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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
Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove konaného dňa 12. 12. 2016
1. K otvoreniu
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Hornom Hričove, privítal na ňom poslancov, Hlavného kontrolóra a občanov.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Uznesenie č. 144/2016 zo dňa 12.12.2016 konštatuje,
uznášania schopné.

že obecné zastupiteľstvo

je

Starosta obce navrhol upraviť program OZ tak, že z pôvodne navrhovaného programu
bude stiahnutý bod č. 8 „Schválenie VZN o poplatku na rozvoj.“ Dôvodom je, že platný
Zákon bol novelizovaný ale novela ešte nie je právoplatná, pretože zatiaľ ju nepodpísal
Prezident SR a nebola vydaná v zbierke zákonov. Z tohto dôvodu odporúča aby stiahnuté
VZN bolo schválené až po správoplatnení novelizácie.
Zároveň starosta navrhol zaradiť do programu nový bod pod č. 16 „Schválenie zámeru
vyhlásiť verejné obstarávanie - Poskytovanie služby verejného osvetlenia v obci Horný
Hričov.“
Na návrh poslanca Petra Marčiša bol do programu pod č. 8 vložený bod „Podpora mladej
rodiny, príspevok.“
2. K schváleniu programu
Starosta obce predložil návrh na schválenie nasledovného programu:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Prezentácia technického riešenia rekonštrukcie Domu smútku
7. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
8. Podpora mladej rodiny, príspevok/
9. Úprava rozpočtu starostom k 18.11.2016
10. Úprava rozpočtu OZ 12.12.2016
11. Úprava rozpočtu pre Zš s Mš Horný Hričov
12. Schválenie čerpania rezervného fondu
- Splátky úverov v roku 2017 vo výške: 19 000,00 €
- Splátka Výstavby vodovodu na základe Zmluvy o dielo č.01/2015 zo
dňa 27.11.2015 a dodatku č.1 zo dňa 10.05.2016 Vo výške 2 046,91
€
13. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
14. Rozpočet na roky:
- 2017-2019 (2017
- 2018- 2019
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15. Tvorba fondu opráv bytovka za rok 2016 vo výške 4 573,69 €
16. Schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - Poskytovanie služby
verejného osvetlenia v obci Horný Hričov
17. Správa audítora o overení KÚZ a súladu výročnej správy s IÚZ a KÚZ za
rok 2015
18. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
19. Prevádzkovanie Miestneho osvetového strediska Z-ka
20. Obnova trate ŽSR, informácie o zmenách a požiadavkách obce
21. Rôzne
- Prijaté žiadosti o prevádzkovanie Z-ky
22. Prijatie uznesenia
Záver
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 145/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.146/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za zapisovateľa p. Jahvodku
4. K voľbe návrhovej komisie
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť do návrhovej komisie p. Juraja Králika ml. a p.
Adrianu Vydrovú.
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Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 147/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje do návrhovej komisie 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 a konštatoval, že všetky úlohy boli splnené.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 148/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. Prezentácia technického riešenia rekonštrukcie Domu smútku
