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

ZÁPISNICA z rokovania
Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove konaného dňa 09. 05. 2016
1. K otvoreniu
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Hornom Hričove.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Uznesenie č. 42/2016 zo dňa 09.05.2016 konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. K schváleniu programu
Starosta obce predložil návrh na schválenie nasledovného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Oznámenie o odovzdaní majetkového priznania starostu obce
Prerokovanie žiadosti o pridelenie obecnej garsónky (žiadosť učiteľka MŠ,
ZŠ)
8. Prerokovanie žiadosti o finančný dar na konvektomat do kuchyne ZŠ Dolný
Hričov
9. Prerokovanie žiadosti o zachovanie pôvodnej dane UNICO s.r.o. Závodská
cesta
10. Správy Hlavného kontrolóra z vykonávanej kontrolnej činnosti
11. Správa hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k Záverečnému účtu za rok
2015 / berie sa na vedomie/
12. Záverečný účet obce za rok 2015 a rozbor rozpočtového hospodárenia obce
za rok 2015
13. Schválenie nákupu mulčovacieho zariadenia k traktoru Casse
14. Schválenie nákupu vlečky k traktoru Casse
15. Schválenie výsadby drevín na detskom ihrisku
16. Schválenie osadenia prvkov na detskom ihrisku
17. Schválenie rekonštrukcie kotolne ZŠ, MŠ, obecná bytovka
18. Schválenie nákupu kontajnera k cintorínu
19. Schválenie zahájenia prác na projektovej dokumentácií Oprava strechy
kostola
20. Schválenie zahájenia prác na dopracovaní projektovej dokumentácie
Výstavba chodníkov
21. Tvorba Rezervného fondu za rok 2015
22. Schválenie čerpania Rezervného fondu
- Detské ihrisko 26 100,- €
- Kotolňa 36 000,- €

23. Zmena rozpočtu starostom
24. Zmena rozpočtu OZ
25. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
26. Úprava úväzku Hlavného kontrolóra
27. Rôzne
- Informácie o stave jednaní – prístupová cesta, obnova trate ŽSR
- Informácie o stave výstavby vodovodu na Váhostave
- Informácie o odstavení priecestia pri Slovnafte
- Informácie o zámeroch p. Ryšavého s bývalým areálom p. Šifru
- iné
28. Prijatie uznesenia
29. Záver
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 43/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.44/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za zapisovateľa p. Jahvodku
4. K určeniu overovateľov uznesení a zápisnice
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za overovateľov uznesení a zápisnice p. Lukáša
Panáka a p. Adrianu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 45/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za overovateľov uznesení a zápisnice p.
Lukáša Panáka a p. Adrianu Vydrovú.
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Starosta obce p. Ďuríček predniesol Obecnému zastupiteľstvu správu o plnení úloh
z uznesení za minulé obdobie.
Uviedol, že všetky úlohy boli splnené, respektíve priebežne sa plnia. K rekonštrukcii
detského ihriska dodal, že pozdĺž cesty okolo bytoviek by sa mali ku existujúcim
zatravňovacím pásom pridať ďalšie, asi 2-3 rady tak, aby autá mohli parkovať priečne a nie
pozdĺžne ako doteraz.
Taktiež uviedol, že štúdia na porovnanie výhodnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia by
mala byť p. Frývaldským hotová do konca mesiaca.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné : :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 46/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. Oznámenie o odovzdaní majetkového priznania starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanov s tým, že odovzdal majetkové
priznanie predpísaným spôsobom a to do podateľne Obecného úradu. Vytvorená komisia ho
predpísaným spôsobom otvorí a porovná s minuloročným majetkovým priznaním tak, aby
bolo konštatované, či majetok starostu zodpovedá jeho reálnym príjmom a z uvedeného bude
vytvorený zápis.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 47/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informáciu o odovzdaní
majetkového priznania starostu obce.
7. Prerokovanie žiadosti o pridelenie obecnej garsónky
Starosta obce p. Ďuríček predložil žiadosť učiteľky ZŠ a MŠ v Hornom Hričove, slečny
Márie Jantakovej o pridelenie obecnej garsónky. Informoval prítomných o skutočnosti, že p.
Krško a p. Vydra majú v nájomnej zmluve klauzulu, podľa ktorej v prípade potreby uvoľnia
garsónku. Podľa dohody medzi uvedenými nájomcami p. Krško uvoľní garsónku ku dátumu
15.8.2016 tak by bola k dispozícií pre učiteľku MŠ.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 48/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie pridelenie obecnej garsónky
Márií Jantákovej.
8. Prerokovanie žiadosti o finančný dar na kovektomat do kuchyne ZŠ Dolný Hričov
Starosta obce p. Ďuríček predniesol žiadosť starostu obce Ing. Petra Zelníka o finančný dar
na nákup konvektomatu do Školskej jedálne pri ZŠ v Dolnom Hričove.
Podklady mali poslanci k dispozícii.
p. Panák : Uviedol, že Základná škola v Dolnom Hričove predsa dostáva príspevky aj na deti
z Horného Hričova.
p. Badík : spýtal sa koľko detí z Horného Hričova chodí do školy v Dolnom Hričove?
p. Ďuríček : odpovedal že to nebude to viac ako 10.
p. Badík : uviedol, že Obecný úrad predsa dotuje školu v Hornom Hričove a nebude predsa
dotovať aj „veľkú“ školu s väčšími príspevkami v Dolnom Hričove.
p. Ďuríček : Vysvetlil, že obec Dolný Hričov má veľké finančné problémy a z rozpočtu to
nezvláda dotovať.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali

