosta obce. Informoval, že mal stretnutie s vedením ŽSR
a firmou Sudop, ktorá bude realizovať výrub. Na rokovaní sa vedenie ŽSR vyjadrilo, že
navrhujú aby obec požadovala iba 10% zo sumy, ktorá je uvedená v projekte. Túto alternatívu
starosta zamietol a upovedomil vedenie ŽSR, že vec musí prerokovať s poslancami obecného

zastupiteľstva. Zároveň poslancov informoval, že osobne je za to, aby ŽSR nebola poskytnutá
žiadna zľava. Po informácii dal slovo poslancom na vyjadrenie.
Poslanec Ing. Marčiš: ŽSR nám ponúkli sumu, ktorú nám zaplatia a z jeho pohľadu treba
túto sumu prijať a dohodnúť sa len za už vyrúbané stromy. Ostatní poslanci s jeho verziou
súhlasia. Na záver poslanci schválili spoločenskú hodnotu tak, ako ponúkli ŽSR: SO–51
11 321,28€ a SO-52 531 292,54€.
K bodu 10:
V tomto bode starosta oboznámil poslancov o tom, že je potrebné zvoliť komisiu na
ochranu verejného záujmu, ktorá slúži na majetkové priznanie, ktoré podáva starosta každý
rok počas volebného obdobia. Navrhol, aby sa poslanci prihlásili, ktorí chcú byť v tejto
komisii. Nakoľko sa nikto neprihlásil, starosta navrhol do komisie p. Vydrovú, p. Káčera
a Bc. Panáka. Navrhnutí poslanci súhlasili a na záver ich poslanci zvolili.
K bodu 11:
O zámere Slovgeo informoval prítomných Ing. Pilarčík. Oboznámil prítomných o tom, že
je vlastníkom niektorých budov a pozemkov. Na rekonštrukciu budov má súhlasné stanovisko
od obce. Najväčší problém má s pozemkami Ing. Jána Trajčíka a p. Jozefa Jahvodku. Vie, že
poslanci plánujú v tejto zóne individuálnu bytovú výstavbu, ale on je vlastníkom hál, ktoré
tam budú stáť. Konštatoval aj to, že v poľnohospodárskej výrobe môžu byť aj skladové
priestory.
Starosta informoval o dvoch podnetoch, ktoré boli doručené na obecný úrad a to od Ing.
Jána Trajčíka a p. Jozefa Jahôdku. V podnetoch nesúhlasia so zámerom, ktorý predložil Ing.
Pilarčík a žiadajú o doriešenie tejto situácie. Podnety sú prílohou zápisnice. Starosta predložil
záznam so všetkými podkladmi, ktoré súvisia s predmetnými stavbami firmy Slovgeo a pána
Čapičíka.
K tomuto bodu sa vyjadril aj Ing. arch. Barčiak, ktorý nám spracováva návrh územného
plánu obce Doplnok č. 3. Bude vydané VZN na zmenu územného plánu obce, kde budú
zakomponované samostatné domy a ochranná zeleň, občianska vybavenosť a model obce pre
zmenu. Dúfa, že sa nájde spoločné riešenie a dokážeme sa dohodnúť.
K bodu 12:
V rôznom informoval prítomných starosta o výstavbe mostu, ktorý by mal byť vybudovaný
do konca roka 2015.
Ohľadne nadjazdu pri Slovnafte bolo rokovanie v Považskej Bystrici na ktorom sa
zúčastnili aj občania z Občianskeho združenia Horný Hričov. Na rokovaní nám oznámili, že
nadjazd sa nemôže postaviť zo zdrojov ŽSR, nakoľko sú vysoké náklady, ktoré predstavujú
2,5 – 3 milióna eur. Firma Reming Consult nám prisľúbila, že zistí, či by sa nadjazd nedal
postaviť na inom mieste.
Starosta ďalej skonštatoval, že je potrebné zmluvne zabezpečiť firmy pri Slovnafte, aby
využívali prístupovú cestu na diaľnicu.
Obec musí uzatvoriť aj zmluvu s firmou Uniasfalt, ktorej 50% vlastníkom je spoločnosť
Skanska a 50% vlastníkom spoločnosť Eurovia. Uniasfalt bude prevádzkovateľom
pripravovanej obaľovčky.
V tomto roku sa bude konať oslava 90-teho výročia TJ, na ktorej by sa mala konať svätá
omša, futbalové zápasy a kultúrne podujatia. Bude to náročná akcia na financie, preto starosta
navrhol poslancom, aby sa vyjadrili, či sa bude konať aj akcia Borovička cup, nakoľko sa
občania sťažujú na hluk a neporiadok počas akcie. Poslanci navrhli, aby starosta vykonal
stretnutie s organizačným výborom a o výsledku stretnutia bude poslancov informovať.
p. Jozef Pytel predložil výročnú správu o hospodárení TJ za rok 2014, ktorá je prílohou
zápisnice.
V obci je rozšírený vandalizmus pri kostole informoval starosta a navrhol vybudovať pri
kostole kamerový systém. Upozornil aj na to, že je to drahá záležitosť.
p. Šaray sa spýtal na prekládku elektrickej prípojky pri jeho rodinnom dome, ale najskôr je
potrebné zistiť na koho pozemku stojí betónový stĺp. Ďalej upozornil, že cesta k novým

rodinným domom by sa dala vyriešiť z opačnej strany rodinných domov, čiže odkúpiť
pozemok od súkromnej osoby, ktorá ho chce predať. Tento pozemok sa nachádza v areály
bývalého družstva pozdĺž plota. Spýtal sa aj na to, ako sa budú riešiť prípojky, či sa bude dať
kopať na obecnej ceste. Starosta vysvetlil, že ak niekto bude chcieť vybudovať prípojku
požiada na obecnom úrade o rozkopanie miestnej komunikácie a obec podľa potreby vydá
rozkopové povolenie aj s podmienkami.
K bodu 13:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 14:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

