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 30.3.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Schválenie otvorenia druhej triedy MŠ v školskom roku 2015/2016
Schválenie Územného plánu obce Horný Hričov v zmene Doplnku č. 3
Schválenie VZN obce Horný Hričov č. 5/2015 o záväzných častiach
Zmeny a Doplnku č. 3 územného plánu obce Horný Hričov
8. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 pitná voda
9. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
10. Schválenie Úpravy rozpočtu na rok 2015
11. Schválenie členov Komisie stavebnej a územného rozvoja
12. Schválenie členov Komisie pre riešenie sťažností a kontrolu verejného
Poriadku
13. Schválenie členov Komisie pre šport
14. Schválenie komisie pre kultúru
15. Návrh Štatútu obce Horný Hričov
16. Schválenie Rokovacieho poriadku
17. Štatút knižnice
18. Rôzne
19. Schválenie platu starostu
20. Prijatie uznesenia
21. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov, občanov
a Ing. arch. Vladimíra Barčiaka 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 z minulého rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené. Tento bod vzali
poslanci na vedomie.

K bodu 5:
Starosta na začiatku tohto bodu oboznámil prítomných o tom, že je potrebné ísť v ústrety
rodinám s malými deťmi a preto odporúčal otvorenie druhej triedy v MŠ. Následne dal slovo
riaditeľke ZŠ s MŠ, aby vysvetlila prítomným situáciu v škôlke.
PaedDr. Johanidesová: Oboznámila prítomných s tým, že v našej škôlke boli vždy dve
triedy. Neskôr bolo detí málo a preto sa jedna trieda zrušila. Teraz sa nám zapísalo do škôlky
27 detí a z tohto dôvodu je potrebné otvoriť ďalšiu triedu. Sú to všetko deti z našej obce
a rodičia pracujú. Ďalej informovala o tom, že pri otvorení ďalšej triedy je potrebné prijať
ďalšiu pani učiteľku a samozrejme, že sa navýšia aj náklady. Škôlka je dotovaná
z podielových daní a odvíja sa to od počtu detí. Zatiaľ sa neplánujú prijímať cudzie deti, ale
do budúcnosti by bolo potrebné stanoviť pre takéto deti podmienky vo VZN. Ak by sa
neotvorila ďalšia trieda, rodičia si dajú deti do iných škôlok a vtedy ich už samozrejme
nedajú sem ani do školy. Preto je potrebné situáciu zvážiť a rozhodnúť sa v prospech našej
MŠ. Po informácii poslanci otvorenie druhej triedy v MŠ schválili.
K bodu 6:
V tomto bode starosta predložil na schválenie zmenu Územného plánu obce Horný Hričov
a Doplnku č. 3. a odovzdal slovo Ing. arch. Barčiakovi.
Ing. arch. Barčiak: Oboznámil prítomných o tom, že na bývalom PD sa vykoná zmena
z poľnohospodárskej produkcie na individuálnu bytovú výstavbu, ktorá sa bude rozliehať až
po pílu p. Šifru. Asi 50m od píli bude izolačná zeleň a od priemyselnej zóny, kde firma
SKANSKA vybuduje obaľovačku budú vybudované protihlukové steny. Cesta okolo
Slovnaftu bude napojená na cestu I. triedy. V Severnej časti ŽSR naplánovali nadjazd
smerom na Žilinu a nie na Bytču. Úniková cesta zo Slovnaftu sa bude ťahať severným
smerom a bude sa napájať na cestu III triedy, čiže na nový nadjazd. Po informácii poslanci
zmenu ÚP obce a Doplnok č. 3 schválili.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie VZN obce Horný Hričov 5/2015 o záväzných častiach
zmeny Územného plánu a Doplnku č. 3. Informoval o tom, že územný plán má aj záväznú
časť, ktorú je potrebné tiež schváliť. Brali sa do úvahy aj staršie VZN a oddelili sa zmiešané
územia. Poslanci na záver VZN o záväzných častiach Zmeny a Doplnku č. 3 územného plánu
obce schválili.
K bodu 8:
V tomto bode starosta predložil na schválenie Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2015 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Na minulom rokovaní
obecného zastupiteľstva bol predložený návrh, ktorý bol počas 15 dní zverejnený a teraz je
potrebné ho schváliť. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky poslanci Dodatok č. 1
k VZN 4/2015 schválili.
K bodu 9:
V tomto bode bol predložený na schválenie plán kontrol hlavného kontrolóra obce. Na
minulom rokovaní poslanci vzali na vedomie návrh, ktorý bol po dobu 15 dní zverejnený
a teraz je potrebné ho schváliť. Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky poslanci Plán
kontrol hlavného kontrolóra obce schválili.
