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 27.1.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 1/2016
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 2/2016
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K určeniu zapisovateľky
Uznesenie č. 3/2016
určuje za zapisovateľku Bistiakovú Katarínu
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
4. K určeniu overovateľov uznesení a zápisnice
Uznesenie č. 4/2016
Určuje za overovateľov uznesení a zápisnice p. Adriana Vydrová
Mgr. Juraj Králik

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 5/2016
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie

6. SAKER – rozšírenie druhu odpadov hlasovanie
Uznesenie č. 6/2016
neschvaľuje rozšírenie druhov odpadov SAKER
Schválenie žiadosti SAKER – neschvaľuje túto žiadosť
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: Adriana Vydrová
Lukáš Panák
Daniel Badík
proti: Peter Marčiš
hlasovania sa zdržalo: Peter Trajčík
Juraj Králik
7. Zberné suroviny – rozšírenie druhu odpadov
Uznesenie č. 7/2016
neschvaľuje

rozšírenie druhov odpadov Zberné suroviny

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
8. K úprave rozpočtu k 29.12.2015 vykonanú starostom
Uznesenie č. 8/2016
berie na vedomie

úpravu rozpočtu k 29.12.2015 vykonanú starostom

20 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2015 v rámci ktorej boli zapojené do
rozpočtu obce účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v zmysle § 14, odst.1 Zákona č.
583/2004 Z.z. rozpočtovým opatrením č. 20 v súlade s ustanovením § 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:
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s §14 ods.2 písm.a)
Výdavky - 2 108,00 €
Výdavky + 2 108,00 €
Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre Zš s Mš Horný Hričov:
+ 1500,00 € / úprava starosta v súlade so Zásadami hospodárenia s finanč.prostr,obce /
Účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v zmysle § 14, odst.1 – pre ZŠ s MŠ
324,00 € zo ŠR – odmeny a 260,00 € -Kreditové príplatky
1. Bežné príjmy - sa menia z 1 006 166,14 € na 1 006 750,14 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 35 389,96 €
4. Bežné výdavky - sa menia z

372 402,07na 374 201,07

5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 83 112,64 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa menia z 28 000,00 € na 28 285,00€
Príloha: Rozpočet R2015 – PREHĽAD
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu č. 20/2015 k 29.12.2015 – Obec Horný Hričov
Celkové príjmy:

1 042 140,10 €

Celkové výdavky :

485 598 ,71 €

9. K úprave rozpočtu k 30.12.2015 vykonanú starostom
Uznesenie č. 9/2016

berie na vedomie

úpravu rozpočtu k 30.12.2015 vykonanú starostom

21 – vú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2015

rozpočtovým opatrením č. 21

v súlade s ustanovením § 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:
Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre Zš s Mš Horný Hričov:
+ 1 300,00 € / úprava starosta v súlade so Zásadami hospodárenia s finanč. prostr, obce /
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 1 006 750,14 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 35 389,96 €

4. Bežné výdavky - sa menia z 374 201,07 na 375 501,07€
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 83 112,64 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa menia z 28 000,00 € na 28 285,00€

Príloha: Rozpočet R2015 – PREHĽAD
Celkové príjmy:

1 042 140,10 €

Celkové výdavky :

486 898 ,71 €

10. K schváleniu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Uznesenie č. 10/2016
schvaľuje

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky

DÔVODOVÁ SPRÁVA:
V súlade s ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určí
všeobecne záväzným nariadením miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky.
Čl. 1 bod (5) zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, určuje termín zápisu
na plnenie PŠD od 01. apríla do 30. apríla, čím mení termín zápisu, ktorý bol od 15.
januára do 15. februára určený vo VZN obce Horný Hričov č. 10/2012.

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
11. K schváleniu zmluvy o budúcej zmluve č. 775/2015 SEVAK, a.s. Žilina
Uznesenie č. 11/2016
schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve č. 775/2015 SEVAK, a.s. Žilina
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

12. K schváleniu dohody, súdny spor p. Miroslav Barták
Uznesenie č. 12/2016
berie na vedomie

p. Miroslav Barták nesúhlasí s dohodou a bude čakať na rozhodnutie
súdu

13. K vytvoreniu urnového hája na miestnom cintoríne
Uznesenie č. 13/2016
berie na vedomie

vytvorenie urnového hája na miestnom cintoríne

14. Rôzne
Uznesenie č. 14/2016
berie na vedomie
- Informáciu o stave stavebného povolenia vodovod VÁHOSTAV
- Informáciu o príprave výsadby zelene a obnovy detského ihriska
- Informáciu o ponuke SSE na prevádzku verejného osvetlenia formou nájmu
- Obnova kotolne ZŠ s MŠ, bytovka
- Príprava Fašiangy 2016
- Podnet občana na uskladnené betónové panely a kvádre pri firme na Váhostave

Overovatelia:

p. Adriana Vydrová

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

Mgr. Juraj Králik

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

