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 23.11.2015 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. 2.11.2015 vykonaná starostom
6. Schválenie úpravy rozpočtu k 23.11.2015
7. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018
8. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
10. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
11. Schválenie Zmluvy o nájme ŽSR
12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
13. Rôzne
14. Prijatie uznesenia
15. 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.
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 2.11.2015 a tieto úpravy sa týkajú
zmien, ktoré má starosta vo svojej kompetencii meniť. Zmena sa vykonala na nákup bojlera
na obecný úrad, navýšili sa nám náklady na šediny, PO sa robili presuny medzi položkami,
stavebná uzávera sa navýšili náklady na projekty, vodovod na Váhostave sa tiež dorábala
projektová dokumentácia. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Tento bod vzali poslanci
na vedomie.

K bodu 6:
V tomto bode starosta predložil na schválenie úpravu rozpočtu k 23.11.2015. Informoval
o položkách, ktoré je potrebné meniť. Jedná sa o výmenu prietokových ohrievačov v obecnej
bytovke, ktoré sa platili z fondu opráv. V rámci materiálu obce sa navýšili náklady z dôvodu
zakúpenia vianočnej výzdoby. Ďalej sa navýšili náklady na akciu Silvestra, kde sa zakúpi
ohňostroj, vyplatí sa hudba a občerstvenie. Eurodotácie nám robia Program rozvoja obce.
Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Poslanci na záver úpravu rozpočtu schválili.
K bodu 7:
Starosta predložil poslancom na prerokovanie Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018.
V návrhu sa niektoré položky navýšili, ale nemusia sa v priebehu obdobia vyčerpať. Tie
položky , ktoré sa nevyčerpú pôjdu na konci roka do rezervného fondu. V rozpočte nie sú
zapracované vízie, nakoľko by to nebolo v súlade zo zákonom. Poslanci po prerokovaním
s návrhom rozpočtu na roky 2016 – 2018 súhlasia.
K bodu 8:
V tomto bode starosta predložil na schválenie Návrh VZN na daň z nehnuteľnosti.
Skonštatoval, že daň z nehnuteľnosti, ktorú platia firmy je na veľmi nízkej úrovni a preto
obec nedokáže adekvátne znižovať dopad ich pôsobenia na obec a občanov. Navrhol aby sa
daň z nehnuteľnosti zvýšila. Ďalej informoval, že vzhľadom na znenie Zákona nie je možné
túto daň zvýšiť jednostranne iba firmám ale budeme musieť zdvihnúť daň z nehnuteľnosti aj
občanom. Dôvodom je, že Zákon stanovuje, že firmy môžu mať maximálne 10 násobok
sadzby dane, ktorú majú občania. Doteraz sme mali stanovenú nižšiu sadzbu za rodinné
domy a firmám sa postupne dane za podnikateľské objekty znižovali čo má za následok veľký
výpadok na strane príjmov obce. Jedinou možnosťou ako tomuto zabrániť je, že dane
občanov sa prispôsobia dani firiem, ktoré zo Zákona nemôžu byť vyššie ako 10 násobok dane
FO. Dopad na občanov bude obec kompenzovať zlepšením služieb, investíciami do majetku
obce, ciest, osvetlenia, chodníkov a ďalších investičných aktivít, ktoré sú nevyhnutné na
rozvoj obce a tiež znížením niektorých priamych poplatkov, ktoré občania platia.. Poslanci po
vysvetlení a prehodnotení návrhu, Návrh na daň z nehnuteľnosti schválili.
K bodu 9:
Starosta predložil na schválenie Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
Vysvetlil, že tu sa sadzba občanom nemení, ale na základe nového zákona o odpadoch
musíme určiť poplatok za drobné stavebné odpady. V súlade zo zákonom bude poplatok
0,078€/kg. Poslanci návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom schválili.
K bodu 10:
V tomto bode starosta predložil na schválenie Návrh VZN o podmienkach predaja
a poskytovaní služieb. Vysvetlil, že zatiaľ sme nemali takéto VZN a je potrebné aby na obci
bolo schválené V tomto VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb sa jedná najmä
o ambulantných predajcoch a musí byť určené miesto na predaj. Poslanci Návrh VZN po
vysvetlení schválili.
