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 20.5.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :

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

Program : Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Správa hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k Záverečnému účtu za rok
2014
6. Schválenie záverečného účtu za rok 2014
7. Schválenie tvorby Rezervného fondu za rok 2014
8. Schválenie použitia Rezervného fondu na nákup kosačky RIDER
9. Zmena rozpočtu k 1.4.2015 vykonaná starostom
10. Zmena rozpočtu k 1.5.2015 vykonaná starostom
11. Schválenie zmeny rozpočtu k 20.5.2015
12. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014
13. Schválenie príspevku na oslavu 90. výročia založenia TJ a DHZ vo výške
2 500 €
14. Schválenie prípravy žiadosti na obnovu Verejného osvetlenia zo zdrojov ŠF
EU
15. Schválenie začatia obstarávania vypracovania Projektovej dokumentácie na:
- Hasičskú zbrojnicu
- Osvetové stredisko
- Vodovod na Váhostave
- Rekonštrukcia kotolne
16. Schválenie začatia prác na zmenu Územného plánu obce Doplnok č. 4
17. Vyhodnotenie prieskumu na kúpu obecného traktora
18. Smernica Oznamovania protispoločenskej činnosti
19. Prerokovanie žiadosti pána Bohuša Hlucháňa ml. o prenájom priestorov v H
blokoch na prevádzku pohostinstva
20. Rôzne
- Informácia o zakúpení scenera
- Informácia o zakúpení kosačky Stiga, vlečky, bubnovej kosačky
- Informácia o oprave Kaplnky
- Informácia o rekonštrukcii kotolne
- Informácia o obhliadke SKANSKA
- Informácia o jednaní o pozemku pod ihriskom
- Informácia o stavebnom dozore SAKER
- Informácia o stavebnom dozore p. Hančinová
- Informácia o konaní stavebného dozoru 26.5.2015 p. Čapičík
- Informácia o elektrike v H blokoch
21. Prijatie uznesenia
22. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov a občanov
na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program v ktorom sa ako bod 13 doplnil príspevok na 90. výročie
založenia TJ a DHZ, v bode 15 sa doplnili vodovod na Váhostave a rekonštrukcia kotolne
a do rôzneho sa doplnila informácia o elektrike v H blokoch. Po prednesených zmenách
poslanci program chválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú a za členov návrhovej komisie p.
Adrianu Vydrovú a Mgr. Juraja Králika. 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 predložil poslancom Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za
rok 2014. Poslanci vzali správu na vedomie bez pripomienok.
K bodu 6:
V tomto bode dal starosta slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Škerlíkovi, ktorý
poslancov oboznámil s tým, že pri kontrole podkladov nezistil žiadne chyby a na záver
skonštatoval, že hospodárenie obce je v súlade zo zákonom a nemá k tomu žiadne výhrady.
Správa hlavného kontrolóra obce je prílohou zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie záverečný účet obce za rok 2014. Rozbor rozpočtového
hospodárenia obce poslanci vzali na vedomie. Následne si prešli záverečný účet a následne ho
bez pripomienok schválili.
K bodu 8:
V tomto bode starosta predložil na schválenie tvorbu rezervného fondu. Vysvetlil
prítomným, že rezervný fond sa musí tvoriť a teraz je to vo výške 59 819,70 €. Po vysvetlení
poslanci tvorbu rezervného fondu vo výške 59 819,70 € schválili.
K bodu 9:
Starosta predložil poslancom na schválenie použitie rezervného fondu na nákup kosačky
RIDER, ktorá by mala predbežne stáť 9 500 €. Informoval o tom, že oslovil p. Osiku a cena
kosačky by mala byť nižšia. Ak bude kosačka lacnejšia rozdiel financií bude prevedený do
rezervného fondu. Po vysvetlení poslanci použitie rezervného fondu schválili.
K bodu 10:
V tomto bode bola predložená zmena rozpočtu k 1.4.2015. Starosta informoval , že zmena
bola vykonaná na základe navýšenia výdavkov a tieto zmeny sú uvedené v uznesení č.
52/2015. Zmenu rozpočtu poslanci vzali na vedomie.
K bodu 11:
V tomto bode bola predložená zmena rozpočtu k 1.5.205. Zmena bola vykonaná na základe
navýšenia výdavkov a tieto zmeny sú uvedené v uznesení č. 53/2015. Poslanci zmenu
rozpočtu vzali na vedomie.