Proti hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Panák Lukáš

Zdržali sa hlasovania

Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 49/2016 zo dňa 09.05.20165
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove neschvaľuje finančný dar na nákup kovektomatu.
9. Prerokovanie žiadosti o zachovanie pôvodnej dane UNICO s.r.o. Závodská cesta
Starosta obce p. Ďuríček prečítal žiadosť firmy UNICO s.r.o. o zachovanie pôvodnej dane.
Ďalej uviedol, že obec predsa nezaujíma či a ako kto podniká a obci zo zákona nie je
umožnené robiť výnimky pri platení daní.
p. Škerlík : Upresnil, že zákona neumožňuje obci robiť výnimky pri platení dane
z nehnuteľnosti.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 50/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove konštatuje, že v zmysle platných právnych
predpisov nie je možné dať úľavu na dani.
10. Správy Hlavného kontrolóra z vykonávanej kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Škerlík predniesol správy z vykonávanej kontrolnej
činnosti.
- Záznam o výsledku kontroly Registratúrne predpisy obce Horný Hričov
- Správa o výsledku kontroly evidencie a správy majetku obce Horný Hričov
- Správa o výsledku kontroly vyúčtovania Borovička Cup 2012 – 2015
- Správa o výsledku kontroly správnosti účtovania použitých finančných prostriedkov
TJ Horný Hričov
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Ďalej Hlavný kontrolór uviedol, že pri komunikácií s nezávislou audítorkou obce zistil, že
vôbec prvý krát v histórií svojej činnosti dostala nejaké podklady, správy alebo stanoviská od
Hlavného kontrolóra obce. Podrobne rozobral svoje výsledky kontroly registratúrneho
poriadku, evidencie a správy majetku obce, vyúčtovanie akcie zvanej Borovička cup za
niekoľko posledných rokov a správnosti účtovania použitých finančných prostriedkov
Telovýchovnou jednotou Horný Hričov. Vysvetlil kde našiel nedostatky a podobne.
p. Ďuríček : uviedol, že už priebežne bol informovaných o nedostatkoch a prijali sa také
opatrenia, aby boli nedostatky v účtovaní odstránené ihneď a do budúcnosti sa neopakovali.
Taktiež udal, že prebieha inventarizácia majetku obce, ktorý treba skutočne zistiť, označiť,
prideliť zodpovedným zamestnancom do užívania a pripravuje sa aj vyradenie prebytočného
majetku tak aby to bolo v súlade s predpismi, či už pôjde o vyradenie, darovanie, zverejnenie
do užívania, alebo odpredaj... Ďalej uviedol, že od roku 1992 neprebehla na Obecnom úrade