K bodu 10:
Starosta informoval poslancov, že v rozpočte sa navýšili príjmy na školu. Financie na
fašiangy boli nižšie, preto sa presunul rozdiel na zimnú ligu Antona Nemčíka, kde boli vyššie
náklady. Ďalej informoval prítomných, že rodina Nemčíková si už neželá, aby sa zimná liga
konala pod názvom Antona Nemčíka. Zimná liga bude pokračovať aj naďalej ale pod názvom
Zimná liga o pohár starostu obce. Po informácii poslanci úpravu rozpočtu schválili

K bodu 11:
V tomto bode starosta informoval poslancov, že na minulom rokovaní sa schválila Komisia
stavebná a územného rozvoja. Preto je potrebné do tejto komisie schváliť predsedu a členov.
Za predsedu navrhol Mgr. Juraja Králika a za členov Ing. Petra Marčiša, Ing. Daniela Badíka,
Ing Jána Kortiša a Ing. Miroslava Ďurkovského. Poslanci nemali žiadne námietky a predsedu
a členov komisie schválili tak, ako navrhol starosta.
K bodu 12:
Starosta informoval prítomných o tom, že na minulom rokovaní sa schválila Komisia pre
riešenie sťažností a kontrolu verejného poriadku. Preto je potrebné do tejto komisie schváliť
predsedu a členov. Za predsedu navrhol Bc. Lukáša Panáka a za členov Mgr. Juraja Králika
a Bc. Jozefa Jahvodku. Poslanci bez námietok schválili predsedu a členov tak, ako navrhol
starosta.
K bodu 13:
V tomto bode starosta informoval poslancov, že na minulom rokovaní sa schválila Komisia
pre šport. Do tejto komisie je potrebné schváliť predsedu a členov, preto navrhol za predsedu
p. Miroslava Káčera a za členov Ing. Petra Marčiša a Bc. Lukáša Panáka. Poslanci bez
námietok schválili predsedu a členov tak, ako navrhol starosta.
K bodu 14:
Aj v tomto bode informoval starosta prítomných o tom, že na minulom rokovaní bola
schválená Komisia pre kultúru a tiež treba schváliť predsedu a členov, preto za predsedu
navrhol p. Adrianu Vydrovú a za členov Ing. Zuzanu Halaganovú a Mgr. Moniku Kevešovú.
Poslanci bez námietok schválili predsedu a členov komisie tak, ako navrhol starosta.
K bodu 15:
V tomto bode starosta predložil poslancom na prerokovanie Štatút obce. Oboznámil ich, že
v obci bol schválený Štatút obce ale už po rokoch sa zmenili určité legislatívne podmienky,
preto sa upravil a je potrebné ho zverejniť na našu stránku. Poslanci vzali Štatút obce na
vedomie.
K bodu 16:
Starosta informoval prítomných o tom, že v obci je potrebné mať vypracovaný Rokovací
poriadok. Rokovací poriadok bol na obci v minulosti schválený, ale postupom času sa zmenili
legislatívne podmienky a preto je potrebné ho nanovo schváliť. Po úprave dostali tento
poriadok poslanci na prehodnotenie a mali sa k nemu vyjadriť. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a rokovací poriadok schválili.
K bodu 17:
Starosta predložil poslancom na prehodnotenie Štatút knižnice, ktorý musí mať obec
vypracovaný. Poslanci bez pripomienok Štatút knižnice vzali na vedomie.
K bodu 18:
V rôznom informoval prítomných o námestí, kde skonštatoval, že námestie je v zlom stave
a treba opraviť na určitých miestach dlažbu. Táto rekonštrukcia sa vykoná v čo najkratšom
čase.
Na multifunkčnom ihrisku je potrebné zrealizovať opravu osvetlenia, nakoľko pri revízii sa
zistilo, že stĺpy nie sú uzemnené. Po zrealizovaní opravy osvetlenia sa vykoná kolaudácia.
Keď sa ihrisko dostavalo a boli z Úradu vlády na kolaudácii, vtedy sme dostali povolenie na
užívanie ihriska.
Ďalej starosta informoval o stave stavebného povolenia firmy SLOVGEO, s.r.o. p. Pilarčík.
Zistil, že p. Pilarčík mal dodatočné stavebné povolenie, ktoré bolo prerušené a má doložiť
podklady na úpravu. Pokiaľ tieto podklady nedoloží dodatočné stavebné povolenie bude
zastavené.

p. Čapičík začal vykonávať na stavbe v areály bývalého družstva stavebné úpravy
i napriek tomu, že od obce mal nesúhlasné stanovisko. Starosta bol na obhliadke spoločne
s políciou a zakázal mu vykonávať ďalšie úpravy. P. Čapičík sa ohrádzal tým, že on má od
obce povolenie na vykonávanie stavebných prác. Po zisťovaní na obci starosta dospel
k názoru, že stanovisko mu bolo zaslané ale s tým, že obec nesúhlasí s vykonávaním
stavebných úprav na objekte. Toto poprel, že on nič také nedostal a nie je možné mu to
dokázať nakoľko nebolo stanovisko zaslané doporučene. Starosta zaslal žiadosť o vykonanie
štátneho stavebného dozoru na stavebný úrad v Žiline. Obec mu nemôže zakázať vstup na
súkromný pozemok. To môžu urobiť len vlastníci pozemkov. Najlepšie by bolo, keby sa
vlastníci pozemkov dohodli a dali si tam tabule zákaz vstupu súkromný pozemok.
