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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

ZÁPISNICA z rokovania
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. Privítal poslancov a občanom.
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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Vydrová Adriana
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. Konštatoval, že všetky úlohy boli splnené, okrem úlohy
preveriť označenie cesty ktorá vedie cez obec bielymi čiarami, uviedol, že označenie sa bude
riešiť spoločne s chodníkmi v obci.
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.
Uviedol, že podnet na kontrolu vznikol počas rokovania predchádzajúceho OcZ, kde v bode
15 sa schvaľovala výsadba drevín na detskom ihrisku a v bode 16 sa schvaľovala osadenie
prvkov na detskom ihrisku, pričom práce na výsadbe a osadení prvkov sa začali dňa 4.5.2016
a schvaľovací proces prebiehal na rokovaní OcZ dňa 9.5.2016. Poslanci OcZ Lukáš Panák
a Miroslav Káčer vyslovili otázku, prečo sa začali práce na výsadbe drevín a osadení prvkov
na detskom ihrisku 4.5.2016 ( po podpise zmluvy o dielo 2.5.2016 ) keď schvaľovací proces
prebieha počas rokovania OcZ dňa 9.5.2016.
Hlavný kontrolór uviedol, že z predložených dokumentov zistil nasledovné skutočnosti :
Dňa 30.3.2016 bola schválená uznesením č. 37/2016 tretia zmena rozpočtu obce nasledovne
„Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/2016 k 30.3.2016 – Obec Horný Hričov“ sú schválené
položky :
Všeobecný materiál – výsadba stromov a kríky - /výrub drevín / 71 633006 05.4.0 0.00
0.0020 000.00 0.00 20 000.00€
Všeobecný materiál – Detské ihrisko Detské ihrisko 41 633006 08.1.0 0.00 0.00 28 000.00
0.00 28 000.00€
Z uvedeného vyplýva, že OcZ v Hornom Hričove riadne schválilo zmenou rozpočtu č. 3
použitie prostriedkov na výsadbu stromov a kríkov v sume 20 000.00€ a na inštalovanie
prvkov na detskom ihrisku vo výške 28 000.00€.
Uznesením č. 57/2016 zo dňa 9.5.2016 bola schválená výsadba drevín na detskom ihrisku
a uznesením č. 58/2016 zo dňa 9.5.2016 bolo schválené osadenie prvkov na detskom ihrisku.
Z uvedeného vyplýva, že dňa 4.5.2016 ( po podpise zmluvy o dielo dňa 2.5.2016 ) kedy sa
začali práce na výsadbe drevín na detskom ihrisku už bola schválená zmena č. 3 rozpočtu
obce a boli vyčlenené finančné prostriedky na uvedené akcie.
Dňa 9.5.2016 OcZ Uznesením č. 57/2016 zo dňa 9.5.2016 bola OcZ schválená výsadba
drevín na detskom ihrisku a uznesením č. 58/2016 zo dňa 9.5.2016 bola schválená osadenie
prvkov na detskom ihrisku pričom boli finančné prostriedky schválené úpravou rozpočtu č. 3
a tým bola aj schválená výsadba drevín na detskom ihrisku a aj bolo schválené osadenie
prvkov na detskom ihrisku.
Zo kontroly vyplynulo, že nebol porušený zákona o rozpočtových pravidlách verejne správy
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože prostriedky
boli na uvedenú akciu riadne vyčlenené a schválené v rozpočte obce treťou úpravou rozpočtu
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ešte pred začatím prác na výsadbe drevín a osadení prvkov na detskom ihrisku. Schválením
úpravy rozpočtu a vyčlením finančných prostriedkov poslanci OcZ riadne schválili realizáciu
uvedených činností. Dňa 9.5.2016 na rokovaní OcZ už nemuseli poslanci schvaľovať
výsadbu drevín a osadenie prvkov na detskom ihrisku, pretože tieto práce už boli schválené
vyčlenením finančných prostriedkov v tretej zmene rozpočtu obce. Body 15 schválenie
výsadby drevín na detskom ihrisku a 16 schválenie osadenia prvkov na detskom ihrisku boli
do rokovania zaradené kvôli prehľadnosti a transparentnosti, aby bol presne pomenovaný účel
použitia vyčlenených položiek v schválenej tretej zmene rozpočtu.