inventarizácia majetku, takže v majetku obce boli ešte aj veci ako násady do pracovného
náradia zakúpené v 80tych rokoch.
p. Škerlík : Dodal, že jeho kontroly sa uskutočňujú v podstate online pri všetkých dôležitých
veciach a rozhodnutiach v obci.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 51/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie správu Hlavného kontrolóra
z vykonávanej kontrolnej činnosti.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k záverečnému účtu obce za rok
2015
Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Škerlík predniesol stanovisko k návrhu záverečného
účtu obce za rok 2015.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Trajčík Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 52/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2015.
12. Záverečný účet obce za rok 2015 a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2015
Starosta obce predniesol záverečný účet Obce Horný Hričov.
1.) Rozbor rozpočtového hospodárenie obce Horný Hričov za rok 2015
2.) Záverečný účet obce Horný Hričov a celoročné hospodárenie obce Horný Hričov
Podklady mali poslanci k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 53/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozbor rozpočtového
hospodárenia obce Horný Hričov za rok 2015.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 54/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Záverečný účet obce Horný Hričov za
rok 2015 a celoročné hospodárenie obce Horný Hričov za rok 2015 bez výhrad.
13. Schválenie nákupu mulčovacieho zariadenia k trektoru Casse
Starosta obce predniesol návrh a zdôvodnenie k nákupu mulčovacieho zariadenia
k traktoru Casse, ktopré bude stáť približne 9.900.-€.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 55/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje kúpu mulčovacieho zariadenia
k traktoru Casse.

14. Schválenie nákupu vlečky k traktoru Casse
Starosta obce predniesol návrh a zdôvodnenie k nákupu vlečky k traktoru Casse
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 56/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje nákup vlečky k traktoru Casse
15. Schválenie výsadby drevín na detskom ihrisku
Starosta obce predniesol správu a zdôvodnenie k výsadbe drevín na detskom ihrisku.
p. Panák : sa spýtal či budú dosadené aj stromy – lipy pred bytovkami.
p. Ďuríček : odpovedal, že asi nie a to kvôli parkovaniu osobných áut majiteľov bytov
v bytovkách a kvôli tomu, že uvedené druhy lipy, ktoré tu boli vysádzané nie sú vhodné na
výsadbu do zástavby.
p. Panák : sa ďalej spýtal ako to bude so smrekom, ktorý rastie na detskom ihrisku, lebo má
informácie od občanov, že pri silnom vetre smrek ohrozuje rôzne vedenia, ktoré sú natiahnuté
v jeho bezprostrednej blízkosti.
p. Ďuríček : odpovedal, že uvedený smrek posúdili odborníci ako zdravý a kvalitný strom
a v súčasnej dobe vegetácie ho aj tak nebude možné vyrezať, ale určite sa mu upravia najmä
spodné konáre tak, aby neohrozoval bezpečnosť občanov a detí na detskom ihrisku.
p. Panák : sa ďalej spýtal, že prečo sa s prácami začalo skôr, ako bol začiatok prác schválený
zastupiteľstvom. Aj keď mu nevadí že sa ihrisko urobí čím skôr.
p. Ďuríček : odpovedal, že dodávateľská firma ho požiadala, ak by to bolo možné o skoršie
spustenie prác. Odôvodnili to tým, že potrebujú pracovať vo vyhovujúcom počasí, ktoré by sa
malo koncom týždňa zhoršiť, malo by pršať a tým, že potrebujú mechanizmy a ľudí na poslať
čím skôr na väčšiu zákazku.
Keďže všetky veci vopred odkonzultoval so všetkými poslancami formou mailovej
komunikácie a neboli ku tomu výhrady a vec, rekonštrukcia detského ihriska, osadenie
nových prvkov a výsadba stromov bola už schválená predchádzajúcimi obecnými
zastupiteľstvami, zobral si na seba stanovenie začiatku prác a vyhovel dodávateľskej firme,
keďže nepredpokladal, že vec ktorú už na zastupiteľstve raz schválili by na dnešnom
zastupiteľstve odmietli. Začiatok prác považoval za formalitu. Súhlasom na začiatok prác
neporušil žiadne predpisy.
p. Badík : uviedol, že vec považoval za vybavenú a nemám k veci žiadne výhrady, pretože to
všetci poslanci už odsúhlasili.
p. Káčer : uviedol, že to nebolo presne tak, že vec nebola definitívne schválená.
p. Marčiš : povedal, že vec už odsúhlasili. Odsúhlasila sa súťaž, odsúhlasilo sa podpísanie
zmluvy na dodávateľské práce, tým je predsa vec definitívne schválená.
p. Káčer : uviedol, že si myslí že to ešte definitívne neodsúhlasili, ale ani on nemá výhrady ku
začiatku prác.

