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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 10. 10.
2016
1. K otvoreniu
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček privítal poslancov, hlavného kontrolóra
a občanov a otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Uznesenie č. 112/2016 zo dňa 10.10.2016 konštatuje,
uznášania schopné.

že obecné zastupiteľstvo

je

2. K schváleniu programu
Starosta obce predložil návrh na schválenie nasledovného programu, ktorý mali poslanci
k dispozícií vopred a navrhol na podnet p. Daniela Vydru do časti rôzne doplniť bod zbierka
pre p. Martinkovú :
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Určenie overovateľov uznesení a zápisnice
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Rada školy – voľba zástupcu z radu poslancov
7. Predloženie správy Stavebnej komisie
8. Schválenie výmeny radiátorov v obecnej bytovke
9. Použitie Fondu opráv na vykurovacie telesá do bytovky
10. Schválenie vypracovania PD na opravu domu smútku
11. Schválenie jednania o rekonštrukcii verejného osvetlenia a uzatvorení
nájomnej zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s.
12. Žiadosť o príspevok na opravu zhorenej strechy p. Martinková
13. Úprava rozpočtu starostom k 07.09.2016
14. Úprava rozpočtu poslancami k 07.10.2016
15. Rôzne
- Informácie o obstarávaní inžinierskych činností PD výstavba
chodníkov
- Informácie o geodetickom zameraní parciel pod chodníky
- Informácia o nákupe kalendárov ako reklamných predmetov
- Zbierka pre p. Martinkovú
- ......iné
16. Prijatie uznesenia
17. Záver
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Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.114/2016 zo dňa 10.10.2016
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 = 4/4
Za hlasovali
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 115/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje za overovateľov uznesení a zápisnice p.
Juraja Králika ml. a p. Adrianu Vydrovú.
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5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Starosta obce p. Ďuríček predniesol Obecnému zastupiteľstvu správu o plnení úloh
z uznesení za minulé obdobie.
Uviedol, že dlžníkom, konkrétne fyzickým osobám, p. Hrivnákovi a p. Čaneckému išli výzvy
na zaplatenie podlžnosti. P. Čaneckému bola daná písomná výpoveď z nájmu nebytových
priestorov ku dátumu 1.11.2016.
Bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za skutočnosti, ktoré vyplynuli
z kontroly a správy Hlavného kontrolóra obce. Trestné oznámenie bolo podané písomne ešte
v mesiaci september 2016.
p. Erik Novisedlák mal otvoriť prevádzku Pohostinstvo Zetka, avšak doposiaľ ju neotvoril
a neprevádzkuje. Prevádzku mal otvorenú iba 1.10.2016 kedy v areáli bola organizovaná
hasičská súťaž. Poslal na Obecný úrad vyjadrenie elektronickou poštou, navrhol poslancom
aby pouvažovali ako sa bude vo veci postupovať ďalej.
K odstráneniu zavad na byte p. Hejčíkovej uviedol, že mal s p. Hejčíkom rozhovor, p. Hejčík
tvrdí, že obec mu s problémom nechce pomôcť a vadí mu že sa prerába garsónka, ktorá je
momentálne neobývaná. Povedal, že p. Hejčíkovi vysvetlil možnosti a postup ako sa musí
nájsť riešenie na odstránenie závad, teda že najskôr sa musí nájsť príčina, kvôli ktorej
dochádza k vlhnutiu a potom sa na odstránení príčiny vlhnutia môže pracovať. Oškrabanie
omietky a jej nanovo natiahnutie je len dočasné riešenie, ktoré problém odstráni na rok-dva.
Tento problém existuje na bytovke dlhšiu dobu, už viac rokov.
Prebieha rekonštrukcia garsónky, s malými technologickými prestávkami a mala by byť
ukončená v týchto dňoch, najneskoršie do konca mesiaca október 2016.
Informoval o zakúpení vianočného osvetlenia, ktoré bude rozmiestnené po obci na stĺpoch
verejného osvetlenia a väčšina poslancov už ho videla.
Podal správu o stave prác na chodníkoch v obci, keď sa do obstarávania o vykonanie
inžinierských činností prihlásil iba jeden uchádzač, p. Rastislav Ďuriník, s ponukou na
29.000.-€ za inžinierske činnosti. Vzhľadom na neadekvátnu výšku odmeny muselo byť
verejné obstarávanie zrušené.
Ďalej informoval o úprave drevín a stromov v obci a na cintorín, ktorá už prebehla a na jar
bude pokračovať práca na úprave cintorína v priestoroch ktoré neboli dlho udržiavané.
Povedal, že boli zakúpené kalendáre na rok 2017 s reklamnou potlačou obce a uviedol, že
v budúcnosti by obec chcela vyrobiť kalendár s fotkami z obce, historickými aj súčasnými
a je zámer zakúpiť aj iné reklamné predmety, ktoré by propagovali obec a zároveň by boli aj
praktické na použitie.
