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 28.10.2015
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 98/2015
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo
2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 99/2015
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K určeniu návrhovej komisie
Uznesenie č. 100/2015
určuje do návrhovej komisie p. Adriana Vydrová
Mgr. Juraj Králik
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 101/2015
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
5. K úprave rozpočtu k 05.10.2015 vykonanú starostom
Uznesenie č. 102/2015
berie na vedomie

úpravu rozpočtu k 05.10.2015 vykonanú starostom

14 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 14 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 a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný
Hričov schválenými OZ dňa 21.01.2015 uznesením OZ č.7/2015
podľa priloženého návrhu:
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 971 864,65 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia 42 700, 00 €
4. Bežné výdavky - sa znižujú z 384 660,32 € na 380 364,32 / 296,00 € presun na KV –
projekt Vodovod a 4 000,00 € - Autobusové prístrešky/
5. Kapitálové výdavky - sa zvyšujú z 29 500,00 € na 33 796,00 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 30 270,00 €
Presunom rozpočtových prostriedkov v celkovej výške + 7 147,46 € a – 7 147,46 € sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
Príloha: Rozpočet R2015 – PREHĽAD
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu k 05.10.2015 – Obec Horný Hričov
Celkové príjmy:
Celkové výdavky :

1 014 564,65 €
444 430,32 €

6. Schválenie úprava rozpočtu k 28.10.2015
Uznesenie č. 103/2015
schvaľuje

úpravu rozpočtu k 28.10.2015

15 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2015 rozpočtovým opatrením č. 15 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:
1. Bežné príjmy - sa menia z 971 864,65 € na 1 001 263,94 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa menia z 42 700, 00 € na 34 549,00 €
4. Bežné výdavky - sa zvyšujú z 380 364,32 na 383 814,01 €
5. Kapitálové výdavky - sa zvyšujú z 33 796,00 € na 101 945,00 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa menia z 30 270,00 € na 28 000,00 €
Príloha: Rozpočet R2015 – PREHĽAD
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu k 28.10.2015 – Obec Horný Hričov

Celkové príjmy:

1 035 812,94 €

Celkové výdavky :

513 759,01 €

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

poslancov

7. Prerokovanie žiadosti Erika Novisedláka – spolufinancovanie opravy krbu
Uznesenie č. 104/2015
nesúhlasí

so spolufinancovaním opravy krbu

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
8. Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Letisko Žilina, a. s.
Uznesenie č. 105/2015
berie na vedomie

informáciu o možnosti odkúpenia akcií spoločnosti Letisko Žilina a. s.

9. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016 CVČ STROM
Uznesenie č. 106/2015
neschvaľuje

dotáciu na rok 2016 CVČ STROM

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: p. Adriana Vydrová
p. Miroslav Káčer
Ing. Daniel Badík
Mgr. Juraj Králik
Bc. Lukáš Panák
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: p. Peter Trajčík

10. Rôzne
Uznesenie č. 107/2015
berie na vedomie
-

Ukončenie a výsledok VO vodovod
Ukončenie a výsledok VO traktor
Kontrolu na starej ČOV
Motokáry v lese
Prechod obce na elektronizáciu služieb
Nový zákon o odpadoch, informácia o zmenách
Informáciu o stavebnej uzávere
Informáciu o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Uznesenia 98/2015 – 107/2015 z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa
28.10.2015 boli jednomyseľne schválené.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Overovatelia:
p. Adriana Vydrová

...................................

Mgr. Juraj Králik

...................................

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

