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 22.6.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Schválenie nákupu traktora a vlečky na údržbu stromov a drevín
Potvrdenie účasti obce v občianskom združení verejno–súkromného
partnerstva
7. Zmena rozpočtu k 22.5.2015 vykonaná starostom
8. Zmena rozpočtu k 4.6.2015 vykonaná starostom
9. Schválenie zmeny rozpočtu k 22.6.2015
10. Prerokovanie správy „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných
zdrojov Horný Hričov“
11. Rôzne
12. Prijatie uznesenia
13. 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 bez pripomienok schválili.
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 predložil poslancom na schválenie nákup traktora a vlečky na údržbu stromov
a drevín. Oboznámil ich o priebehu prieskumu, kde mali predložené cenové ponuky
traktorov. Informoval aj o tom, že traktorová komisia odporučila zakúpiť značku CASE II.
K tomuto sa vyjadril aj poslanec p. Káčer, ktorý tiež navrhol zakúpiť túto značku, nakoľko je
z ponúk najlepší. Na záver poslanci kúpu traktora schválili.
K bodu 6:
V tomto bode informoval starosta o občianskom združení verejno-súkromného partnerstva
pod názvom Miestna akčná skupina pre rozvoj mikroregiónov Javorníky - Hričov (MAS

Javorníky – Hričov), do ktorej vstup bol schvaľovaný ešte v roku 2012. Teraz sa názov
premenoval na MAS Zem palatína Juraja Thurzu. Preto musíme na rokovaní potvrdiť
uznesenie, ktoré bolo schvaľované v roku 2012. Schváliť účasť v tomto združení, vziať na
vedomie zmenu názvu a poveriť starostu, aby mohol zastupovať obec v tomto združení. Po
vysvetlení poslanci potvrdili uznesenie z roku 2012, schválili účasť v združení, vzali na
vedomie zmenu názvu a poverili starostu na zastupovanie obce v združení.
K bodu 7:
Starosta predložil zmenu rozpočtu k 22.5.2015. Vysvetlil, že zmeny boli vykonané v rámci,
ktoré môže starosta vykonávať do výšky 1 500€. Navýšili sa výdavky na stavebný úrad,
odvoz masiek CO, ktoré sa odviezli do Višňového, PO pracovné pomôcky. Ponížili sa
výdavky na Deň matiek a PO údržba. Tento bod poslanci vzali na vedomie a zmena rozpočtu
je prílohou zápisnice.
K bodu 8:
V tomto bode bola predložená zmena rozpočtu k 4.6.2015. Starosta informoval o zmenách
a tieto zmeny sú prílohou zápisnice. Zmenu rozpočtu poslanci vzali na vedomie.
K bodu 9:
Starosta predložil poslancom na schválenie zmenu rozpočtu k 22.6.2015. Zmeny boli
vykonané na údržbu budov a rozpis je prílohou zápisnice. Na záver poslanci zmenu rozpočtu
schválili.
K bodu 10:
V tomto bode predložil starosta na prerokovanie Zámer „Výroba elektrickej energie
spaľovaním obnoviteľných zdrojov Horný Hričov“, ktorý predložil navrhovateľ EFES, s.r.o.
Bratislava. Navrhovateľ dopracoval štúdiu a teraz je na nás, aby sme si ju preskúmali
a spochybnili zámer, informoval starosta a dal slovo Ing. arch. Barčiakovi.
Ing. arch. Barčiak: Asi pred rokom sme sa venovali tejto problematike. Zaslali sa petície
a námietky na príslušné orgány a obec vydala nesúhlasné stanovisko na zriadenie spaľovne.
Súhlasí s tým, aby sa odpady spracovávali, ale prečo by to malo byť postavené práve vo
vašej obci, ktorá má jedinú prístupovú cestu a tá vedie cez obytnú zónu. Pri postavení
spaľovne by narástol prejazd áut a bolo by v obci znečistené ovzdušie. Pre obec by to bola
veľká záťaž a v katastri už máme firmu T+T a.s. na spracovanie odpadu. Plánuje sa vykonať
ďalšia zmena územného plánu Doplnok č. 4, kde sa bude riešiť práve táto časť územia, kde
má stáť spaľovňa. Bude to riešené ako zmiešaná zóna, nakoľko sú tam byty aj priemysel.