Doplnil, že boli zakúpené lavičky a smetný kôš, ktoré boli umiestnené v parku pri požiarnej
zbrojnici a stojany na bicykle, ktoré boli umiestnené pri detskom ihrisku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 116/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
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6. Rada školy – voľba zástupcu z radu poslancov
Starosta obce p. Ďuríček informoval poslancov a občanov, že uplynulo obdobie, na ktoré
bol z ako zástupca poslancov do rady školy zvolený p. Badík a požiadal o zvolenie zástupcu
poslancov do Rady školy.
p. Badík – povedal, že doposiaľ mal v škole svoje deti, ale prechádzajú už na iné školy
a funkčné obdobie na ktoré sa volí zástupca poslancov je 5 rokov. Navrhol zvoliť zástupcu
poslancov do rady školy p Adriánu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 117/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje p. Adriánu Vydrovú ako zástupcu
poslancov do Rady školy
7. Predloženie správy Stavebnej komisie
Predseda Stavebnej komisie Juraj Králik ml. predniesol správu zo zasadnutia zo dňa
5.10.2016.
K verejnému osvetleniu uviedol, že SSE poslala dňa 26.9.2016 novú ponuku na obnovu
verejného osvetlenia. V súčasnej dobe je v obci 117 svetelných bodov, ktoré je potrebné
navýšiť na 148. Obec môže uzatvoriť zmluvu na 15 rokov, pričom cena služby je v prvom
roku pevne stanovená a následne sa upravuje podľa inflácie., vývoja cien elektrickej energie
a podobne. Po podpise zmluvy sa stane SSE vlastníkom verejného osvetlenia a obec sa stane
nájomcom. Dĺžka realizácie obnovy verejného osvetlenia je 18 týždňov od schválenia zámeru
na OcZ. SSE garantuje servis a údržbu do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
K inžinierskej činnosti ku chodníkom v obci uviedol, že starosta obce vyhlási do konca
mesiaca október 2016 verejné obstarávanie na inžinierske činnosti
K rekonštrukcii areálu Zetky uviedol, že obec Buchlovice má v pláne dokončiť podkrovie
vo svojom Československom kultúrnom centre a túto dostavbu plánujú Buchlovice urobiť
v spolupráci s obcou Horný Hričov cez Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Na jeseň
2017 by mala byť zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a ak sa
chce Horný Hričov zúčastniť na projekte, musí mať vypracovanú PD a vydané územné
rozhodnutie na konkrétnu stavbu.
Starosta – doplnil, že by bolo vhodné vypracovať projektovú dokumentáciu na celý areál Ztky a obec by sa mohla zapojiť do spoločného projektu s obcou Buchlovice. Je potrebné
vypracovať štúdiu na komplexné využitie areálu, aby bola zabezpečená jeho funkcionalita,
aby sa rozvinula jeho športová časť, takisto kultúrna časť. Je pravdepodobné, že okolo Z-tky
pôjde cyklodopravná trasa, preto je potrebné dobudovať zázemie, ktoré bude pre bicyklistov
obslužné a atraktívne. Preto by bolo vhodné, aby sme mali zadefinované, čo všetko chceme
v areáli mať, či už zo športovej alebo kultúrnej strany. Bolo by dobré uskutočniť anketu
medzi občanmi aby sa aj oni vyjadrili a následne vyhlásiť súťaž na projektovú dokumentáciu,
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aby sme mali projekt na stavebné povolenie. Vyhlásila by sa súťaž na vypracovanie Štúdie
využitia areálu, ktorá by bola pre výhercov honorovaná.
p. Trajčík – spýtal sa či je v tom zámere rátané aj s požiarnou zbrojnicou.
Starosta odpovedal, že samozrejme, požiarna zbrojnica je súčasť areálu.
Králik ml. ďalej informoval o rekonštrukcii nadjazdu a o tom, že si stavebná komisia
vyžiadala stretnutie s realizátorom stavby, spoločnosťou TEBS.
K obecnému bytovému domu uviedol, že sa v najbližšej dobe plánuje verejné obstarávanie
na projektovú dokumentáciu – celkového posúdenia stavu bytového domu.
Ďalej povedal, že stavebná komisia sa zaoberala aj budovou starej školy a bytovým domom.