K bodu 12:
Starosta predložil prítomným poslancom na schválenie zmenu rozpočtu k 20.5.2015. Tieto
zmeny sú uvedené v uznesení č. 54/2015. Poslanci zmenu rozpočtu schválili.
K bodu 13:
V tomto bode starosta predložil na schválenie príspevok na 90. výročie založenia TJ
a DHZ. Informoval o tom, že predbežné náklady na oslavu sú 5 500 €. Príspevok od obce vo
výške 2 500 € bude použitý výlučne na túto oslavu. Pokiaľ sa nezoženú sponzori dotácie od
obce pre TJ a DHZ budú krátené. Zatiaľ ešte nie je všetko zabezpečené, preto starosta zvolá
rokovanie s vedením TJ a DHZ, kde sa musia dohodnúť na tom kto čo bude robiť. Ďalej
informoval, že zástava TJ bude stáť 600 €.
p. Trajčík informoval, že pre ich organizáciu pôjde z rozpočtu obce pohostenie. Informoval,
že DHZ má pripravené súťaže. Poslanci príspevok od obce schválili za bolo päť 5 poslancov
a dvaja poslanci sa hlasovania zdržali.
K bodu 14:
Starosta informoval prítomných o o príprave žiadosti na verejné osvetlenie zo ŠF EU.
Zatiaľ je všetko vyčerpané, preto v tomto období nedostaneme z fondu žiadne financie. Ale
do budúcnosti je potrebné si to zabezpečiť, aby sa mohlo hneď konať. Starosta sa bude i
naďalej o to zaujímať a keď budeme môcť financie dostať začne vykonávať verejné
obstarávanie. Poslanci tento bod vzali na vedomie.
K bodu 15:
V tomto bode starosta predložil poslancom na schválenie začatie obstarávania projektovej
dokumentácie na hasičskú zbrojnicu, osvetové stredisko, vodovod na Váhostave
a rekonštrukciu kotolne. Informoval poslancov, že nakoľko to bude trvať dlhšie, je potrebné,
aby sa začatie obstarávania schválilo už teraz. Keď budú projekty hotové môžeme postupne
začať s rekonštrukciami. Poslanci začatie obstarávania vypracovania projektovej
dokumentácie schválili.
K bodu 16:
Starosta informoval o začatí ďalšej zmene územného plánu Doplnkom č. 4. Zmenu je
potrebné vykonať, nakoľko sa jedná o územie na Váhostave. Bývajú tam občania, ktorý si
odkúpili byty od Váhostavu a tieto byty sa nachádzajú v priemyselnej zóne. Zmenou by sa
mala vykonať zmiešaná zóna, ale najlepšia by bola obytná zóna. Zmenu územného plánu nám
bude vykonávať Ing. arch. Vladimír Barčiak. Poslanci začatie prác na zmenu územného
plánu schválili.
K bodu 17:
V tomto bode starosta predložil na vyhodnoteniu prieskum traktorov z ktorých by sa mohol
jeden zakúpiť. Jednalo sa o traktor ZETOR a CASE II. V diskusii sa poslanec Káčer vyjadril,
že lepší by bol CASE II. ZETOR je z jeho pohľadu starý výrobok a nič sa na ňom už
nevylepšilo. Ponuka traktorov je prílohou zápisnice. Ostatní poslanci s ním súhlasili a ponuku
vzali na vedomie.
K bodu 18:
Starosta predložil poslancom Smernicu oznamovania protispoločenskej činnosti. Vysvetlil,
že táto smernica musí byť zo zákona. Smernica sa vzťahuje na podávanie podnetov, keby
starosta vykonával niečo v rozpore so zákonom. Na prijímanie podnetov je podľa Smernice
určená osoba, ktorá tieto podnety bude preverovať a riešiť. Poslanci vzali Smernicu na
vedomie.