Navrhol prijať opatrenia pri postupe schvaľovania úprav rozpočtu obce v poradí schváliť účel
použitia finančných prostriedkov a následne schváliť potrebnú príslušnú zmenu rozpočtu
obce., aby sa to spriehľadnilo. Aby uvedené zmeny neboli len riadkami v rozpočte, kde sa
spätne zle orientuje v jednotlivých riadkoch, akciách a podobne. Poslanci a občania sa potom
budú jednoduchšie spätne orientovať.
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. Konkrétne by išlo o 5 starých líp, ktoré sú v obci pri pohostinstve Kompa, pri kaplnke,
pri kostole a pri Galčekoch. Taktiež agáty pri ihrisku treba omladiť. Reazli by sa iba staré
konáre, ktoré sú suché a pri silnejšom vetre môžu ohrozovať občanov. Konkrétne lipy rastú
tak, že ich kmene sú rozvetvené a treba ich zviazať, čo sa už v minulosti aj robilo, ale keďže
od toho už uplynula nejaká doba, už je zviazanie neúčinné. Tieto práce musia vykonávať
ľudia ktorí majú na takéto „výškové rezanie“ oprávnenie. Uviedol, že suma ktorú navrhol je
maximálna a keď sa celá neminie, vráti sa späť.
p. Králik sa spýtal čo bude so smrekom pri detskom ihrisku.
Starosta p. Ďuríček uviedol, že smrek sa bude tiež riešiť, zatiaľ sa omladí, preriedi a časom sa
uvidí, či sa ponechá alebo dôjde k jeho výrubu.
p. Káčer uviedol, že stačí keď sa vyreže horná 1/3 a on potom zhustne a rozkošatie sa, nebude
tak rásť do výšky.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že aj to je alternatíva, že sa presvetlí a ak to bude dobré, strom
sa ponechá tak, lebo by bola škoda rezať staré stromy v obci.
p. Badík sa spýtal ako to bude s orechmi okolo cesty pri p. Kocmánkovej, ktoré zasahujú do
cesty a nákladné vozidlá sa im musia vyhýbať.
p. Kocmánková uviedla, že ide o orechy, ktoré rastú na pozemku Hruboškovcov.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že ide o orechy na súkromnom pozemku, preto OÚ požiada p.
Balangovú, aby ich mimo vegetačného obdobia orezala.
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. 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. Poslanci dostali materiál
mailom. Cena zahŕňa komplet stavbu, strechu, obrubníky, drevo, lavice, ohnisko. Ďalej
uviedol, že pozemok je urbariátu a na stavbu bude potrebné stavebné povolenie.
p. Káčer sa spýtal či sa na uvedenom mieste môže stavať.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že je samozrejmé, že najskôr sa bude dotazovať na Slovenskej
vodohospodárskej výstavbe a ak sa oná vyjadrí, že to bude možné, bude sa vybavovať
povolenie.
p. Badík sa spýtal ako sa plánuje urobiť podlaha v altánku a či budú lavice len vo vnútri.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že sa osadia obrubníky a vo vnútri bude štrková podlaha.
Lavice budú na pevno osadené vo vnútri altánku a pri vonkajšom ohnisku sa plánujú 4 lavice
tiež urobiť.
p. Panák vyslovil obavu, že altánok bude partiami ktoré tam budú chodiť na akcie
zdevastovaný tak ako ten ktorý je urobený v lese pri vodnej ceste.
Starosta p. Ďuríček uviedol, že na rozdiel od lesa, na uvedenom mieste je stále nejaký pohyb
ľudí a musíme si sami ukontrolovať, aby k tomu nedošlo.
p. Badík udal, že vždy sa môže niečo také stať, ale kvôli tomu nemôžeme ostať nečinný a báť
sa niečo vybudovať, ďalej uviedol, že také sedenie by bolo prospešné a osožné pre ľudí.