Starosta informoval prítomných o modernizácii trate ŽSR. Výrub stromov prebieha a teraz
na konci marca sa ukončí, nakoľko končí vegetácia. Spoločenská hodnota zatiaľ ešte nie je
doriešená. ŽSR môžu napadnúť výpočet spoločenskej hodnoty, ktorý im robila firma. Zatiaľ
sa ešte nevie, či nám vyplatia pôvodnú sumu, alebo či sa suma zníži. Nadjazd sa začne robiť
už v priebehu mesiaca a prekládka by sa mala začať na budúci rok.
Ďalej starosta informoval o stave výstavby SKANSKA. Prebieha stavebné povolenie. Na
základe našej žiadosti zmenili dispozíciu stavby. Na jeseň by chceli začať stavať. Obec má
s firmou podpísanú zmluvu, že autá nebudú chodiť cez obec.
Starosta informoval prítomných o zlom stave veže na zbrojnici. Zaslala sa žiadosť na
dotáciu na opravu veže v sume 9000€. Dúfa, že dotáciu nám schvália a veža sa bude môcť
opraviť. Žiadosť na auto bola zaslaná a ešte sa nevie či nám ho dodajú.
Informácia o rekonštrukcii verejného osvetlenia. Starosta by chcel vykonať rekonštrukciu
cez štrukturálne fondy. Zistia sa podmienky a potom bude poslancov informovať.
Ohľadne informácie o obstarávaní VM Florián na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Cez
verejné obstarávanie boli zaslané ponuky od firiem a najlacnejšia bola firma VM Florián,
ktorú sme si aj vybrali.
Ohľadne túlavého psa za zavolali z útulku na odchyt, ale zatiaľ sa im nepodarilo ho
chytiť. Dúfame, že v krátkom čase sa to podarí.
Starosta podal informáciu o brigáde na očistu obce , ktorá sa uskutočnila dňa 21.3.2015.
Na brigáde sa zúčastnilo 30 občanov, čo bola celkom dobrá účasť. Vyčistilo sa smetisko
a dúfame, že aj v budúcnosti sa budú občania podieľať na takýchto brigádach a prídu ešte vo
väčšom počte. Všetkým sa poďakoval.
V rôznom poslankyňa p. Vydrová predniesla sťažnosť od občanov na hlučnú ventiláciu
v priestoroch VITALA, kde sa nachádza motokárová dráha. Požiadala poslancov o riešenie
tejto situácie premeraním hlučnosti. p. Pytel oboznámil, že ešte za bývalého starostu bola
v priestoroch meraná hlučnosť a všetko bolo v norme. Starosta navrhol, aby občania zaslali
písomnú sťažnosť, ktorá sa bude riešiť.
V tomto bode p. Jozef Pytel informoval poslancov o tom, že robí knihu k 90 výročiu
TJ. Náklady na vydanie knihy sú dosť vysoké, preto by chcel požiadať poslancov o príspevok
z obce, aby mohol vyhotoviť viac výtlačkov. Podotkol aj to, že oslovil viacerých sponzorov
ale zatiaľ ešte nevie kto ho v tomto finančne podporí. Ďalej chce zachovať izbu slávy a preto
navrhuje, aby sa táto izba premenovala na Múzeum obce. Bude rád keď sa v Múzeu všetko
zachová a rád sa oň bude starať. Podotkol, že je tu veľa zaujímavých ľudí, ktorí žili v našej
obci a bola by veľká škoda si ich nezachovať. Pri zachovaní sa bude mať obec čím pochváliť.
V rôznom všetky informácie vzali poslanci na vedomie.
K bodu 19:
V tomto bode odovzdal slovo starosta svojmu zástupcovi Ing. Danielovi Badíkovi
a požiadal ho o vedenie rokovania.
Zástupca starostu predložil poslancom na schválenie plat starostu. Na rokovaní
ustanovujúceho zastupiteľstva poslanci schválili plat starostu a odmenu vo výške 60%. Na
dnešnom rokovaní poslanci prehodnotili odmenu starostu a predložili svoje návrhy.
Predložené boli dve varianty odmeny 60% a 55%. Zástupca dal hlasovať za odmenu vo výške
60% za boli traja poslanci, proti štyria poslanci, za odmenu vo výške 55% za bolo päť
poslancov a proti boli dvaja poslanci.

Poslanci schválili plat starostu vo výške 858,00 € x koef. 1,65 a odmenu vo výške 55%
s účinnosťou od 1.4.2015.
K bodu 20:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 21:
Na záver zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