K bodu 19:
V tomto bode starosta predložil na prerokovanie žiadosť p. Bohumila Hlucháňa ml., ktorý
si chce prenajať priestory v H blokoch na otvorenie pohostinstva. Starosta dal slovo
poslancom na vyjadrenie.
Poslanec Panák neodporúča, aby sa v týchto priestoroch otvorilo pohostinstvo. Z jeho
názorom súhlasí aj poslanec Káčer.
Na záver poslanci skonštatovali, aby si p. Hlucháň dal vypracovať podnikateľsky zámer,
ktorý predloží na obecný úrad. Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
K bodu 20:
V rôznom starosta informoval prítomných o zakúpení SCENERA, ktorý si zapožičal p.
Pytel na skenovanie pre vydanie knihy k 90. výročiu TJ a DHZ. Scener sa mu zapožičal na
základe protokolu o zapožičaní.
Ďalej starosta informoval o zakúpení kosačky Stiga, bubnovej kosačky a vlečky k traktoru.
Musela sa zakúpiť nová vlečka, nakoľko stará sa pokazila a nedala sa už opraviť.
Ako ďalšia informácia je oprava Kaplnky. Kaplnka vlhne a je potrebné ju opraviť. Boli
rozposlané výzvy na ponuky. P. Králik Róbert už predložil ponuku v ktorej je zahrnuté aj
odvodnenie fasády. Teraz sa čaká sa na ďalšie, ale v prvom rade sa budú brať ponuky našich
občanov.
Na rekonštrukciu kotolne sa nám ponúkol Ing. Juraj Králik, podpísala by sa zmluva na 12
rokov počas ktorej by to obec splácala.. Toto sa ale obci neoplatí a je lepšie zobrať úver. Celá
rekonštrukcia kotolne by stála 28 000 €. V prvom rade sa urobia nutné opravy a v ďalšom
roku sa vykoná zbytok. Na rekonštrukciu kotolne je potrebná projektová dokumentácia.
Poslanci odporučia projektantov a vykoná sa výberové konanie.
Ohľadne výstavby obaľovačky SKANSKA bolo vykonaná obhliadka, kde sa dohodlo na
zmenách v projekcii.
Informáciu ohľadne pozemku pod ihriskom podal prítomným starosta. Pozemok patrí
Slovenskému vodohospodárskemu podniku a chceli sme to vyriešiť cestou delimitačného
protokolu cez Okresný úrad. Po konzultácii s Okresným úradom sa zistilo, že to nie je možné.
Ostali nám dve možnosti a to odkúpiť pozemok od SVP a ďalšia varianta je aby si Urbárnici
v rámci reštitúcie zistili, či nie je možné pozemok získať späť. Ak to nebude možné je tu ešte
jedno riešenie a to získať pozemok vydržaním.
SAKER – podali sme podnet na štátny stavebný dozor, ktorý nezistil nedostatky
a z pohľadu dní z nehnuteľnosti si podali dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Zo životného prostredia nemáme ešte vyjadrenie.
Stavba p. Hančinovej je v zlom stave a je potrebné vykonať odstránenie komína. Okolie
stavby je zarastené a musí sa to vyčistiť od krovín. Pani Hančinová si túto situáciu rieši a dá
si dom a okolie do poriadku.
Na bývalom družstve bude dňa 26.5.2015 vykonaný stavebný dozor v priestoroch budov,
ktoré sú vo vlastníctve p. Čapičíka. O výsledku kontroly bude starosta poslancov informovať.
Starosta informoval prítomných o spotrebe elektrickej energie v H blokoch. Od roku 2012
nebola nikomu refakturovaná elektrická energia. V predošlých rokoch podľa podružných
elektromerov robil vyúčtovanie p. Braciník. Nakoľko firma ČERTES odtiaľ odišla a už to
nikto nerobil. Preto musíme skontrolovať všetky elektromery a porovnať spotrebu s hlavným
elektromerom a dať to do poriadku. Starosta sa dohodol s poslancami, že kontrolu vykoná
v čo najkratšom čase a bude ich informovať.
Poslanec Panák informoval starostu o nepriehľadnej zákrute na ceste do Zádvoria
a navrhol zriadenie zrkadla. Starosta prisľúbil, že sa pozrie na projekty na značenie na cestách
a potom sa vec dorieši. Ďalej informovali poslanci o čerešniach popri ceste, aby sa upozornila
správa ciest o vyrúbaní, pretože čerešne sú staré, suché a ohrozujú bezpečnosť na ceste.
Všetky informácie v tomto bode vzali poslanci na vedomie.

K bodu 21:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 22:
Na záver zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