p. Panák dodal, že uvedený priestor je úplne ideálny na takúto stavbu
Starosta p. Ďuríček doplnil, že budú tam môcť opekať dôchodcovia, ktorí sa pravidelne na
takéto akcie stretávajú, aj rodiny s deťmi, priestor budú môcť využívať všetky organizácie
v obci, deti zo školy a podobne. Doplnil, že uvedená cena, ktorá sa má schvaľovať je iba
orientačná.
p. Badík vyslovil presvedčenie, že cena je vyhovujúca, aj keď sa pravdepodobne ešte navýši
keďže bude treba projekt a podobne. Ďalej povedal, že areálu futbalového ihriska to len
pomôže a spýtal sa, ako to bude so zázemím altánku.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že je v pláne dotiahnuť ku altánku aj vodu z vrtu ktorý
využíva Telovýchovná jednota, elektrika tam už natiahnutá je. Spresnil, že smerom ku
futbalovému ihrisku bude takzvaný presah strechy, a medzi stojkami bude široká doska, ktorá
bude slúžiť na vydávanie jedál a nápojov počas akcie.
p. Marčiš taktiež uviedol, že konečná cena bude asi vyššia ale dodal, že by sme sa nemali báť
do toho ísť.
p. Trajčík sa spýtal ako to bude s agátmi.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že predsa aj agáty sa omladia rezom, odstránia sa suché
konáre, ktoré padajú a podobne.
p. Králik Jaroslav uviedol, že ide o zátopové pásmo a stavba tam pravdepodobne nebude
umožnená.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že tieto skutočnosti preverí, ale najskôr potrebuje mandát od
poslancov aby sa mohol do prípravy pustiť. Stavbu bude presadzovať priamo u generálne
riaditeľa Slovenskej vodohospodárskej výstavby, ktorý mu prisľúbil, e ak bude niečo
potrebovať, vyjde mu v ústrety.
p. Kocmánková namietala, že raz a to konkrétne v roku 1975 bola na uvedenom území veľká
voda, takže to je zátopové pásmo.
p. Marčiš uviedol, že si nepamätá že by bola voda pod agátmi, možno iba raz a raz bol
zatopený kút ihriska, inak sa tam voda ani pri vypúšťaní priehrady nedostane.
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p. Králik Jaroslav uviedol, že by bolo dobré urobiť rozpočet na drevo, pokiaľ obec bude
chcieť drevo z Urbáru. Pripravuje sa nejaká ťažba v lese, tak by sa na to vyčlenilo drevo.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že najskôr potrebuje mandát pod poslancov, až potom sa môže
pustiť do plánovania a prípravy. Vzápätí navrhol 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. 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. Všetky informácie od neho dostali poslanci mailom. Rozviedol, že materiál platí
Obecný úrad, takže platí obrubníky, štrk, zatrávňovacie pásy a za práce si bude fakturovať
Róbert Králik. Cena celkom by mala byť asi 3 000€.
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. Uviedol, že pletivo je odhnité a uchodí im tadiaľ pes
z dvora. Ide pravdepodobne ešte o pôvodné pletivo, takže má už svoje odžité. Cena za
výmenu pletiva by mala byť komplet okolo 700 €.
p. Marčiš doplnil že ak sa máme púšťať do opravy, urobme plot z kvalitného materiálu, ktorý
zasa nejakú dobu vydrží.
p. Káčer sa spýtal, či by do opravy nemali zapojiť aj majiteľov susedných pozemkov, keďže
ide o spoločný plot.
p. Badík odpovedal že by asi nebolo dobré požadovať to od majiteľov susedných pozemkov
už len z dôvodu toho, že sa občania zaťažili väčšími daniami a teraz by sme nemali od nich
chcieť aby si ešte opravovali spoločný plot so školou.
Starosta p. Ďuríček dodal, že práca by sa mohla urobiť aj svojpomocne, cez brigádu rodičov
detí ktoré navštevujú MŠ a ZŠ ale na poslednej brigáde boli len 4 rodičia a to ani jeden
nepochádzal z Hričova.
p. Badík oponoval že posledná brigáda bola výnimkou, lebo v rovnakom čase bola aj obecná
brigáda a taktiež prebiehal aj pingpongový turnaj na Zetke, boli v minulosti aj brigády, kedy
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bol plný školský dvor brigádujúcich rodičov. Otázne je či by sa medzi rodičmi našiel niekto
kto sa skutočne rozumie do takej roboty.
p. Skupeňová uviedla, že rodičia sa málo zúčastňujú brigád, ale keď im dieťa nezoberú do
škôlky, tak nadávajú.