Projektantka p. Takáčová prezentovala technické riešenie rekonštrukcie Domu smútku. Vo
svojom príspevku konštatovala aký je stav Domu smútku, prečo dochádza k vlhnutiu stien
a kondenzácií pary v Dome smútku a prezentovala varianty možných riešení na odstránenie
chýb a porúch.
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 149/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie technické riešenie rekonštrukcie
Domu smútku.
7. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
Starosta obce oboznámil poslancov so Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2017
o dani z nehnuteľnosti.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Daniel Badík
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 150/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
1/2017 o dani z nehnuteľnosti.
8. Podpora mladej rodiny, príspevok
Poslanec OcZ p. Marčiš predniesol návrh na podporu mladej rodiny vo forme príspevku.
Uviedol, že obec v minulom roku zodvihla sadzby dane z nehnuteľnosti a už vtedy sa snažila
nájsť kompenzáciu za zvýšené dane vo forme nižšieho poplatku za tuhý komunálny odpad. Aj
v súčasnej dobe obec hľadá spôsoby ako uľaviť najmä starším osobám s nízkym príjmom,
preto sa prijalo VZN, kde sa upravila daň z nehnuteľnosti tak, že osobám nad 63 rokov sa
poskytla 70% úľava na dani. V obci však absentuje podpora pre mladé rodiny. Bolo by dobré
zvážiť a nájsť zákonnú formu na finančný príspevok napr. pri narodení dieťaťa alebo pri
nástupe dieťaťa do školy. Taktiež podpora pre viacčlenné rodiny s nízkym príjmom.
Starosta – uviedol, že preveroval možnosti v rámci legislatívy a zisťoval ako to robia obce,
ktoré finančné príspevky pri rôznych príležitostiach poskytujú. Informoval, že zaužívaným
spôsobom je, že poslanci schvália jednorazový poplatok pri narodení dieťaťa napríklad vo
výške 150,- € a následne v rozpočte obce vyčlenia určitú sumu, ktorá bude na tento príspevok
použitá. Ďalej ako ďalšiu z variant podpory navrhol, že by obec preplácala zakúpené školské
pomôcky pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka.
p. Králik Juraj ml. – navrhol, aby sa položky zakomponovali do schvaľovaného rozpočtu na
rok 2017.
Starosta – odpovedal, že túto úpravu navrhuje dať do zmeny rozpočtu, ktorá sa bude
vykonávať v januári 2017, po tom ako poslanci schvália výšku jednotlivých príspevkov.
p. Panák – podporil myšlienku príspevku, navrhol aby sa všetci poinformovali ako a čo sa
podporu v okolitých obciach
Starosta – uviedol, že na finančný príspevok pri narodení dieťaťa a pri nástupe dieťaťa do
školy sa vyčlení finančná čiastka, avšak nebude sa to schvaľovať v rámci tohto zasadnutia.
Stretne sa s riaditeľkou školy a zistí od nej, aké sú približné náklady pre rodiča, ktorému
dieťa nastupuje školskú dochádzku, poplatky pri nástupe a náklady na zakúpenie školských
pomôcok a tieto veci by sa mohli na základe dokladov preplácať obcou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 151/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie návrh poslanca Marčiša.
9. Úprava rozpočtu starostom k 18.11.2016
Starosta obce p. Ďuríček predniesol 15 – zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov vykonanú
starostom k 18.11.2016 rozpočtovým opatrením č. 15 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
- 5 660,00 € / príloha /
Výdavky
+ 5 660,00 € / príloha /

