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

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29. 02. 2016 v Hornom Hričove
Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.02.2016 :
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2015
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
8. Úprava rozpočtu starostom k 07.01.2016
9. Úprava rozpočtu k 26.02.2016
10. Schválenie PHaSR na roky 2015 - 2020
11. Rôzne
12. Prijatie uznesenia
13. Záver

K bodu 1:
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuríček, ktorý privítal
prítomných poslancov a občanov na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci schválili
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 3:
V tomto bode starosta obce navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku. Navrhnutého
zapisovateľa poslanci zvolili.

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 4:
Starosta navrhol určiť za členov návrhovej komisie a overovateľov p. Daniela Badíka
Lukáša Panáka. Navrhnutých návrhovej komisie poslanci zvolili.
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 5:
Starosta oboznámil poslancov a prítomných občanov s plnením uznesení z minulého
obdobia. Všetky body sú plnené, alebo sa priebežne plnia.
Tento bod vzali poslanci na vedomie.

K bodu 6:
Hlavný kontrolór p. Škerlík predniesol správu, kde uviedol, že napriek 11 percentnému
úväzku sa snaží svoju funkciu vykonávať stopercentne. V roku 2015 bola jeho kontrolná
činnosť zameraná najmä na evidenciu majetku, účtovníctvo obce, účtovníctvo
a hospodárenie Telovýchovnej jednoty v obci a vedenie spisovej agendy na Obecnom úrade.
Z vykonaných kontrol vyplývajú nejaké závery, ktoré spracováva a budú k dispozícií. Po
prednesení svojej správy vyzval poslancov obce na doplňujúce otázky. P. Badík sa spýtal ako
to je s odkupovaním akcií firmy SIRS, následne dostal od HK odpoved že v vedenej veci išlo
o to, že firma SIRS odkupuje svoje akcie, aby sa stala výlučným vlastníkom svojich akcií.
Vystúpenie HK doplnil starosta obce, ktorý poslancov informoval o tom, že HK je hlavným
spolutvorcom dôležitých písomných rozhodnutí obce, týkajúcich sa najmä sporov s veľkými
firmami, napr. ŽSR pri vyplatení náhrady za výrub stromov a podobne.
Poslanci správu hlavného kontrolóra obce zobrali na vedomie.
K bodu 7:
Hlavný kontrolór obce po prednesení plánu kontrolnej činnosti vyzval poslancov na
doplňujúce otázky, aby predniesli svoje návrhy na kontrolu, respektíve na zmenu priorít pri
poradí kontrol.
Poslanci jeho plán kontrol zobrali na vedomie.
K bodu 8:
Starosta obce odprezentoval a zdôvodnil úpravu rozpočtu obce k 07.01.2016. Vysvetlil
poslancom jednotlivé položky, napr. Traktor, GPS systém na traktor ako jeho ochranu pred
krádežou, poistku na traktor zakúpený obcou a podobne.
Poslanci uvedenú úpravu zobrali na vedomie.

K bodu 9:
Dôvody na úpravu rozpočtu k 26.02.2016 prečítal a vysvetlil starosta obce, vysvetlil
poslancom aktuálnosť opatrovateľskej služby v obci, povinnosti obce pri vydávaní rozhodnutí
pri opatrovateľskej službe, kde je správny poplatok cca. 30.-€ a obec už vydávala 2 takéto
rozhodnutia. Ďalej uviedol, že je objednaná vlečka za traktor v hodnote 5976.-€ a dokúpia sa
bočnice, ktoré budú vyššie a sú potrebné pri zvoze separovaného zberu. Informoval
o kompletnej rekonštrukcii obecného rozhlasu.
Poslanci úpravu rozpočtu schválili.
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 10:
Materiál Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Hričov v rokoch 2015
až 2020 majú poslanci OcZ k dispozícií. Starosta pri prednese vypichol najmä skutočnosť že
jeho zámerom je aby sa firmy ktoré spracovávajú odpad nedostali do obce.
Poslanci PHaSR obce Horný Hričov v rokoch 2015 až 2020 schválil.
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 11:
V bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov so stavom
prípravných prác na stavbe chodníkov v obci, ich projektovaním, celkovým geometrickým
zameraním, trasovaním a podobne. Ďalej informoval o havarijnom stave strechy na kostole,
ktorú je potrebné rekonštruovať a vysvetlil rôzne varianty postupu prác na rekonštrukcii.
Ďalej uviedol aký je stav na príprave vodovodu do časti obce zvanej „Váhostav“.
Poslanci od neho dostali informáciu k organizačným zmenám na OÚ a následne prečítal list,
Stanovisko občanov obce bývajúcich pri ceste na Váhostav a pri športovom areáli ku
podujatiu Borovička cup.
p. Panák uviedol, že nie je pravda o veľkej strate organizovaného podujatia Borovička cup,
keďže aj sám starosta na piatkovom zhromaždení uviedol, že za posledných 5 rokov je
Borovička cup v strate celkom cca. 400.-€, ďalej uviedol, že občania sa nemusia báť, lebo
tohtoročné podujatie sa s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční.
p. Káčer uviedol, že problém pri Borovičke nie je hluk, ktorý sa dá raz do roka
bezproblémovo vydržať, ale výtržnosti opitých návštevníkov a to najmä mimo areálu
podujatia.
p. Trajčík navrhol aby sa Borovička vrátila ku formátu z predchádzajúcich rokov, kedy sa na
uvedenom podujatí stretávali občania obce a účastníkmi športových zápolení boli pracovníci
firiem z našej obce, respektíve mužstva podľa ulíc a častí obce.
p. Králik vyzval na bezpodmienečnú zmenu názvu akcie.

p. Ďuríček ku podujatiu uviedol, že by nebolo dobré stratiť kontinuitu v organizovaní, ale je
potrebné prehodnotiť v akom formáte sa podujatie uskutoční a kto ho bude organizovať,
pretože organizátori minulých ročníkov na akciu už rezignovali. Navrhol aby uvedený bod
bol prerokovaný na marcovom OcZ, kedy už ide o hraničný termín rozhodnutia či sa bude
organizovať, ako sa bude organizovať a kto ju bude organizovať.
p. Hančinová vyzvala starostu obce a poslancov aby sa zasadili za zlepšenie poskytovaných
služieb firmou Nelson, ktorá v obci prevádzkuje káblovú televíziu.
p. Badík na to reagoval vysvetlením, že v minulosti sa poslancom dostalo od vedenia firmy
odpovede, aby sa sťažovali občania na kvalitu, nie OcZ ktoré by sa do vzťahov občan
a súkromná spoločnosť poskytujúca káblovú televíziu nemali starať. Predstavitelia Nelsona
im odpovedali, že sa nikto na kvalitu služieb nesťažuje.
p. Ďuríček uviedol, že podľa jeho informácií by firma Nelson mala v blízkej budúcnosti
prikročiť k rekonštrukcii rozvodov. Poprosil poslanca Trajčíka ktorý je tiež užívateľom
káblovej televízie aby sa na vec informoval u uvedenej firmy a oboznámil s výsledkom aj p.
Hančinovú.
p. Panák poprosil starostu o distribúciu kľúčov od nového zámku na rampe, ktorá uzatvára
cestu na miesto zvozu odpadu v obci.
K bodu 12:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
schválili.
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

K bodu 13:
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť na riadnom
rokovaní obecného zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Overovatelia zápisnice:
Ing. Daniel Badík

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

Bc. Lukáš Panák .......................................

Za správnosť zápisnice zodpovedá :
Jozef Jahvodka

