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 18.2.2015 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
Prezentácia zámeru BRS-STAV, s.r.o. Hričovské Podhradie
Schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
(Stavebný úrad)
7. Schválenie presunu rozpočtovej položky na nákup prístroja integrovaného
rozhlasu VM Florián v rámci rozpočtu
8. Schválenie presunu peňažných prostriedkov z rezervného fondu na
splácanie úveru
9. Schválenie 1. zmeny rozpočtu pre rok 2015
10. Schválenie zriadenia komisií: Komisie pre šport, Komisia pre kultúru,
Komisia stavebná a územného plánovania, Komisia pre riešenie sťažnosti
a kontrolu verejného poriadku
11. Oboznámenie s opraveným VZN pitná voda
12. Informácia o predložení plánu činnosti hlavného kontrolóra
13. Rôzne
14. Prijatie uznesenia
15. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov, občanov,
p. Butku 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.
Informoval, že v riešení je umiestnenie stolnotenisových stolov a biliardového stola. Riešenie
ihriska je zahrnuté do dnešného programu, kde podá starosta informáciu. Ostatné body
uznesenia boli splnené. Tento bod vzali poslanci na vedomie.
K bodu 5:
Starosta na začiatku tohto bodu predstavil p. Butku vedúceho firmy BRS-STAV, s.r.o.
a dal mu slovo, aby prezentoval firmu.
Na začiatku p. Butko informoval prítomných, že v ich firme sa spracovávajú druhotné
suroviny napr. polystyrén, polypropylén, plastové tabule atď. Suroviny zvážajú z firmy

MOBIS a každý deň spracujú dva kontajnery. Materiál sa spracováva lisovaním za studena.
Z hľadiska životného prostredia do ovzdušia neunikajú žiadne škodlivé látky. Jednoducho
vysvetlené, že sa materiál zlisuje, balíky sa naložia do kamiónov a tie odvážajú materiál na
ďalšie spracovanie do Poľska a Čiech asi raz za dva mesiace, podľa toho ako sa naplnia.
Upozornil aj na to, že v prenajatých priestoroch sa materiál neskladuje.
p. Kocmánková: sa spýtala, či im zváža materiál aj firma ASA a či bývajú kontajnery
prikryté, aby nerozsýpali materiál, pretože keď idú auta z firmy ASA tak autá nemajú
prikryté a materiál im padá po ceste. Ďalej sa spýtala, prečo si vybrali práve našu obec
a nenašli si inde priestory na zvoz odpadov.
p. Butko: Firma ASA zváža materiál, ale nechodia cez obec, pretože pre nich je
výhodnejšie chodiť priamo na cestu pri Slovnafte a zbytočne by chodili cez obec. . Ohľadne
priestorov vysvetlil, že sa snažili zohnať aj iné priestory, ale nikde na okolí neboli také
priestory, ktoré by vyhovovali ich potrebám.
Na záver poslanci vzali prezentáciu na vedomie a dohodli sa aj s pánom starostom, že
vykonajú obhliadku na tvare miesta.
K bodu 6:
V tomto bode starosta predložil na schválenie uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu (Stavebný úrad). Predovšetkým vysvetlil, že do tejto zmluvy sa zapojili
viaceré úrady a nakoľko stavebný úrad v Žiline nám dal výpoveď k 31.3.2015 je potrebné
zmluvu prekonzultovať s poslancami a následne schváliť. Spoločný obecný úrad Stavebný
úrad bude mať sídlo v priestoroch Lesov na Štefánikovom námestí. Na konci roka sa vykoná
vyúčtovanie a obce buď doplatia rozdiel alebo sa im financie vrátia. Po vysvetlení poslanci
zmluvu schválili.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie presun rozpočtovej položky na nákup prístroja
integrovaného rozhlasu VM Florián v rámci rozpočtu. Informoval o tom, že rozhlas bude
slúžiť na lepšiu informovanosť občanov. V priebehu krátkeho času budú zaslané občanom
dotazníky, kde sa budú môcť vyjadriť k informáciám o rozhlase. Občanom sa budú dať
zasielať vyhlasovania aj cez mobil ak budú chcieť. Bude to zverejnené aj na webovej stránke
obce. Poslanci presun položky schválili.
K bodu 8:
V tomto bode starosta informoval prítomných o presune financií z rezervného fondu na
bežný účet a z týchto financií sa splatí úver vo výške 28 000€. Poslanci schválili presun
financií z rezervného fondu na bežný účet na splatenie úveru.
