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 9.9.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Úprava rozpočtu k 1.7.2015 vykonaná starostom
Úprava rozpočtu k 3.8.2015 vykonaná starostom
Schválenie úpravy rozpočtu k 9.9.2015
Predloženie správ o činnosti jednotlivých komisií zriadených OZ
Rôzne
- Informácia o stave posudzovania EIA Spaľovňa
- Informácia o neúspešnej žiadosti o dotáciu Hasičská zbrojnica
- Informácia obstarávanie traktor
- Informácia obstarávanie pluh a posypové zariadenie
- Informácia obstarávanie a stav prípravy výstavby vodovodu VÁHOSTAV
- Informácia obstarávanie spracovateľa ÚP
- Informácia PD kotolňa
- Informácia o stave dlžníkov a procese komunikácie
- Informácia pohreb Šmehýl
- Informácia oprava zvona na kostole
- Informácia odstránenie závad Požiarnej ochrany kotolňa
- Informácia začatie spracovania el. revízií
- Parkovanie pozdĺž areálu Váhostav a uskladnený materiál FO, riešenie
problému
- čistenie odpadového žľabu Váhostav
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- Súťaž o najkrajšiu fotografiu obce
- Obhliadka H-bloky, zhodnotenie nehnuteľnosti spoločnosťou AQUA
Profesionál
- Svetelná výzdoba Kaplnka Zima 2015/2016
10. Prijatie uznesenia
11. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov, občanov
na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program a informoval poslancov o doplnení do bodu 7 žiadosť p.
riaditeľky školy o príspevok vo výške 600 € na krúžky pre deti. 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 boli splnené. Tento bod vzali
poslanci na vedomie.
K bodu 5:
Starosta informoval prítomných o úprave rozpočtu k 1.7.2015 a tieto úpravy sa týkajú
úprav, ktoré má starosta v kompetencii meniť. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice a tento
bod poslanci vzali na vedomie.
K bodu 6:
V tomto bode informoval starosta o ďalšej úprave rozpočtu k 3.8.2015 a táto úprava sa týka
úprav, ktoré má starosta v kompetencii meniť. Poslanci úpravu rozpočtu vzali na vedomie a je
prílohou zápisnice.
K bodu 7:
Starosta predložil na schválenie úpravu rozpočtu k 9.9.2015 a informoval poslancov
o žiadosti riaditeľky školy v ktorej žiada o príspevok vo výške 600 € na krúžky. Poslanci
príspevok na krúžky schválili. Úprava sa vykoná v ďalšej úprave rozpočtu, kde bude zaradená
aj táto položka. Poslanci úpravu rozpočtu k 9.9.2015 schválili bez pripomienok a úprava
a žiadosť sú prílohou zápisnice.
K bodu 8:
V tomto bode boli predložené správy o činnosti jednotlivých komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
Správu Komisie riešenia sťažností a kontroly verejného poriadku prečítal predseda Bc. Lukáš
Panák a je prílohou zápisnice.
Správu Komisie stavebnej a územného plánovania prečítal predseda Mgr. Juraj Králik
a zápisnice z rokovaní komisie sú prílohou zápisnice.
Správu Komisie kultúrnej predniesla predsedníčka p. Adriana Vydrová. Spolu s deťmi mali
pri príležitosti Dňa matiek tvorivé dielne, kde deti robili pre matky rôzne darčeky. Chceli
vykonať výlet do ZOO ale nezohnali sponzorov, takže táto akcia padla. Teraz na jeseň bude
Zelená škola a tam by tiež chceli zorganizovať akciu. Starosta komisii navrhol, aby sa
uskutočnila Silvestrovská zábava na spôsob ako prebiehajú fašiangy.
Tieto správy vzali poslanci na vedomie.
K bodu 9:
V rôznom starosta informoval prítomných o nasledovných bodoch.
Informácia ohľadne spaľovne: Na ministerstve zisťoval v akom štádiu je posudzovanie,
zatiaľ ešte nemajú správu od posudkára a nedali mu ani termín dokedy sa má vyjadriť.
Právnik poradil, aby sa na zadanie termínu netlačilo. Firma sa snaží odkúpiť pozemky od
SVP a požiadali nejakú inú firmu na odkúpenie pozemkov. Najlepšie je vykonať v tejto
lokalite stavebnú uzáveru čo môžeme uskutočniť. Zatiaľ sa na tom pracuje a keď to
uskutočníme táto stavebná uzávera bude na dobu päť rokov. Za tento čas sa nám podarí
ukončiť zmenu územného plánu Doplnok č. 4. Zmenou územného plánu vznikne zmiešaná
zóna a vtedy sa v tejto lokalite nebude môcť uskutočniť výstavba spaľovne a ani hlinikáreň
Informácia o neúspešnej žiadosti o dotáciu na Hasičskú zbrojnicu: Žiadosť bola podaná
a keď nám nebola doručená odpoveď, tak starosta tam zavolal a vtedy mu oznámili, že keď
sme neboli v zozname, ktorý majú zverejnený na ich stránke, tak sme dotáciu nedostali a ani
už nedostaneme.

Informácia obstarávanie traktor: Obstarávaním bol traktor zadaný do systému a už cprišli
prvé ponuky. Po zaslaní všetkých ponúk sa zistí, ktorá je najvýhodnejšia a to by sme mali
vedieť koncom októbra. Problém vidí len v tom, že nemáme schválenú sumu.
Informácia obstarávanie pluh a posypové zariadenie: Tieto zariadenia sa budú kupovať
samostatne. Keby sme to kupovali komplet od nich tieto zariadenia by boli za nákupnú cenu.