V terajšom územnom pláne to je priemyselná zóna. Nikde v záväznej časti však nie je
napísané, že tam má stáť spaľovňa. Nie je to ani v súlade s VÚC. Je to nové technické
vybavenie a malo by to byť zakreslené v územnom pláne VUC. Nemáme to zakreslené ani
v ÚP obce. Postavenie spaľovne, by bola veľká záťaž aj pre Žilinu a okolité obce. Na záver
skonštatoval, že toto je už finále a my musíme urobiť všetko preto, aby spaľovňa v obci
nebola postavená.
Starosta poďakoval Ing. arch. Barčiakovi za podanie informácie. Poslancom oznámil, že sa
skontaktuje s navrhovateľom a upresní si s nimi presný dátum verejného prerokovania
a o všetkom bude poslancom podávať informácie. Po spracovaní všetkých stanovísk sa
vykoná rokovanie, kde sa prehodnotí postup na verejnom rokovaní. Starosta a poslanci sa
dohodli ešte na stretnutí s p. Šoškovou, p. Barčiakom a občianskym združením, ktoré sa bude
konať 25.6.2015. Prerokovanie zámeru poslanci vzali na vedomie.
K bodu 11:
V rôznom starosta informoval prítomných o zakúpení kosačky RIDER a dvoch
krovinorezov. Nákup bol schvaľovaný na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva
z rezervného fondu..

Ďalej starosta informoval o projektovej dokumentácii (ďalej len PD) na kotolňu, kde
oslovil štyri spoločnosti. Ponuky poslali tri spoločnosti. Z týchto sa vybrala najlacnejšia, ktorá
mala ponuku vo výške 3 300€, ostatné boli vo výške 3 600€.
Ako ďalšia informácia bola PD na vodovod na VÁHOSTAVE. Vodovod by sa mal viesť
po ceste , ktorá je vo vlastníctve obce alebo cez pozemky firiem. Urobili by sa dve šachty kde
jedna bude pre podniky a druhá pre občanov bytovky.
Ohľadne začatia výstavby obaľovačky, starosta oznámil, že výstavba by sa mala začať od
budúceho týždňa a ornica sa má vyvážať na urbársky pozemok za hrádzou. Vyvážanie ornice
si budú sledovať predstavitelia urbáru.
Na nadjazde sa začínajú vykonávať prvé práce a cesta musí byť zabezpečená dopravným
značením. Uzávierka cesty bude pri prácach len čiastočná. Pri znečistení je stavebník povinný
cestu pravidelne čistiť.
Na minulom rokovaní zastupiteľstva boli poslanci informovaní o kontrole stavby p.
Čapičíka. Pri kontrole sa nezistilo žiadne porušenie stavebného zákona a bude mu uložená
pokuta za využitie stavby, nakoľko ju nevyužíva na ten účel na ktorý je stavba určená.
Firma SAKER si dala žiadosť na zmenu projektovej dokumentácie pred dokončením
stavby. Táto žiadosť sa im zamietla a dostanú pokutu za nedodržanie projektovej
dokumentácie. Po predložení žiadosti na kolaudáciu im bude stavba skolaudovaná.
Ďalej starosta informoval o štátnom stavebnom dohľade na stavbe p. Stromku. Jednalo sa
o vodovodnú a kanalizačnú prípojku k jeho novostavbe, kde podali podnet p. Šaray a p.
Masný. Po vykonaní obhliadky sa skonštatovalo, že p. Stromko musí dať cestu do pôvodného
stavu.
Ako posledné v tomto bode bola informácia o 90. výročie založenia TJ a DHZ. Obec
prispela sumou 2 500€, Istrofinal dal 1 276€ a ostatné dali ďalší sponzori. Celkové náklady na
oslavy sú v sume 6 086€.
Všetky informácie v tomto bode vzali poslanci na vedomie.
K bodu 12:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 13:
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

