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 27.1.2016 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľky
4. Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. SAKER, rozšírenie druhov odpadov
7. Zberné suroviny Žilina, rozšírenie druhu odpadov
8. Úprava rozpočtu k. 29.12.2015 vykonaná starostom
9. Úprava rozpočtu k 30.12.2015 vykonaná starostom
10. Schválenie VZN zápis do školy
11. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve č. 775/2015 SEVAK, a.s. Žilina
12. Schválenie dohody, súdny spor p. Miroslav Barták
13. Vytvorenie urnového hája na miestnom cintoríne
14. Rôzne
15. Prijatie uznesenia
16. 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 následne schválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú.
K bodu 4:
Za overovateľov uznesení a zápisnice boli určení p. Adriana Vydrová a Mgr. Juraj Králik
K bodu 5:
Všetky body z minulého rokovania obecného zastupiteľstva boli splnené. Tento bod vzali
poslanci na vedomie.
K bodu 6:
Starosta predložil na prerokovanie žiadosť firmy SAKER, ktorá požiadala o rozšírenie
druhov odpadov. Na určité druhy odpadov už mali súhlasné stanovisko. Na kovy sa im dalo
nesúhlasné stanovisko. Informoval aj o stretnutí s p. Klementom a p. Paprčiakom na ktorom
prerokovali druhy odpadov a dohodli sa, že p. Paprčiak príde na rokovanie obecného
zastupiteľstva a vysvetlí poslancom o čo sa jedná. Privítal p. Paprčiaka a odovzdal mu slovo.

p. Paprčiak: V zákone sa menili kódy. Občania, ktorý prinesú odpady priamo do firmy, tak
tieto patria do komunálneho odpadu. Na ŽP si dali žiadosť na rozšírenie odpadov s kódom
200 140 čo sú kovy. Vysvetlil, že keď privezú odpad do firmy tento triedia na hliník, meď
a ostatné odpady budú ako komunálny odpad. Poslanci žiadosť neschválili.
K bodu 7:
V tomto bode starosta predložil na prerokovanie žiadosť firmy Zberné suroviny, ktorá tiež
žiada o rozšírenie druhov odpadov. Poslanci túto žiadosť neschválili.
K bodu 8:
Starosta informoval prítomných o úprave rozpočtu k 29.12.2015 a tieto úpravy sa týkajú
zmien, ktoré má starosta vo svojej kompetencii meniť. Zmena sa vykonala z dôvodu dotácie
na školu, zakúpenia sporáka v bytovke, plynovej revízie a zasklievania tabule pri kostole.
Ostatné boli presuny medzi položkami. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice. Poslanci túto
úpravu vzali na vedomie.
K bodu 9:
V tomto bode starosta informoval o úprave rozpočtu k 30.12.2015 a tieto úpravy sa týkajú
zmien, ktoré má starosta vo svojej kompetencii meniť. Jednalo sa o navýšenie nákladov na
mzdu v škole pre novú pani učiteľku, ktorá je prijatá na dobu určitú. Úprava rozpočtu je
prílohou zápisnice. Poslanci úpravu rozpočtu vzali na vedomie.
K bodu 10:
Starosta predložil na schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky. Poslanci VZN schválili.
K bodu 11:
V tomto bode predložil starosta na opätovné prerokovanie zmluvu o budúcej zmluve č.
775/2015 SEVAK, a.s. Žilina. Vysvetlil, že zmluva bola už v minulom roku predložená na
schválenie a vtedy sa neschválila. Je potrebné zmluvu mať zmluvu schválenú, aby sme mohli
dostať stavebné povolenie na výstavbu vodovodu na Váhostave. Po vysvetlení poslanci
zmluvu schválili.
K bodu 12:
Starosta predložil poslancom na prerokovanie dohodu, súdny spor p. Miroslav Barták.
Informoval poslancov, že mu zavolal p. Barták a upovedomil ho o tom, že s dohodou
nesúhlasí a bude čakať na rozhodnutie súdu. Poslanci vzali tento bod na vedomie.
K bodu 13:
V tomto bode starosta predložil na prerokovanie vytvorenie urnového hája na miestnom
cintoríne. Vytvoriť urnový háj navrhli občania obce. Urnový háj plánuje starosta vytvoriť
v časti C cintorína. Pôjde sa pozrieť do iných obcí kde majú vytvorené urnové háje a bude
informovať poslancov na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Poslanci tento bod vzali na
vedomie.
K bodu 14:
V rôznom starosta informoval prítomných o výstavbe vodovodu. Po podpísaní zmluvy sa
začne riešiť stavebné povolenie. Realizácia výstavby by mala trvať 21 dní.
V rámci peňazí za výrub drevín môžeme obnoviť detské ihrisko. Vysadili by sa nové stromy.
Okolo plota p. Potomského sa vysadia kríky, ktoré budú kvitnúť celý rok. Je potrebné dať aj
nové preliezky, nakoľko staré sú už poškodené.
Zo stredoslovenských elektrárni sme dostali ponuku na prevádzku verejného
osvetlenia. Bolo by to v rámci nájmu . Vymenili by nám svetlá a kde bude potrebné doplniť
sa sa dajú nové stĺpy. SSE nám predložia najskôr kalkuláciu. Po predložení kalkulácie bude
starosta poslancov informovať.

V kotolni púšťajú ventily, ktoré treba vymeniť. Na kotolňu sa bude konať verejné
obstarávanie. Všetko sa pripraví, aby sme v lete mohli kotolňu zrekonštruovať.
Fašiangy sú v štádiu príprav a dňa 6.1.2016 začne o 10,00 hod sprievo masiek po obci.
Detský karneval začne o 15,00 hod.
p. Hudec upozornil na skládku betónových panelov a kvádrov, ktoré sa nachádzajú
pri firme na Váhostave.
Všetky body v rôznom poslanci vzali na vedomie.
K bodu 15:
Jeden zo zvolených overovateľov prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili.
K bodu 16:
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

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