K bodu 11:
Starosta predložil na schválenie Zmluvu o nájme so ŽSR na pozemky, ktoré budú železnice
využívať pri výstavbe rýchlostnej dráhy. Nájom na rok činí 22,89€. Poslanci Zmluvu o nájme
so ŽSR schválili.
K bodu 12:
V tomto bode starosta predložil na schválenie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2015. Následne dal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Škerlíkovi.
Hlavný kontrolór vysvetlil prítomným poslancom, že kontroly na obecnom úrade prebiehali
a sú splnené na 99%, ale z dôvodu zaneprázdnenosti a PN sa mu podarilo plán predložiť až na
toto zastupiteľstvo. Poslanci plán schválili

K bodu 13:
V rôznom starosta informoval prítomných o nasledovných bodoch.
Informácia o rekonštrukcii obecného rozhlasu: Starosta oboznámil prítomných, že je
možnosť vykonať rekonštrukciu obecného rozhlasu cez firmu MK Hlas. Rozhlas máme
v dezolátnom stave a stále sa opravuje po častiach. Firma MK Hlas nám zaslala ponuku
a celková oprava by mala stáť cca 9 000€. Ak bude dobré počasie mohli by to stihnúť aj do
konca roka 2015. V obci by sa ťahali káble a na Váhostave sa urobí Wi Fi hniezdo, tak ako je
na námestí. Najskôr však musí prebehnúť výberové konanie.
Informácia o príprave Dokumentu starostlivosti o dreviny: V tomto dokumente budú
zakreslené všetky stromy, budú vytýčené všetky inžinierske siete, aby sa stromy nevysadili na
trasu týchto sieti. Odborník si prejde celú obec a zistí, či je potrebné niektoré stromy zrezať
z dôvodu poškodenia alebo ohrozenia občanov.
Vodovod na Váhostave. Už máme vydané Územné rozhodnutie a aby sme mohli dostať
Stavebné povolenie je potrebné uzatvoriť zmluvu so SEVAK-om. S vedením SEVAKU už
starosta komunikoval a na zmluve sa už pracuje. Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky je
v riešení.
Kontrolu v H-blokoch sme vykonali spoločne s Ing. Badíkom a Ing. Marčišom. Nájomca p.
Bajana vykonal v prenajatých priestoroch veľa úprav a mali by sme mu určitú časť nákladov
kompenzovať v rámci nájomného. V objektoch nie je voda a p. Bajana ju potrebuje. Z tohto
dôvodu uvažujeme o tom či by nebolo pre neho výhodnejšie z priestorov odísť, ale je to na
jeho zvážení.
Traktor by mal byť do konca týždňa pripravený. Aby bola zabezpečená starostlivosť
o dreviny bude dodaný aj rozmetač hnojiva.
Pred predajňou Jednoty sa ide upravovať priestor, aby tam nestála voda. Úpravu by mali
vykonať do konca týždňa.
Cesta pred Jednotou sa začala upravovať a tiež do konca týždňa by mala byť aj
zaasfaltovaná.
Objednalo sa vianočné osvetlenie na kaplnku. Stromček na Mikuláša je zabezpečený od
Urbárnikov. Po dodaní osvetlenia sa kaplnka vyzdobí.
Na Silvestra plánujeme urobiť Silvestrovskú zábavu spojenú s ohňostrojom. Obec
zabezpečí hudbu, ohňostroj a kapustnicu. Občania si sami prinesú nápoje a ak budú chcieť,
tak si môžu doniesť aj občerstvenie z domu.
Starosta informoval prítomných o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Navštívil
ho pán, ktorý ponúkol, že nám vykonajú rekonštrukciu osvetlenia a súčasťou tejto
rekonštrukcie bude aj kamerový systém.
Všetky body rôzneho poslanci vzali na vedomie.
K bodu 14:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 15:
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