p. Badík : dodal, že sa to schválilo. Či už v rámci mailovej komunikácie, ale aj na
zastupiteľstve, preto si myslí, že je to uzavreté a toto mala byť len informácia o začatí prác
a nie schvaľovanie začatia prác.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 57/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výsadbu drevín na detskom ihrisku.
16. Schválenie osadenia prvkov na detskom ihrisku
Starosta obce predniesol návrh a zdôvodnenie k osadeniu prvkov na detskom ihrisku.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 58/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje osadenie prvkov na detskom ihrisku.
17. Schválenie rekonštrukcie kotolne ZŠ, MŠ a obecnej bytovky
Starosta obce predniesol zdôvodnenie nutnosti rekonštruovať kotolňu vykurujúcu ZŠ a MŠ
a obecnú bytovku. Rekonštrukcia by mala prebehnúť v mesiaci jún 2016.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 59/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ
a obecnej bytovky.
18. Schválenie nákupu kontajnera k cintorínu.
Starosta obce predniesol zdôvodnenie nákupu kontajnera k cintorínu. Cena kontajnera je
cca. 840.-€ s DPH plus cena za jeho dopravu do obce. Uviedol, že sa dohodli s riaditeľom
firmy T+T že uvedený kontajner budú vyváža tak, ako všetky kontajnery z obce. Nemohli
však oni poskytnúť kontajner, lebo nemajú žiaden voľný. Kontajner bude majetkom obce
a bude riadne označený ako majetok obce, tak aby to bolo viditeľné.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 60/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje nákup kontajnera k cintorínu.
19. Schválenie zahájenia prác na projektovej dokumentácií Oprava strechy kostola
Starosta obce predniesol správu ku stave strechy na kostole a navrhol schváliť zahájenie
prác na projektovej dokumentácií. Cena práce je stanovená zhruba na 1541.-€ s DPH.
Rozviedol, že projekt musí byť dobre urobený, musia byť uskutočnené presné merania
a musia byť dané garancie a záruky.
p. Badík : uviedol, že na vlhkosť v kostole má vplyv aj jeho spôsob využívania, pretože
kostol sa vykuruje spravidla len počas omše, kedy sa nahromadí v ovzduší para a po
ochladení musí niekde kondenzovať. Bolo by dobré aby projektant zvážil aj tento, v podstate
neštandardný spôsob využívania budovy a bral ho do úvahy pri práci na projekte.
p. Ďuríček : dodal, že celková rekonštrukcia budovy kostola je nevyhnutná, je potrebné
vymeniť okná, odizolovať obvodové múry, ktoré naťahujú vlhkosť, elektronickým zvonom
dochádza doba životnosti, strecha nevyhovuje, cena na jej opravu bude cca. 35.000.-€, po
podrezaní obvodových stien bude potrebné zrekonštruovať omietky a nakoniec bude
potrebné urobiť nanovo elektrické inštalácie a kúrenie.
p. Marčiš : sa spýtal dokedy bude projektová dokumentácia hotová.
p. Ďuríček : uviedol, že ak sa to schváli sú schopný dodať ju do konca mesiaca máj 2016
a keď bude hotová, pristúpi sa k naceňovaniu prác.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 61/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zahájenie prác na projektovej
dokumentácií Oprava strechy kostola.
20. Schválenie zahájenia prác na dopracovaní projektovej dokumentácie Výstavba
chodníkov.
Starosta obce predniesol správu o stave prác na projektovej dokumentácií Výstavba
chodníkov a zdôvodnil dopracovanie projektovej dokumentácie a to z toho dôvodu, že treba
dopracovať projektovú dokumentáciu tak, aby sa mohlo začať s ďalšími prácami, s územným
konaním, s vysporiadaním sa s pozemkami pod chodníkmi, či už pôjde o výkup pozemkov,
alebo pôjde o nájomne zmluvy na pozemky ktoré budú pod chodníkmi v obci. Informoval, že
ak pôjdu práce dobre, niekedy v mesiaci marec 2017 by mohlo byť k dispozícií územné
rozhodnutie a stavebné povolenie na práce.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 62/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zahájenie prác na dopracovaní
projektovej dokumentácie Výstavba chodníkov.
21. Tvorba rezervného fondu za rok 2015
Starosta obce predniesol správu o tvorbe Rezervného fondu za rok 2015 vo výške
118 641,12.-€.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 63/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje tvorbu Rezervného fondu za rok 2015
vo výške 118 641,12.-€.
22. Schválenie čerpania Rezervného fondu
Starosta obce predniesol návrh na čerpanie Rezervného fondu a to na realizáciu Detského
ihriska sumu vo výške 26 100.-€ a na rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ a obecnej bytovky sumu
vo výške 36 000.-€.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 64/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje čerpanie rezervného fondu na výstavbu
detského ihriska a na rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ a obecnej bytovky.
23. Zmena rozpočtu starostom
Starosta obce zdôvodnil zmenu rozpočtu starostom. Podľa § 14 Zákona č. 583 / 2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhol zobrať na vedomie 4 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný
Hričov na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 4 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 písm. a)
zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Hričov schválenými OZ dňa
21.01.2015 uznesením OZ č.7/2015n podľa priloženého návrhu:
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 3 933,00 € / príloha /

