O B E C H O R N Ý H R I Č O V, Obecný úrad
013 42 Horný Hričov 191
Dedina ako záhrada v súťaži Dedina roka 2011

Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove, ktoré sa
konalo dňa 22.6.2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 63/2015
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 64/2015
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K určeniu návrhovej komisie
Uznesenie č. 65/2015
určuje do návrhovej komisie p. Adrianu Vydrovú
Bc. Lukáša Panáka
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 66/2015
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie

5. K schváleniu nákupu traktora a vlečky na údržbu stromov a drevín
Uznesenie č. 67/2015
schvaľuje

nákup traktora a vlečky na údržbu stromov a drevín značky CASE II, na
základe doporučenia traktorovej komisie

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie :
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

6. K potvrdeniu účasti obce v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
Uznesenie č. 68/2015

V súlade s § 11 ods. 4 písm. m zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
1. Potvrdzuje
a) uznesenie č. 12/2012 zo dňa 30.4.2012
2. Schvaľuje
a) účasť obce Horný Hričov v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

3. Berie na vedomie
a) zmenu názvu občianskeho združenia verejno-súkromného partnerstva z pôvodného
názvu „Miestna akčná skupina pre rozvoj mikroregiónov Javorníky – Hričov“
skrátený názov „MAS Javorníky-Hričov“
b) nový názov:
Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu
„MAS Zem palatína Juraja Thurzu“
4. Poveruje starostu obce
a) zastupovať obec v občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu
„MAS Zem palatína Juraja Thurzu“
7. K zmene rozpočtu k 22.5.2015 vykonanou starostom
Uznesenie č. 69/2015
berie na vedomie

zmenu rozpočtu k 22.5. 2015 vykonanú starostom v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Horný Hričov zo dňa
01.01.2015 schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/2015
dňa 21.01.2015

Rozpočtové opatrenie č.7 Obce Horný Hričov na r. 2015 rozpočtovým opatrením č.7 v
zmysle v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
8. K zmene rozpočtu k 4.6.2015 vykonanou starostom
Uznesenie č. 70/2015
berie na vedomie zmenu rozpočtu k 1.4.2015 vykonanú starostom v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Horný Hričov zo dňa
01.01.2015 schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 7/2015
dňa 21.01.2015
Rozpočtové opatrenie č.8 Obce Horný Hričov na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 8 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu:

9. K schváleniu zmeny rozpočtu k 22.6.2015
Uznesenie č. 71/2015
schvaľuje

zmenu rozpočtu k 22.6.2015 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Horný Hričov zo dňa 01.01.2015 schválené obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 7/2015 dňa 21.01.2015

Rozpočtové opatrenie č.9 Obce Horný Hričov na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 9 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu:

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
10. K prerokovaniu správy „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných
zdrojov Horný Hričov“, firma EFES, s.r.o.
Uznesenie č. 72/2015
berie na vedomie

správu „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov
Horný Hričov“, firma EFES, s.r.o.

11. Rôzne
Uznesenie č.73/2015
berie na vedomie
a) informáciu o obstarávaní ridera a krovinorezov
b) informáciu o obstarávaní PD kotolňa
c) informáciu o obstarávaní PD vodovodu a informácia o jednaní s firmou SEVAK
d) informáciu o začatí vstavby obaľovačky SKANSKA
e) informáciu o začatí prác na nadjazde ŽSR
f) informáciu o záveroch Štátneho stavebného dohľadu p. Čapičík
g) informáciu o spoločnosti SAKER (kolaudácia administratívnej budovy)
h) informáciu o záveroch Štátneho stavebného dohľadu p. Stromko
i) informáciu o oslavách 90. výročia založenia TJ a DHZ

Uznesenia 63/2015 – 73/2015 z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa
22.6.2015 boli jednomyseľne schválené.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

