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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

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove konaného dňa 13. 06. 2016
1. K otvoreniu
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Hornom Hričove.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Uznesenie č. 71/2016 zo dňa 13.06.2016 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.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole na základe podmetu z OZ
konaného 09.05.2016
7. Schválenie odborného ozdravného rezu starých stromov v katastri obce
8. Schválenie výstavby altánku pod agátmi pri ihrisku TJ
9. Informácia o rozšírení parkovacích miest pri detskom ihrisku
10. Prerokovanie žiadosti p. Novákovej o opravu pletiva ZŠ a MŠ
11. Úprava rozpočtu starostom /berie sa na vedomie/
12. Úprava rozpočtu poslancami /schvaľuje sa/
13. Čerpanie RF na obstaranie dlhodobého majetku – Výstavba altánku vo výške
7 000,00 € / schvaľuje sa /
14. Vyradenie majetku na základe mimoriadnej inventarizácie dlhodobého
a drobného majetku podľa zoznamu ktorý tvorí prílohu / schvaľuje sa /
15. Rôzne
- Informácie o uzatvorení zmlúv prístupová cesta obnova trate ŽSR
- Informácie o stave kolaudačného konania vodovodu na Váhostave
- Informácie o predpokladanom začiatku prác na obnove kotolne
- Informácie o stave PD na výstavbu chodníkov
- Informácie o dopracovaní svetelne technickej štúdie na obnovu
verejného osvetlenia
- ......iné
16. Prijatie uznesenia
17. Záver
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Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 72/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.73/2016 zo dňa 13.06.2016
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. Juraja
Králika ml. a p. Adrianu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 74/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za overovateľov uznesení a zápisnice p.
Juraja Králika ml. 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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 75/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole na základe podnetu z OcZ
konaného 09.05.2016
Hlavný kontrolór obce Ing. Slavomír Škerlík predniesol správu o vykonanej kontrole,
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 76/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o
vykonanej kontrole na základe podnetu z OcZ konaného 09.05.2016.
7. Schválenie odborného ozdravného rezu starých stromov v katastri obce
Starosta obce p. Ďuríček navrhol schváliť odborný ozdravný rez starých stromov v katastri
obce.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 77/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove vyslovuje súhlas na vykonanie odborného
ozdravného rezu starých stromov v katastri obce.
8. Schválenie výstavby altánku pod agátmi pri ihrisku TJ Horný Hričov
Starosta obce p. Ďuríček predniesol a zdôvodnil návrh na výstavbu altánku pod agátmi
nachádzajúcimi sa v areáli pri futbalovom ihrisku TJ Horný Hričov.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
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Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 78/2016 zo dňa 13.06.20165
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výstavbu altánku pri ihrisku TJ Horný
Hričov.
9. Informácia o rozšírení parkovacích miest pri detskom ihrisku
Starosta obce p. Ďuríček prečítal informáciu o rozšírení parkovacích miest pri detskom
ihrisku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 79/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie rozšírenie parkovacích miest pri
detskom ihrisku.
10. Prerokovanie žiadosti p. Novákovej o opravu pletiva ZŠ a MŠ
Starosta obce Ing. Ďuríček prečítal žiadosť p. Novákovej o opravu pletiva pri ZŠ a MŠ.
Poslanci mali žiadosť k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 80/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berú na vedomie opravu pletiva ZŠ a MŠ.
11. Úprava rozpočtu starostom
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu podľa § 14 Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so 6–tou zmenou rozpočtu Obce Horný
Hričov vykonanú starostom na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 6 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.7/2015 podľa priloženého návrhu:
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky

- 1 975,00 € / príloha /

Výdavky

+ 1 975,00 € / príloha /

1. Bežné príjmy - sa nemenia z 627 469,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 183 231,20 €
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4. Bežné výdavky - sa nemenia z 397 022,12 €
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 160 076,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.6/2016 /
Príloha: Návrh na zmenu rozpočtu č.6/2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290
Celkové príjmy:
810 700,87 €
Celkové výdavky : 581 198,45 €
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 81/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
12. Úprava rozpočtu poslancami
Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu poslancami a zdôvodnil ho. Podľa § 14
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 7–mu zmenu rozpočtu Obce
Horný Hričov na r. 2016 rozpočtovým opatrením č. 7 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 v rámci ktorej boli
zapojené do rozpočtu obce účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR a ŽSR za výrub drevín
/ prijaté 2015 / podľa prílohy 2.
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 627 469,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa menia z 183 231,20 € na 193 947,05 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 397 022,12 € na 402 777, 25 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 160 076,33 € na 170 076,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.7/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.7/2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290
Celkové príjmy:
821 416, 72 €
Celkové výdavky : 596 953, 58 €
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 82/2016 zo dňa 13.06. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu rozpočtu poslancami
13. Čerpanie Rezervného fondu na obstaranie dlhodobého majetku – Výstavba altánku
vo výške 7 000.-€
Starosta obce Ing. Ďurčíek navrhol čerpanie z rezervného fondu na výstavbu altánku vo
výške 7 000.-€
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 83/2016 zo dňa 13.06. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na
výstavbu altánku vo výške 7 000.-€.
14. Vyradenie majetku na základe mimoriadnej inventarizácie dlhodobého a drobného
majetku podľa zoznamu ktorý tvorí prílohu
Starosta obce predniesol
návrh a zdôvodnenie k vyradeniu majetku na základe
mimoriadnej inventarizácie dlhodobého a drobného majetku podľa zoznamu ktorý tvorí
prílohu.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 84/2016 zo dňa 13.06. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje vyradenie majetku na základe
mimoriadnej inventarizácie dlhodobého a drobného majetku ktorý tvorí prílohu.
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15. Rôzne
Starosta obce v tomto bode podal informácie o :
- Uzatvorení zmlúv na prístupovú cestu pri obnove železničnej trate ŽSR
- O stave kolaudačného konania vodovodu do časti obce zv. Váhostav
- O predpokladanom začiatku prác na obnove kotolne ZŠ a MŠ
- O stave PD na výstavbu chodníkov v obci
- O dopracovaní svetelne technickej štúdie na obnovu verejného osvetlenia
- Výzva p. Balangovej na orezanie konárov stromov, ktoré zasahujú do cesty
- Výzva na pokosenie pozemkov ktoré sa nachádzajú za rodinným domom p.
Galčekovej
- Žiadosť o osadenie reproduktoru obecného rozhlasu pri p. Káčerovi
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 85/2016 zo dňa 13.06. 2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informácie v bode rôzne.
16. Prijatie uznesenia
Členka overovacej komisie p. Adriana Vydrová prečítala návrh uznesenia.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 86/2016 zo dňa 13.06.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:
...................................
Mgr. Juraj Králik ml.

...................................
Adriana Vydrová

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