Výdavky

+ 3 933,00 € / príloha /

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 485 591,82 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 120 197,00 €
4. Bežné výdavky - sa nemenia z 426 487,92 €
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 92 876,33 €

6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha: Rozpočet R2016 – PREHĽAD
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu č.4/2016 k 04.04.2016 – Obec Horný Hričov
Celkové príjmy:

605 788,82 €

Celkové výdavky : 543 464,25 €
Starosta obce p. Ďuríček upresnil, že bol zakúpený server na zálohovanie prác na počítačoch
obecného úradu, k čomu sa museli zakúpiť aj potrebné licencie. Ďalej sa zvýšil počet psov,
ktoré museli byť odchytené šarhom. Taktiež sa pracovalo na projektoch vodovodu do časti
obce zv. Váhostav, výškovo sa zameriavali chodníky a cesty v obci a Zetka, robilo sa čistenie
ciest mechanizmami a taktiež obec platila zo zákona opatrovateľské služby.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 65/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie zmenu rozpočtu starostom.
24. Zmena rozpočtu Obecným zastupiteľstvom
Starosta obce predniesol návrh na zmenu rozpočtu Obecným zastupiteľstvom. Podľa §§
14,15 Zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhol schváliť 5 – tú zmenu
rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 5 v súlade s ustanovením
§ 14 ods.1. a ods.2 a § 15 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:
1. Bežné príjmy - sa menia z 485 591,82 € na 627469,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa menia z 120 197,00 € na 183 231,20 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 426 487,92 € na 397 022,12 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 92 876,33 € na 160 076,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha: Rozpočet R2016 – PREHĽAD

Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu č.5/2016 – príjmy a výdavky k 09.05. 2016 – Obec
Horný Hričov
Celkové príjmy:

810 700,87 €

Celkové výdavky : 581 198,45 €
Starosta p. Ďuríček všeobecne informoval o presunoch finančných prostriedkov, či už na
vodovod do časti obce zv. Váhostav, na detské ihrisko, časť finančných prostriedkov išla na
splatenie úveru a na kotolňu ZŠ s MŠ. Ďalej uviedol, že v rezervnom fonde bude približne
70.000.-€.
p. Panák : položil otázku či výsadba drevín na detskom ihrisku bude financovaná
z rezervného fondu.
p. Ďuríček : zodpovedal, že na uvedenú výsadbu pôjdu peniaze z výrubu stromov ktorý
uskutočnili ŽSR
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 66/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zmenu
zastupiteľstvom.