K bodu 9:
K schváleniu 1. zmeny rozpočtu pre rok 2015 informoval starosta. Vysvetlil, že financie,
ktoré prišli sa musia v rozpočte navýšiť v príjmoch. Elektrickú energiu v kaplnke platil
doteraz farský úrad Dolný Hričov a nakoľko kaplnka je v majetku obce je potrebné navýšiť
výdavky v rozpočte na platenie elektrickej energie. Rozpočet sa vo výdavkovej položke
navýšil aj o poplatok na odvoz psov do útulku. Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu pre rok
2015.
K bodu 10:
V tomto bode starosta oboznámil poslancov o tom, že je potrebné zriadiť nasledovné
komisie: Komisiu pre kultúru, Komisiu pre šport, Komisiu stavebnú a územného plánovania,
Komisiu pre riešenie sťažností a kontrolu verejného poriadku. Tieto komisie budú
spolupracovať s obecným úradom. Je potrebné, aby každá komisia mala predsedu a členov.
Za členov by mali byť určení aj občania, preto poslanci oslovia občanov, ktorí by chceli byť
členmi komisií. Poslanci komisie schválili a na ďalšom rokovaní sa schvália predsedovia
a členovia komisií.

K bodu 11:
O proteste prokurátora proti VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd informoval starosta. V decembri 2014 bolo schvaľované VZN
a po vyvesení bolo zaslané na prokuratúru, ktorá podala protest a to stým, že poukázali na §5
a §6, ktoré nie sú v súlade zo zákonom. Bol vypracovaný návrh Dodatok č. 1 k VZN 4/2015,
kde tieto paragrafy boli vypustené. Dodatok sa zverejní na dobu 15 dní a následne sa zašle na
prokuratúru. Poslanci návrh Dodatku vzali na vedomie.
K bodu 12:
Hlavný kontrolór obce Ing. Škerlik predložil poslancom návrh plánu činnosti hlavného
kontrolóra. Všetko čo uviedol v pláne kontrol považoval za potrebné a dúfa, že sa mu úlohy
podaria splniť v časovom intervale, tak ako navrhol. Nechce robiť svoju prácu povrchne,
pretože by to nemalo zmysel a dúfa, že spoločnými silami to zvládneme. Poslanci vzali návrh
plánu činnosti na vedomie.
K bodu 13:
V rôznom informoval prítomných starosta o firme SKANSKA, ktorá si podala žiadosť
o stavebné povolenie. V rámci žiadosti nebolo všetko v poriadku, preto starosta napísal
stanoviská a dve boli kladné a jedno záporné. Ohľadne záporného stanoviska bol predstaviteľ
firmy p. Raif rokovať na obecnom úrade za prítomnosti Ing. arch. Barčiaka. Pri riešení
územného plánu p. Barčiak nevedel, že v priestoroch bude stáť firma SKANSKA. Na
rokovaní sa dohodlo, že firma urobí ústupky a vjazd bude ďalej od trate. Zásobníky budú
otočené rovnobežne s cestou, kde sa vybuduje protihluková bariéra. Firma súhlasí s našimi
pripomienkami, ktoré sa zapracujú do stavebného povolenia. Bude sa riešiť aj dopravné
značenie.
Ohľadne ihriska starosta zisťoval, čo by bolo najlepšie, aby tento pozemok získala obec do
svojho vlastníctva. Najlepším riešením by bolo, keby Slovenský vodohospodársky podnik dal
pozemok Okresnému úradu a potom by sa to dorieši delimitačným protokolom.
V priestoroch H blokov vykonal starosta obhliadku s realitnou kanceláriou, ktorá
skonštatovala, že priestory sú neprenajímateľné. O budove sa bude rokovať s poslancami aj
v budúcnosti, ale najlepšie by bolo budovu zrovnať zo zemou a nanovo vybudovať.
Starosta informoval o stavbe Skladu paliet v COOP Jednota Logistické centrum. Stavba je
postavená bez stavebného povolenia, preto bol rokovať s riaditeľkou, ktorú upozornil na to,
že obec im môže dať pokutu za túto čiernu stavbu. Dohodli sa, že budú ešte rokovať ohľadne
stavby.
Ďalej starosta informoval o rokovaní s Krajským riaditeľom Hasičského zboru, ktorý má
záujem pomôcť našej obci. Je potrebné napísať žiadosť na prezídium, kde požiadame o auto
TATRA 815. Vykoná sa stretnutie s našimi hasičmi, kde sa dohodnú čo všetko treba
zabezpečiť našim hasičom na dobré fungovanie. Poslanci vzali informácie na vedomie.
K bodu 14:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 15:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.
Ing. Dušan Ďuríček
starosta
Zapísala: Katarína Bistiaková

