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 6.7.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Prerokovanie zámeru EFES, s.r.o. „Výroba elektrickej energie spaľovaním
obnoviteľných zdrojov Horný Hričov“
6. Prerokovanie zámeru spoločnosti SAKER, s.r.o. „Výstavba taviacich pecí na
hliník v prevádzke Horný Hričov
7. Prerokovanie rozsahu úprav Územného plánu obce Horný Hričov v zmene
a Doplnku č. 4
8. Schválenie podania žiadosti obce Horný Hričov o odkúpenie objektov starej
ČOV vo vlastníctve spoločnosti SEVAK, a.s.
9. Rôzne
10. Prijatie uznesenia
11. 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 a informoval poslancov o doplnení bodu č. 8 v ktorom predložil
na schválenie podanie žiadosti na odkúpenie objektov v starej ČOV. Následne poslanci
program 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 sa priebežne plnia. Nákup
traktora prebieha obstarávanie cez elektronické trhovisko. Tento bod vzali poslanci na
vedomie.
K bodu 5:
Starosta informoval prítomných o tom, že VÚC nás v zákaze postavenia spaľovne bude
podporovať. Zo životného prostredia sa ešte nevyjadrili a podľa ich prístupu im to je asi
jedno. Pán Šimo dal stanovisko. Postavenie spaľovne poslanci neschválili.

K bodu 6:
V tomto bode informoval starosta o tom, že SAKER má zaslať stanovisko a uvidíme čo
bude ďalej. Ďalej starosta informoval, že bude robiť všetko preto, aby oddialil v zákonnej
lehote vydanie stanovísk ohľadne spoločnosti SAKER. Poslanci na záver tohto bodu
nesúhlasia s postavením taviacich pecí v našej obci.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie prípravu zmien a rozsah úprav Územného plánu obce
Horný Hričov v zmene a Doplnku č. 4. Tieto úpravy ba sa mali týkať najmä priemyselnej
zóny na Váhostave, nakoľko v týchto miestach sa nachádza bytovka a tri rodinné domy
v radovej zástavbe. Zmenou územného plánu, by sa malo riešiť územie so zmiešanou
funkciou pozostávajúcich z území nezávislej výroby a skladov, bývania (hromadnej bytovej
výstavby a individuálnej výstavby), rekreácie, športu, občianskej vybavenosti a zelene.
Najlepšie by bolo riešiť v zmene územie od ihriska až na Váhostav. Po podaní informácie
poslanci prípravu a rozsah zmeny územného plánu schválili.
K bodu 8:
V tomto bode bolo predložené na schválenie podanie žiadosti na odkúpenie objektov
v starej ČOV, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti SEVAK. Starosta informoval, že žiadosť je
potrebné podať z dôvodu vybudovania spaľovne. Vysvetlil, že keď budeme vlastníkmi
objektov, tak sa nám ešte skôr podarí zastaviť postavenie spaľovne. Odkúpenie objektov by
nás približne stálo 40 000€. Ako akcionári spoločnosti SEVAK by sme mali mať predkupné
právo. Na záver poslanci podanie žiadosti schválili.
K bodu 9:
V rôznom starosta informoval prítomných o školení ZMOSu, ktoré sa má uskutočniť
9.7.2015 a predstavitelia sa zúčastnia aj na verejnom rokovaní spaľovne. Mal by tam byť aj
niekto z ministerstva.
Ďalej informoval o príprave a priebehu verejného rokovania. Na rokovaní sa má zúčastniť
okolo dvesto občanov. Z okolitých obcí sa mali zúčastnia starostovia a občania. Rokovanie by
malo prebiehať za účasti vedenia spoločnosti EFES. Miestnosť bude pripravená.
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