rozpočtu

Obecným

25. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
Starosta obce navrhol zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2015.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 67/2016 zo dňa 09.05. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Správu nezávislej audítorky
o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015.
26. Úprava úväzku Hlavného kontrolóra
Starosta obce navrhol upraviť úväzok Hlavného kontrolóra a zdôvodnil jeho úpravu.
Uviedol, že Hlavný kontrolór obce je volený poslancami Obecného zastupiteľstva a je to ich
predĺžená ruka. HK obce kontroluje zákonnosť postupu práce starostu a upozorňuje ho na
také rozhodnutia, ktoré by mohli byť v nesúlade s právnymi predpismi.
p. Badík : rozobral prácu HK, uviedol, že funguje diametrálne odlišne ako v predchádzajúci
HK a podľa jeho úsudku keď zváži koľko a akej práce vykonal, je potrebné= úväzok navýšiť
tak, aby sa mohol plnohodnotne venovať svojej práci.
p. Panák : uviedol, že podľa jeho názoru HK pracuje nadštandardne a je na uvedenú prácu
vysoko kvalifikovaný a zaslúži si zvýšenie úväzku.
p. Škerlík : Oboznámil poslancov a prítomných občanov o tom, že svojou prácou chce
nadstaviť určitý štandard práce, jej určitú úroveň tak, aby ho každý jeden jeho nasledovník vo
funkcii bol nútený dodržiavať. Chce aby mali poslanci a občania predstavu aby videli ako
a čo má hlavný kontrolór robiť.
Jeho funkcia Hlavného kontrolóra má určené povinnosti zo zákona a v rámci 11 percentného
úväzku sa stanovené úlohy nedajú plniť.
p. Marčiš : dodal, že výška úväzku vychádzala zo skúsenosti z práce jeho predchodcu, teraz
však je všetkým jasné, že veci sa nedajú poriadne robiť v 11percentnom úväzku, ak sa dá, je
potrebné zvýšiť úväzok.
p. Škerlík : uviedol, že podľa informácií ktoré dostal od právnika mu OcZ môže úväzok určiť.
p. Ďuríček : vysvetlil, že 11% úväzok predstavuje prácu na 4 hodiny týždenne a obnáša to
sumu zhruba 80.-€ na výplatu mesačne. Avšak HK teraz pracuje aj na veciach súvisiacich so
správnym konaním, vypracováva stanoviská, komunikuje s právnikmi a podobne a uvedené
veci sa jednoducho nedajú stihnúť v stanovenom čase 4 hodiny týždenne. Informoval sa
v okolitých obciach a všade kde veci fungujú „normálne“ má HK úväzok na minimálne 40 %.
Obec má za sebou prehratý súdny spor s p. Bartákom a viacero ťažkých problémov pred
sebou a on ako starosta potrebuje niekoho kto sa skutočne vyzná v správnom poriadku
a podobne. Keby veci neustále riešil s právnikom, bolo by to finančne neúnosné.
p. Hudec : Uviedol, že on má skúsenosti s úradmi a po to obchodené po úradoch a podľa neho
by to pod 40% úväzok nerobil
p. Marčiš : uviedol, že HK má veľa práce a keby sa ku všetkému mal platiť právnik, bolo by
to pre obec oveľa drahšie, ako navýšiť úväzok HK
p. Ďuríček : vyzval poslancov aby navrhli výšku nového úväzku
p. Marčiš : spýtal sa na predstavu p. Škerlíka o výške jeho úväzku.
p. Škerlík : uviedol, že on predstavu nemá
p. Ďuríček : navrhol výšku úväzku pre HK obce na 50 %
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 68/2016 zo dňa 09.05. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu úväzku Hlavného kontrolóra na
50 %.
27. Rôzne
Starosta obce v tomto bode podal informácie o :
- Stav výstavby vodovodu do časti obce zvanej Váhostav : informoval o tlakových
skúškach, o plánovaných prípojkách, ktoré budú rýchlo urobené, o postupe prác, ktoré
boli vykonávané pretláčaním, čo bude poznačené aj v stavebnom denníku, ako zmena
technológie prác, o osadzovaní potrubia a podobne
p. Marčiš: podotkol aby so zmenou technológie súhlasil aj projektant a SEVAK
p. Ďuríček : uviedol, že stavebný dozor je vykonávaný pracovníkom firmy SEVAK a on
všetko odsúhlasuje, takže by malo byť všetko v poriadku
- Stav jednaní o prístupovej ceste pri obnove trate ŽSR : starosta informoval o postupe
jednaní s majiteľmi pozemkov, po ktorých by mala ísť počas práce cesta, peniaze za
prenájom by mali majitelia pozemkov dostať poštovou poukážkou pri podpise zmluvy
alebo prevodom na účet
- Odstavení železničného priechodu pri Slovnafte : starosta informoval o odstavení
priecestia a o tom, že priebežne monitoruje prejazd áut cez obec, či sa zvýšila alebo
nie. Zatiaľ nepostrehol žeby p. Belanec chodil autami cez obec, zvýšila sa však
doprava obsluhujúca Jednotu logistické centrum, telefonicky vyzval riaditeľku aby
vodiči ich áut jazdili cez obec pomaly
- Zámer p. Ryšavého s bývalým areálom p. Šifru : informácia o kúpe pozemku v ½ a do
konca roka by mal p. Ryšavý odkúpiť aj druhú polovicu. Areál čistí a upravuje a malo
by to byť len odstavné miesto pre kamióny, nemali by robiť denno-dennú kyvadlovú
prepravu cez obce. Mali by cez obec len prichádzať a odchádzať. P. Ryšavý má zámer
zrekonštruovať a rozšíriť halu, ale len ako sklad na náhradne diely, pneumatiky
a oleje.
- Hala Prefa – starosta informoval o zámere stavať na Prefe novú halu, ale tá by nemala
navýšiť kapacitu výroby, tým pádom by nemala zvýšiť frekvenciu pohybu
motorových vozidiel cez obec. Hala by mala slúžiť len ako hala na novú technológiu
a nahradiť starú halu, ktorá už nevyhovuje z hygienického hľadiska. Prerokoval aj
otázku nadjazdu ponad železnice a riaditeľ Prefy mu sľúbil podporu pri tejto otázke.
- Cesta medzi bytovkou ku Bartákovi a Polákom : starosta informoval, že by sa mala
realizovať uvedená cesta do konca týždňa a práce by boli odvedené firmou v rámci
zápočtu. Ide o práce v hodnote asi 11.400.-€. Asfalt sa položí od plota po plot a tam,
kde je zelený trávnik sa dajú obrubníky, aby bola cesta ukončená. Taktiež prerokoval
s firmou aj položenie asfaltu medzi námestí a budúcim podjazdom železničnej trate
pri cintoríne.
p. Hančinová : spýtala sa čo sa vlastne odsúhlasovalo, lebo sa jej nepáči že sa rozhodlo vo
veci ihriska bez schválenia a nepáči sa jej, keď sa poslanci Káčer a Panák na to spýtali
a ostatní poslanci ich za to kritizovali. Myslí si, že bez schválenia stavať nie je správne, bojí
sa aby sa to nezačalo robiť ako v minulosti, bez schválenia...
p. Ďuríček : Uviedol, že všetko sme si už vysvetlili v predchádzajúcej diskusii priamo pri tom
bode programu
p. Hudec : spýtal sa ako to je so stavebnou uzáverou
p. Ďuríček : uviedol, že na stavebnej uzávere prebiehajú práce neustále a že je možné, že
pozemok p. Vrábla bude vyňatý zo stavebnej uzávery, keďže proti tomu namietal, keď budú
zrejmé nejaké závery, vec bude oznámená a vyvesená, aby sa občania mohli k tomu vyjadriť.
p. Antošová : uviedla, že na ceste pri kaplnke je vysypaný štrk z nejakého auta
p. Ďuríček : štrk môže byť z auta pracujúceho na železnici, teraz ho prevážajú
p. Antošová : Upozornila že do motokárovej haly chodia autá cez obec a pritom sú podľa
evidenčných čísel z okresov PB, PU, IL a podobne.

