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 28.10.2015 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
5. Úprava rozpočtu k. 5.10.2015 vykonaná starostom
6. Schválenie úpravy rozpočtu k 28.10.2015
7. Prerokovanie žiadosti Erik Novisedlák – spolufinancovanie opravy krbu
8. Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Letisko Žilina, a.s.
9. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016 CVČ STROM
10. Rôzne
11. Prijatie uznesenia
12. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov a občanov
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 Mgr. Juraja Králika. Navrhnutých členov poslanci zvolili.
K bodu 4:
V tomto bode informoval starosta prítomných s plnením uznesenia za minulé obdobie.
Nebola ešte vykonaná obhliadka H-blokov na ktorú sme mali ísť spoločne. V najbližšej dobe
sa musíme zosúladiť a dohodnúť si presný termín vykonania obhliadky. Ostatné body
z minulého rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené. Tento bod vzali poslanci na
vedomie.
K bodu 5:
Starosta informoval prítomných o úprave rozpočtu k 5.10.2015 a tieto úpravy sa týkajú
zmien, ktoré má starosta vo svojej kompetencii meniť. Úprava rozpočtu je prílohou
zápisnice. Tento bod vzali poslanci na vedomie.
K bodu 6:
V tomto bode starosta predložil na schválenie úpravu rozpočtu k 28.10.2015. Informoval
o položkách, ktoré je potrebné meniť. Jedná sa autobusové prístrešky. S určitými prácami ako
je vybetónovanie podkladu sa už začalo. Ďalej predložil poslancom ukážku radlice
a posypového zariadenia, ktoré by chcel zakúpiť ako príslušenstvo k traktoru. Tieto položky
sa budú hradiť z rozpočtu obce. Traktor, vlečka, motorové dúchadlo na lístie a vysávač na

lístie s drvičom sa hradia z peňazí za výrub drevín. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice.
Poslanci na záver úpravu rozpočtu schválili.
K bodu 7:
Starosta predložil poslancom žiadosť Erika Novisedláka na spolufinancovanie opravy krbu
v prenajatých priestoroch areálu Z-tky. Prenajímateľ bol starostom a poslancami upozornený
na zlý stav krbu a požiadali ho o vyjadrenie či krb opravy alebo ho obec ako vlastník dá
odstrániť. P. Novisedlák predložil rozpočet na opravu a žiada obec o spolufinancovanie
opravy krbu. Po vysvetlení dal starosta slovo poslancom na vyjadrenie.
p. Panák: Už v minulosti p. Novisedlák robil úpravy v prenajatých priestoroch ako sú toalety
a priestory baru. Z jeho pohľadu si myslí, že v prvom rade mal urobiť rekonštrukciu krbu,
nakoľko je v zlom stave. Tiež nesúhlasí so spolufinancovaním.
Obec má zabezpečené kúrenie a pre nás je výhodnejšie krb odstrániť.
p. Novisedlák: Už v minulosti sa situácia krbu riešila ale sa to nedotiahlo do konca. Krb už
opravoval kde vykonal repas vložky, opravu popolníka a stálo ho to 400€. Nakoľko má
priestory v prenájme bez súhlasu obce nemôže vykonať rekonštrukciu.
Ďalej starosta informoval o tom, že ak sa nám podarí vybaviť štrukturálne fondy bude sa
robiť rekonštrukcia Z-tky. Na záver sa dohodlo, že p. Novisedlák dá vedieť ako sa rozhodol a
či bude krb opravovať na vlastné náklady. Poslanci so spolufinancovaním nesúhlasia.
K bodu 8:
V tomto bode starosta informoval prítomných o ponuke na odkúpenie akcií spoločnosti
Letisko Žilina. Jedna akcia má hodnotu 332€. Celková hodnota akcií je 1 660€. Predpokladá
sa, že akcie sa skupujú preto, aby väčšinoví vlastníci získali ešte väčšie spoluvlastníctvo. Na
záver starosta skonštatoval, že sa so spoločnosťou skontaktuje a bude poslancov informovať
o výsledku jednania. Poslanci tento bod vzali na vedomie a po predložení informácie sa na
ďalšom rokovaní ponuka dorieši.
K bodu 9:
Starosta predložil na prekovanie žiadosť na dotáciu na rok 2016 CVČ STROM Žilina.
V tomto CVČ sú deti z našej obce a je ich päť. Z tohto dôvodu žiadajú dotáciu od obce. My
ako obec dostávame od štátu príspevok na jedno dieťa 72€. Tieto peniaze sa dávajú na
krúžky pre deti v našej škole. Päť poslancov nesúhlasí s dotáciou na CVČ STROM a jeden sa
zdržal hlasovania.
K bodu 10:
V rôznom starosta informoval prítomných o nasledovných bodoch.
O ukončení a výsledku verejného obstarávania vodovodu podal informáciu starosta obce.
Súťaž prebiehala dražbou a boli prihlásení traja dražitelia. Vysúťažilo sa to na 61 000€.
V zmluve je zadefinovaný priebeh a odovzdanie diela. Platby sú rozdelené na tri splátky
a jedna bude zadržaná na dobu dvoch rokov, aby sa zaručila bezpečná prevádzka a ak sa stanú
nejaké poruchy budú nám ich musieť opraviť bezplatne. Zatiaľ nemáme ešte stavebné
povolenie a práce sa začnú na jar 2016. Vlastníkom vodovodu bude obec a bude potrebné
uzatvoriť zmluvu so SEVAK-om, ktorý budú mať vodovod v prenájme.
Ukončenie výsledku verejného obstarávania na traktor.
Kontrola na starej ČOV. Občania zaslali podnet na vykonanie kontroly pri ktorej sa
skonštatovalo, že priestory sú znečistené. Záznam z kontroly je prílohou zápisnice. Znova sa
občania sťažovali, že do priestorov starej ČOV sa vozia kaly z čističky a preto bude vykonaná
ďalšia kontrola.
Ako ďalšia informácia bola o jazdení motokár po lese v našom katastri. Osoby pristihnuté
v lese boli upozornené , aby nejazdili po horách a neznečisťovali životné prostredie.
Prechod obce na elektronizáciu. Starosta informoval a tom, že občania budú môcť
využívať elektronické služby.

Informáciu o novom zákone o odpadoch predniesol starosta. Oboznámil prítomných s tým,
že obec bude mať uzatvorenú zmluvu s T+T a spoločnosťou Natur pak. Z toho nám vyplýva,
že obec už nebude platiť poplatky za separáciu ale bude to znášať firma s ktorou je
uzatvorená zmluva.
Informáciu o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja predniesol starosta. Obec mala
vypracovaný PHSR do roku 2017. Nakoľko nastali zmeny v legislatíve je potrebné
vypracovať v čo najkratšej dobe PHSR na roky 2014 – 2020.
Všetky body rôzneho poslanci vzali na vedomie.
K bodu 11:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 12:
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Overovatelia zápisnice:
p. Adriana Vydrová

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

Mgr. Juraj Králik

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

Zapísala: Katarína Bistiaková