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 €
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. 52/2016 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.
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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

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :

Zdržali sa hlasovania
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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. Zoznam mali všetci poslanci k dispozícií. Doplnil že sa vyraďuje len majetok ktorý je
už zničený, neopraviteľný alebo jeho oprava by bola nákladnejšia ako zakúpenie nového.
p. Badík uviedol, že si nepamätá, že by obec mala v majetku rajder zakúpený v roku 2005.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že obec taký rajder mala a už je nefunkčný, neopraviteľný
Hlavný kontrolór sa spýtal akým spôsobom bola vykonaná inventarizácia.
Starosta p. Ďuríček odpovedal že inventarizácia bola vykonaná v súlade s predpismi
a nariadeniami tak, ako sa to má robiť. Bola zostavená inventarizačná komisia, ktorej členom
nebol, ktorá spísala a označila všetok majetok obce, všetky protokoly okolo inventarizácie
a vyraďovania majetku sú k dispozícií, ale na zasadnutie OcZ sa vytlačil iba zoznam vecí na
vyradenie z majetku, aby si poslanci mohli pozrieť čo všetko sa vyraďuje.
p. Trajčík sa spýtal či sa označili veci aj v požiarnej zbrojnici.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že pokiaľ sa dalo, označili sa veci aj tam.
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.
15. Rôzne
Starosta obce v tomto bode podal informácie o :
- Uzatvorení zmlúv na prístupovú cestu pri obnove železničnej trate ŽSR, občania ktorí
zmluvy podpísali by už mali mať peniaze za prenájom aj na účtoch a v dohľadnej
dobe dostanú peniaze aj občania, ktorí si želali peniaze zaslať poštovou poukážkou.
Už je to len na kontrole ľudí, ktorí prenajali pozemky, aby im zhotoviteľ nezabral
väčšiu časť, ako bolo dohodnuté.
- O stave kolaudačného konania vodovodu do časti obce zv. Váhostav, kde už bolo
ústne pojednávanie v rámci kolaudačného konania, avšak zástupcovia hygieny
neprišli, takže vec nemohla byť uzatvorená a čakaá sa na vyjadrenie hygienikov.
Následne sa bude pracovať na prípojkách, o čom budú občania ktorých sa to týka včas
informovaní.
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O predpokladanom začiatku prác na obnove kotolne ZŠ a MŠ, kde by sa v stredu
15.6.2016 malo odovzdať stavenisko a práce na rekonštrukcii budú trvať až do
mesiaca október 2016, tak aby sa kúrilo, keď sa bude kotolňa odovzdávať.
p. Marčiš dodal, že je to rozumný postup s odovzdávkou počkať do vykurovacieho obdobia,
kaď sa funkčná skúška môže spraviť poriadne a budeme si istý, že kotolňa je urobená dobre.
- O stave PD na výstavbu chodníkov v obci, kde uviedol, že spoločne s projektantami
a členmi stavebnej komisie si prešli celú dedinu viac krát, tak aby sa našlo na všetky
problematické miesta najlepšie možné riešenie. Najväčší problém bol s miestom okolo
predajne Jednoty, kde je už tradične problém s parkovaním áut. Pravdepodobne
konečnú variantu vysvetlil poslancom a prítomným občanom za pomoci premietania
časti projektu na projektore. Vysvetlil kadiaľ pôjde chodník, kde bude zábradlie,
bezbariérový výstup na násyp, tak aby tam nemohli vyjsť motorové vozidlá. Asfalt na
chodníku bude aj farebne odlíšený, zábradlie bude masívnejšie, tak aby v prípade
potreby ochránilo chodcov. Priestor pre státie autobusu sa zväčší a autobus bude môcť
ostať stáť viac zasunutý na kraji, takže nebude prekážať v ceste prechádzajúcim
vozidlám. Potom, ako budeme mať k dispozícií projekty, môžeme začať inžiniersku
činnosť, chodiť okolo pozemkov, vybavovať územné rozhodnutie, stavebné
povolenie, verejné obstarávanie a podobne. Starosta predpokladá že možno do roka
by sa to dalo stihnúť.