p. Ďuríček : prejazd osobných motorových vozidiel a smer ich prejazdu cez obec neviem
ovplyvniť
p. Hančinová : Spýtala sa ako to bude s násypom a s položenou prekážkou na ňom, či sa
upraví tak, aby sa dalo popri nej prejsť s fúrikom a podobne. Či by nebolo možné miesto
panelovej prekážky na násype nasadiť nejaké stromy
p. Ďuríček : uviedol, že nemôžeme sadiť stromy na cudzom majetku a násyp je cudzí
majetok, v blízkej budúcnosti by mali násyp kosiť, bude sa snažiť aby panelovú prekážku dali
do polohy, v ktorej bude viac vyhovovať občanom idúcim po násype na smetisko
p. Hančinová : uviedla že motorové vozidlá idúce cez obec chodia rýchlo
p. Ďuríček : udal, že už viac krát prosil políciu o meranie rýchlosti v obci a urobí tak znova
p. Marčiš : upozornil starostu, že na ceste cez obec, ktorá patrí VUC by sa mali namaľovať
čiary, pretože sa často stáva, že vodiči ktorí obec nepoznajú, tkzv. Režú zákruty
a prechádzajú do protismeru, čo môže ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky.
p. Ďuríček : uviedol, že vec preverí a skúsi vykonať nápravu, bude o tom informovať...
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 69/2016 zo dňa 09.05. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informácie v bode rôzne.

28. Prijatie uznesenia
Člen overovacej komisie p. Adriana Vydrová prečítala návrh uznesenia.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 70/2016 zo dňa 09.05.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:

Lukáš Panák
...................................
Bc. Lukáš Panák
Adriana Vydrová
...................................
Vydrová Adriana

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Za správnosť opisu zodpovedá :
Jozef Jahvodka