Starosta – doplnil správu o to, že musíme mať pripravené projekty, aby sme sa mohli zapojiť
do čerpania EU fondov, keď prídu výzvy. Ďalej je potrebné pripraviť projekty na opravu
cesty od p. Šošku ku radovej zástavbe, okolo radovej zástavby až ku bytovke Sevaku a cesty
od p. Wiligera, teda od námestia až ku železnici. Je potrebné mať pripravené projekty a byť
pripravený aj na alternatívne riešenia investícií, kde v prípade, že nastane nejaký problém pri
vysporiadaní pozemkov pod chodníky, budeme mať pripravené iné investičné akcie, tak aby
sa v obci každý rok vykonala nejaká obnova alebo výstavba infraštruktúry.
p. Marčiš sa spýtal kedy bude stretnutie s p. Martišom z TEBSu
Starosta – odpovedal, že na budúci týždeň
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 118/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie správu Stavebnej komisie
8. Schválenie výmeny radiátorov v obecnej bytovke
Starosta obce p. Ďuríček navrhol schválenie výmeny radiátorov v obecnej bytovke.
Oboznámil prítomných s víťaznou ponukou, ktorá je na 4831.-€.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Peter Trajčík
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 119/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výmenu radiátorov v obecnej bytovke
9. Použitie Fondu opráv na vykurovacie telesá do bytovky
Starosta obce p. Ďuríček informoval o použití Fondu opráv obecnej bytovky na
vykurovacie telesá do bytovky.
p. Vydrová – uviedla, že v radiátoroch po rekonštrukcii kotolne buble a hučí
Starosta – odpovedal, že sa urobí regulácia a problém sa odstráni.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 120/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie použitie Fondu opráv na
vykurovacie telesá do bytovky
10. Schválenie vypracovania PD na opravu domu smútku
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schváliť vypracovanie PD na opravu domu smútku
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. 121/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje vypracovanie PD na opravu domu
smútku
11. Schválenie jednania o rekonštrukcii verejného osvetlenia a uzatvorení nájomnej
zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská energetika a.s.
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schváliť jednanie o rekonštrukcii verejného osvetlenia
a uzatvorení nájomnej zmluvy so spoločnosťou SSE a.s. Uviedol, že pri posudzovaní
výhodnosti ponuky Obecný úrad oslovil aj p. Frívaldského, ktorý je v tejto oblasti
odborníkom a ktorý vyslovil názor, že to je pre obec výhodnejšie, ako obnoviť verejné
osvetlenie a starať sa oň vo vlastnej réžií.
Uviedol, že potrebuje od poslancov poverenie, aby mohol v tejto veci konať. Aby sa mohli
osloviť dodávatelia, vyhlásiť verejné obstarávanie a podobné veci. Ak sa na tom začne robiť
hneď, aj tak pripadá obnova verejného osvetlenia do úvahy až v apríli – máji 2017.
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. 122/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje jednanie o rekonštrukcii verejného
osvetlenia a o uzatvorení nájomnej zmluvy so spoločnosťou SSE a.s.
12. Žiadosť o príspevok na opravu zhorenej strechy p. Martinkovej
Starosta obce informoval prítomných o mimoriadnej udalosti v obci, ktorou bol požiar
rodinného domu p. Martinkovej a o tom, že požiar sa podarilo uhasiť dobrovoľnému
hasičskému zboru z Horného Hričova ešte pred príchodom profesionálnych hasičov zo Žiliny
a zároveň im poďakoval za rýchly a profesionálny zásah. Zároveň prečítal žiadosť
o príspevok na opravu strechy, ktorú si podala na OU p. Martinková.
p. Badík – spýtal sa na príčinu požiaru
Starosta – odpovedal, že príčinu požiaru sa doposiaľ nepodarilo stanoviť a ešte majú
požiarisko skúmať experti, ktorí by mohli stanoviť príčinu požiaru.
Králik ml. – položil otázku či môže obec prispievať fyzickým osobám a akým spôsobom
Hlavný kontrolór Ing. Škerlík – uviedol, že samozrejme že ide o mimoriadnu a poľutovania
hodnú udalosť, ale nevie nájsť spôsob a dôvod ako by sa dala poskytnúť pomoc. Dom bol
poškodený, ale aj podľa vyjadrenia p. Martinkovej je naďalej obývateľný. Obec nemá
schválené žiadne zásady na poskytovanie takejto pomoci. P. Martinková je starobná
dôchodkyňa, ale nie je sociálne odkázaná osoba, nenachádza sa v sociálnej núdzi.
Starosta – doplnil, že p. Martinkovú informoval pri podávaní žiadosti, že obecné
zastupiteľstvo o žiadosti musí rokovať a ak sa schváli pomoc, musíme to urobiť zákonným
spôsobom. Obec nemá v rozpočte vytvorenú položku, z ktorej by vedela finančnú pomoc
vyplatiť.
Králik ml. – povedal, že by bolo dobré stanoviť nejaké zásady, podľa ktorých sa bude aj
v budúcnosti v obdobných prípadoch postupovať.
p. Marčiš – navrhol, aby sa počkalo na výsledky vyšetrovania príčiny požiaru.
