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 14.12.2015 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 Zmluvy na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - Obnova
verejné osvetlenie + kamerový systém
6. Prerokovanie žiadosti Matej Vydra, Erik Hejčík ( registrácia firmy na adrese
Obecnej bytovky )
7. Úprava rozpočtu k. 1.12.2015 vykonaná starostom
8. Úprava rozpočtu k 14.12.2015
9. Schválenie čerpania rezervného fondu na splátky úverov 2016
10. Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2016
11. Schválenie rozpočtu na roky 2016 - 2018
12. Tvorba fondu opráv bytovka za rok 2015
13. Správa audítora o overení KÚZ a súladu výročnej správy s IÚZ a KÚZ
14. Konsolidovaná výročná správa
15. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
16. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
17. Schválenie VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb
18. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie pre SCVČ JUNIORKLUB
19. Schválenie osobitného zreteľa Zmluva o budúcej zmluve 775/2015 SEVAK
20. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o prenájme č. 775/2015 SEVAK
21. Rôzne
22. Prijatie uznesenia
23. 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 schválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú a za členov návrhovej komisie
a overovateľov 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 predložil na prerokovanie žiadosť p. Mateja Vydru a Erika Hejčíka o registráciu
firmy na obecnej bytovke kde bývajú v prenájme. Po informovaní poslancov dal slovo p.
Matejovi Vydrovi, ktorý oboznámil prítomných, že si zakladajú firmu a potrebujú ju mať
zaregistrovanú na nejakej adrese. Nakoľko nemajú žiadne iné priestory požiadali obec
o zaregistrovanie na adrese kde bývajú. Upozornil, že v priestoroch bytu nebudú nič vyrábať
ani nebudú prijímať žiadne stránky, potrebujú mať len firmu niekde zaregistrovanú. Po
vysvetlení poslanci navrhli žiadateľom, aby si to skúsili riešiť cez komerčnú spoločnosť,
ktorá sa s takýmito vecami zaoberá. Na záver poslanci žiadosť vzali na vedomie.
K bodu 6:
V tomto bode starosta informoval prítomných poslancov o firme, ktorá nám ponúkla, že
vybaví na 99% nenávratné finančné prostriedky vo výške cca 100 000 € na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v ktorom je zahrnutý aj kamerový systém. Z tejto sumy by išla suma
25 000 € na kamerový systém a zbytok by bol na verejné osvetlenie. Spoluúčasť je nulová
a termín uzávierky do 15. januára 2016. Obec by zaplatila 2 200 € za spracovanie žiadosti
plus verejné obstarávanie. Ak by žiadosť neprešla sumu by nám vrátili, čo by bolo
zapracované aj v zmluve. Pri schválení žiadosti by sme neplatili nič. Na životnosť svetiel
dávajú garanciu sedem rokov a záručná doba je 24 mesiacov. Kamerový systém by sa dal na
najdôležitejšie miesta v obci, ako je cintorín, kostol, námestie. Na záver poslanci
skonštatovali, že je ťažko povedať či nám dajú kvalitné osvetlenia a účasť na projekte
zamietli.
K bodu 7:
Starosta informoval prítomných o úprave rozpočtu k 1.12.2015 a tieto úpravy sa týkajú
zmien, ktoré má starosta vo svojej kompetencii meniť. Zmena sa vykonala z dôvodu
navýšenia nákladov pri autobusových zastávkach, maľovanie obecného úradu a výmeny
stĺpa verejného osvetlenia. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Poslanci túto úpravu vzali
na vedomie.
K bodu 8:
V tomto bode starosta predložil na schválenie úpravu rozpočtu k 14.12.2015. Informoval
o položkách, ktoré je potrebné meniť. Jedná sa o presuny medzi jednotlivými položkami.
Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Poslanci na záver úpravu rozpočtu schválili.
K bodu 9:
Starosta predložil na schválenie čerpanie rezervného fondu, kde sa použije čiastka vo výške
24 100 € na splátky investičných úverov. Poslanci použitie rezervného fondu na splátky
investičných úverov schválili.
K bodu 10:
V tomto bode prečítal poslancom kontrolór obce Ing. Škerlik stanovisko k rozpočtu na rok
2016, ktoré je prílohou zápisnice. Poslanci stanovisko vzali na vedomie.
K bodu 11:
Starosta predložil poslancom na prerokovanie rozpočet na roky 2016 – 2018. Na rok 2016
poslanci rozpočet schválili a rozpočet na roky 2017 – 2018 vzali na vedomie.

K bodu 12:
V tomto bode starosta informoval o tvorbe fondu opráv obecnej bytovky na rok 2015.
Upovedomil prítomných, že peniaze sa presúvajú z platieb od nájomníkov a je potrebné
schváliť či sa presunie celá čiastka za nájom alebo nie. Po diskusii poslanci schválili presunúť
celú čiastku za nájom do fondu opráv.
K bodu 13:
Starosta informoval poslancov o správe audítora o overení konsolidovanej uzávierky.
Poslanci bez pripomienok správu vzali na vedomie.
K bodu 14:
Starosta predložil poslancom konsolidovanú výročnú správu, ktorá je prílohou zápisnice.
Poslanci konsolidovanú výročnú správu vzali na vedomie.
K bodu 15:
V tomto bode starosta predložil na schválenie VZN na daň z nehnuteľnosti, ktoré poslanci
bez pripomienok schválili..
K bodu 16:
Starosta predložil na schválenie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré poslanci
bez pripomienok schválili.
K bodu 17:
V tomto bode starosta predložil na schválenie VZN o podmienkach predaja a poskytovaní
služieb. VZN poslanci bez pripomienok schválili.
K bodu 18:
Starosta predložil na schválenie žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre SCVČ
JUNIORKLUB. Po prerokovaní žiadosti poslanci poskytnutie dotácie neschválili.
K bodu 19:
V tomto bode starosta predložil na schválenie osobitný zreteľ Zmluvy o budúcej zmluve
SEVAK. Osobitný zreteľ je predložený z dôvodu, že obec nemôže odpredať SEVAK-u
vodovod na VÁHOSTAVE. Poslanci osobitný zreteľ schválili.
K bodu 20:
V tomto bode bola poslancom predložená Zmluva o budúcej zmluve o prenájme SEVAK.
Táto zmluva sa uzatvára na prenájom vodovodu a hodnota je nižšia ako trhová hodnota.
Poslanci zmluvu neschválili nakoľko bola predložená len pracovná verzia. Starosta bude
rokovať s firmou SEVAK o prenájme. Ďalej poslanci schválili poverenie starostu na
uzatvorenie zmluvy so SEVAK-om.
K bodu 21:
V rôznom starosta informoval prítomných o prejazde áut počas výstavby železnice.
Jedným z riešení by bola možnosť prejazdu áut cez súkromné pozemky. Preto starosta oslovil
vlastníkov pozemkov, ktorí túto alternatívu zamietli. Pokúsi sa osloviť ešte ďalších a potom
podá poslancom informáciu ako sa k tomu vyjadrili. Túto informáciu poslanci vzali na
vedomie.
K bodu 22:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.

K bodu 23:
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