Informácia obstarávanie a stav prípravy výstavby vodovodu na VÁHOSTAVE: Ohľadne
výstavby vodovodu prichádzajú potrebné vyjadrenia k stavebnému povoleniu. Po doručení
všetkých vyjadrení by mohlo byť o mesiac vydané stavebné povolenie. Nešli sme cez Vestník
ale cez obstarávanie. Zmluva je postavená tak, že zákazku dostane len dobrá a veľká firma.
Informácia obstarávania spracovateľa ÚP: Musí sa to robiť cez obstarávanie a budú tri
ponuky. Mal by nám to robiť Ing. arch. Barčiak. Spolupracovať s ním nebude p. Krajč ale
niekto iný.
Informácia PD kotolňa: Bola spracovaná dokumentácia. V budúcom roku sa zadá výzva
a doplní sa projektová dokumentácia, aby bola v súlade s požiadavkami výzvy.
Informácia o stave dlžníkov a procese komunikácie: Všetkým dlžníkom boli zaslané listy,
ale nikto na tieto listy nereagoval. Začala sa komunikácia po telefóne, kde sa dohodli
stretnutia a uzatvorili sa dohody na splátkový kalendár. P. Bajana už podpísal dohodu a aj
prvú splátku už uhradil. S p. Čaneckým vykonal starosta stretnutie a dal mu predbežnú
dohodu o splátkovom kalendári. S p. Hrivňákom by sa mala tiež uzatvoriť dohoda
o splátkovom kalendári. Čertes sa pošlú vymáhači. Tifoso je premlčaná doba.
Informácia pohreb p. Šmehýl: Všetko vybavovala obec, nakoľko sa našiel v našom katastri
a rodina nemala záujem si ho pochovať. Išiel na spálenie a urna je uložená zatiaľ
v krematóriu. Ak sa nám podarí skontaktovať s jeho sestrou a bude mať záujem vložiť urnu
do hrobu jeho matky budeme mať o starosť menej. Ak si ho nezoberú tak sa vytvorí na
starom cintoríne hrobové miesto na urnu a aj do budúcnosti, keby sa niečo takéto stalo, tam
budeme pochovávať takýchto neznámych ľudí.
Informácia oprava zvona na kostole: Zariadenie zvona je už v dezolátnom stave a preto sa
musí vykonať jeho oprava. Zistili sme firmu, ktorá takéto opravy vykonáva a boli sa tam
pozrieť. Firma nám zašle cenovú ponuku na opravu zariadenia.
Informácia, odstránenie závad Požiarnej ochrany kotolňa: V priestoroch kotolne je potrebné
dať na dvere Brano, aby sa dvere zatvárali. Opravila sa aj signalizácia.
Informácia začatie spracovania revízií elektrických zariadení: Na niektoré objekty už má
spracované revízie a tie sa budú len obnovovať. V objektoch kde nie sú tieto revízie vykonané
sa budú robiť nanovo. V škole a obecnej bytovke sa revízie len doplnia. Všetky revízie by
mali stáť cca 3 000€.
Parkovanie pozdĺž areálu Váhostav a uskladnený materiál FO: Je potrebné zistiť vlastníkov,
ktorý tam majú uložený nežiadúci materiál. Rozposlať listy, kde sa upozornia, aby si materiál
odniesli. Keď tak neučinia materiál sa odvezie na obecné náklady. Garáž, ktorá je postavená
na obecnom pozemku treba uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Čistenie odpadového žľabu Váhostav: Žľab sa nachádza na obecnom pozemku
a v minulosti ho čistili pracovníci Váhostavu. Teraz už tieto práce nevykonávajú, preto je
potrebné, aby žľab vyčistila obec.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja: Na rokovaní Mikroregiónu Hričov sa
starostovia dohodli, že sa môže urobiť program hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rámci
Mikroregiónu . Navrhlo sa aby sme mali samostatný program.
Najkrajšia fotografia obce: Starosta navrhol, aby sa urobila v obci súťaž o najkrajšiu
fotografiu obce. Dal za úlohu predsedníčke Komisie kultúry, aby zabezpečili fotografie od
občanov a potom by sa urobilo vyhodnotenie.
Obhliadka H-bloky, zhodnotenie nehnuteľnosti spoločnosťou AQUA Profesionál: P.
Bajana, ktorý má prenajaté určité priestory ich zveľadil, má tam vodu, plyn, elektrickú
energiu, vymenil okná a žiada poslancov o to, či by sa nedal urobiť zápočet na tieto veci,
ktoré tam zveľadil. Najlepšie je aby sa poslanci išli do priestorov pozrieť a zhodnotiť do akej
sumy sa dá zápočet. Dohodli sa na stretnutí v priestoroch v sobotu 12.9.2015.

Svetelná výzdoba Kaplnka Zima 2015/2016: Starosta navrhol poslancom, aby sa na zimu
vykonala výzdoba kaplnky. Nakúpia sa vianočné ozdoby na stromček a treba navrhnúť aké
ozdoby sa kúpia na kaplnku.
Poslanec Badík upozornil na nepokosený násyp. Starosta mu vysvetlil, že už rokoval
s Povodím Váhu a prisľúbili, že keď budú mať kosačku v poriadku, tak násyp pokosia. Ďalej
informoval o krbe v bare, že je potrebné upozorniť majiteľa, aby dal krb opraviť a keď tak
neurobí krb sa dá odstrániť.
Všetky body rôzneho poslanci vzali na vedomie.
K bodu 10:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 11:
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