Starosta - navrhol nájsť zákonný spôsob na poskytnutie príspevku a navrhol prerokovať to na
novembrovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 123/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informáciu starostu obce
o príspevku pre paní Martinkovú.
13. Úprava rozpočtu starostom k 07.09.2016
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s 11-tou úpravou rozpočtu Obce Horný
Hričov vykonanú starostom k 07.09.2016 rozpočtovým opatrením č. 11 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 –
príloha 1a príloha 2/ :
Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky
- 4 435,00 € / príloha /
Výdavky
+ 4 435,00 € / príloha /
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 631 238,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
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3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 202 447,05 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 431 136,94 € na 435 541,94 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 170 976,33 € na 166 571,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.11/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.11/2016 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:
833 685,72 €
Celkové výdavky : 626 213,27 €
Poslanci mali podklady k dispozícií
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 124/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom
k 07.09.2016.
14. Úprava rozpočtu poslancami k 07.10.2016
Starosta obce navrhol 12 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2016 rozpočtovým
opatrením č. 12 v súlade s ustanovením § 14 ods.2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (podľa prílohy 2).
1. Bežné príjmy - sa menia z 631 238,67 € na 632 939,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa menia z 202 447,05 € na 206 447,05 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 435 541,94 € na 440 781,94 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 166 571,33 € na 170 421,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.12/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.12/2016 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:
839 386,72 €
Celkové výdavky : 635 303,27 €
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. 125/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu rozpočtu k 07.10.2016.
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15. Rôzne
Starosta obce podal :
Informácie o obstarávaní inžinierskych činností PD výstavba.
Informácie o geodetickom zameraní parciel pod chodníky
Informácia o nákupe kalendárov ako reklamných predmetov
Informácia o pohostinstve Z-tka, ktorá napriek tomu, že sa s nájomcom na septembrovom
zasadaní OcZ dohodli že ju otvorí, tak ju neprevádzkuje.
p. Marčiš – uviedol, že prevádzka by mala byť otvorená pre občanov, ktorí sa na zatvorenú
prevádzku stále sťažujú
p. Káčer – uviedol, že ak sa dá výpoveď p. Novisedlákovi, príde obec o nájomné a nič sa tým
nevyrieši.
p. Badík – upresnil, že napriek tomu, že sa na zasadnutí v septembri nájomca s vedením obce
dohodol a verejne pred poslancami a občanmi prisľúbil nápravu, teraz zaujal stanovisko, že
on písomne nič nedostal
Starosta – prečítal mail p. Novisedláka so stanoviskom, že nič písomne nedostal od obce kde
sa zaujíma, ako mu budú uhradené náklady, ktoré investoval do rekonštrukcie.
p. Trajčík – povedal, že sa nájomcu pýtal ako to bude riešiť a dostal odpoveď že nevedia
Starosta – ukončil rozpravu o tomto bode s tým, že nájomcovi pošle písomné stanovisko,
v ktorom mu navrhne aby si upravil otváracie hodiny a zároveň ho upozorní na porušovanie
nájomnej zmluvy.
Informácia o zbierke na pomoc p. Martinkovej – starosta informoval, že občan Daniel Vydra
by chcel organizovať zbierku na pomoc p. Martinkovej a zároveň starostu požiadal aby obec
túto zbierku zastrešila s tým, že Daniel Vydra bude chodiť po domoch a zbierku realizovať.
Hlavný kontrolór Ing. Škerlík – upresnil, že v prípade organizovania zbierky by obce musela
byť zaregistrovaná na Ministerstve vnútra ako organizátor. Muselo by byť presne
špecifikované, odkedy dokedy sa bude vyberať, koľko vybraných peňazí bude použitých a na
čo budú použité, kto presne môže peniaze vybrať a podobné náležitosti, ktorých vybavenie by
mohlo trvať aj pol roka – rok, ťažko sa to odhaduje. Téma bola ukončená s tým, že
legislatívnu náročnosť obec do zbierky vstupovať nebude ale ak p. Vydra chce môže ju
realizovať ako fyzická osoba.
p. Králik ml. – spýtal sa odkedy – dokedy sa svieti na cintoríne
Starosta – odpovedal, že vec zistí a dĺžka sa nastaví podľa potrieb občanov.
p. Káčer – požiadal o nákup nových sietí na multifunkčné ihrisko
Starosta – odpovedal, že všetko čo treba zakúpiť na MFi sa zakúpi
p. Skupeňová – požiadala starostu, či by sa škôlka nemohla otvárať o 06:30 h
Starosta – odpovedal, že toto nemôže on ako zriaďovateľ nariadiť, pokúsi sa to vyriešiť
s riaditeľkou školy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 126/2016 zo dňa 10.10.2016
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
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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. 127/2016 zo dňa 10.10.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.

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

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

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