- O dopracovaní svetelne technickej štúdie na obnovu verejného osvetlenia, ktorú p.
Frývaldsky dokončil už skoro na 90 %. S finálnou verziou osloví firmy, ktoré sa
prihlásili a môže sa robiť verejné obstarávanie.
p. Kocmánková sa spýtala, či by sa nedala vybaviť aby v obci bola znížená rýchlosť jazdy pre
motorové vozidla, že v Dolnom Hričove majú 40-tku.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že veci okolo rýchlosti jazdy rieši stále a dookola, bude sa to
riešiť aj pri stavbe chodníkov, ale nie je to také jednoduché. V D. Hričove majú iba prenosné
dopravné značky so „40“
p. Kocmánková doplnila, že teraz cez obec jazdia motorové vozidlá všetkých firiem v obci,
T+T, Jednota, Hyundai Dymos, Schenker, ostatné obce na svojich autách vozia do T+T smeti
ktoré nemajú dostatočne zabezpečené proti padaniu smetí...
p. Skupňová doplnila že najmä vodiči jazdiaci pre Dymos jazdia rýchlo a nebezpečne režú
zákruty
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že pôjde osobne do firiem, ktorých vodiči takto jazdia
a pokúsi sa dosiahnuť nápravu.
p. Marčiš dodal, že vec treba oficiálne riešiť, skôr ako sa nedajbože stane nešťastie
p. Káčer upozornil, že po oprave rozhlasu slabo počuť v okolí jeho domu a multifunkčného
ihriska
Starosta p. Ďuríček odpovedal že stav rozhlasu sa stále dolaďuje a že ak je potrebné,
popridávajú sa ešte reproduktory
p. Skupeňová poprosila, či by sa nedalo vyzvať občanov, ktorí majú pozemky za domom p.
Galčekovej, nech ich pokosia.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že budú vyzvaní.
p. Káčer povedal, že by rád odovzdal poďakovanie p. Michala Bartáka za dobre odvedenú
prácu pri rekonštrukcii cesty okolo jeho domu pretože po rekonštrukcii už nemá problém
s vodou pri daždi.
p. Skupeňová sa spýtala, či by sa jedna časť retardéru, ktorý sa nachádza pri bytovke pri
železnici nedala kvoli jazde s károu, bicyklom a podobne vbybrať.
Starosta p. Ďuríček sľúbil, že sa tak urobí.
p. Badík sa spýtal ako to je so scanerom na negatívy fotografií, ktorý sa zakúpil a má ho p.
Pytel. Spýtal sa či obec už má nejaké fotografie.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že p. Pytel bol osobne za ním a zhovárali sa o tom, že
pripravuje knihu o histórii obce a chcel by na to súhlas a podporu Obecného úradu, poslancov
a občanov. Starosta ďalej uviedol, že najlepšie bude keď p. Pytela pozvú na zastupiteľstvo
-
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a sám oboznámi poslancov a občanov o svojom zámere a predstavách. Nechcel
sprostredkovávať informácie, najlepšie bude keď si to vypočujú od p. Pytela, čím sa môže
predísť dezinformáciám a prípadným nedorozumeniam a prípadne môže odpovedať na
doplňujúce otázky poslancov.
p. Skupeňová sa spýtala či to robí v rámci kroniky.
Starosta p. Ďuríček odpovedal, že kroniku začala robiť Erika Marčišová, avšak bol tam
časovo veľký nevyplnený priestor, treba zozbierať informácie o viacerých rokov a akciách
ktoré sa počas týchto rokov uskutočnili v obci. Doplnil jeho predstavu o ronike, že musí mať
aj písomnú a fotografickú výpovednú hodnotu. Tak ako majú byť udalosti zachytené perom,
musia byť zachytené aj obrazom, na fotografiách a podobne.
Vzápätí starosta požiadal zapisovateľa o doplnenie nasledovných vecí do programu Rôzne :
- 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.
Zápisnicu spísal:
Jozef Jahvodka
Ing. Dušan Ďuríček
starosta