~5~
Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 632 939,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia 206 447,05 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 440 781,94 € na 445 376,94 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 170 421,33 € na 165 826,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.15/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.15/2016 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:
839 386,72 €
Celkové výdavky : 635 303,27 €
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 152/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
10. Úprava rozpočtu Obecným zastupiteľstvom k 12.12.2016
Starosta obce p. Ďuríček predniesol 16 – tú zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r. 2016
rozpočtovým opatrením č. 16 v súlade s ustanovením § 14 ods.1 a 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 632 939,67 € na 634 856,67 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 206 447,05 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 445 376,94 € na 444 534,94 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 165 826,33 € na 152 076,33 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 24 100,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2016 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.16/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.16/2016 P a V - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:
841 303,72 €
Celkové výdavky : 620 711, 27 €
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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné

Zdržali sa hlasovania
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 153/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu
zastupiteľstvom.

rozpočtu

Obecným

11. Úprava rozpočtu pre ZŠ s MŠ Horný Hričov
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu pre ZŠ s MŠ Horný
Hričov. Jedná sa o Zmenu rozpočtu Zš s MŠ Horný Hričov na r. 2016 v súlade s
ustanovením § 14 ods.1 a 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 - Návrh na zmenu rozpočtu.
- Navýšenie dotácie vo výške: 7 500,00 €
Tarifný plat Mš 4 700,00 € , Ostatné príplatky 1 500,00 €, Odvody 1 300,00 €
- Na základe Oznámenia o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok
2016 z Okresného úradu Žilina / odbor školstva / vo výške : 49 510,00 € - jedná sa
o poníženie výdavkov vo výške 1 350,00 €
- Na základe Oznámenia o schválenom rozpočte nenormatívnych finančných prostriedkov
na vzdelávacie poukazy na rok 2016 z Okresného úradu Žilina / odbor školstva / vo
výške : 676,00 € - jedná sa o poníženie výdavkov vo výške 37,00 €
- Na základe Oznámenia o schválenom rozpočte nenormatívnych finančných prostriedkov
pre 5-ročné deti materských škôl na rok 2016 z Okresného úradu Žilina / odbor školstva
/ vo výške : 868,00 €- jedná sa o zvýšenie výdavkov vo výške 217,00 €
- Na základe Oznámenia o príspevku na učebnice - nenormatívne účelovo určené finančné
prostriedky na rok 2016 z Okresného úradu Žilina / odbor školstva / vo výške : 17,00
€ jedná sa o zvýšenie výdavkov vo výške 17,00 €
Celkové výdavky po úprave rozpočtu: ZŠ s MŠ Horný Hričov 132 131,00 €
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. 154/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ Horný
Hričov.
12. Schválenie čerpania rezervného fondu
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil s použitím rezervného fondu obce Horný Hričov
v zmysle § 15, ods.2 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších predpisov vo výške:
- 19 000,00 € na Splátky investičných úverov č. 020529, 020631 a 023911 obce Horný
Hričov
- 2 046,91 € a na splátku výstavby vodovodu na základe Zmluvy o dielo č. 01/2015 zo dňa
27.11.2015 a dodatku č. 1 zo dňa 10.05.2016
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. 155/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje čerpanie rezervného fondu.
13. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhnu rozpočtu na roky 2017 - 2019
Hlavný kontrolór obce p. Škerlík predniesol Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017 –
2019. Skonštatoval, že rozpočet je zostavený ako prebytkový a odporúča ho poslancom
schváliť.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 156/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019.
14. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019
Starosta obce predniesol rozpočet obce Horný Hričov na roky 2017 – 2019
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. 157/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom schvaľuje rozpočet bez programovej štruktúry v zmysle § 9
Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy na rok 2017:

Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2017
v€
573 006,91 €

Bežné príjmy

551 960,00

z toho RO

4 500,00

Kapitálové príjmy

0,00

z toho RO

0,00

Finančné operácie príjmové

21 046,91

Výdavky spolu

573 006,91

Bežné výdavky

395 210,00

z toho RO

121 573,00

Kapitálové výdavky

158 796,91

z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

0
19 000,00
0,00

Starosta obce ďalej predniesol rozpočet obce Horný Hričov na roky 2018 – 2019.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 158/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie viacročný rozpočet bez
programovej štruktúry v zmysle § 9 Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa prílohy na roky 2018 – 2019:
Rozpočet na
rok 2018
v€
562 874,91
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
570 828,00

Bežné príjmy

560 828,00

570 828,00

4 500,00

4 500,00

z toho RO
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Kapitálové príjmy

0,00

0,00

z toho RO

0,00

0,00

2 046,91

0,00

Výdavky spolu

562 874,91

570 828,00

Bežné výdavky

411 828,00

391 828,00

z toho RO

121 573,00

121 573,00

Kapitálové výdavky

132 046,91

160 000,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

Finančné operácie príjmové

z toho RO
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

15. Tvorba fondu opráv bytovka za rok 2016 vo výške 4573,39 €
Starosta obce oboznámil poslancov s tvorbou fondu opráv za rok 2016 – bytovka v zmysle
zásad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv obecnej bytovky s. č. 157, podľa čl.
2 bodu 3 týchto zásad
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. 159/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje tvorbu fondu opráv za rok 2016 –
bytovka, vo výške 4 573,39 €.
16. Schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – Poskytovanie služby verejného
osvetlenia v obci Horný Hričov
Starosta obce p. Ďuríček oznámil zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – Poskytovanie
služby verejného osvetlenia v obci Horný Hričov.
p. Panák – položil otázku, ako sa vlastne dohodli na dobe prenájmu, či zostáva 15 rokov
p. Badík – uviedol, že sa zvažovali dve alternatívy 10 a 15 rokov a viacerí sa vyjadrili k 15
očnému prenájmu a aj on sa prikláňa k 15-tim rokom.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
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. 160/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie Poskytovanie služby verejného osvetlenia (ďalej len "VO") v obci Horný Hričov, ktorej
predmetom je komplexné zabezpečenie prevádzky sústavy VO na požadovanej technickej
úrovni vrátane dodania energií a ostatných služieb potrebných pre zabezpečenie služieb
osvetlenia obce Horný Hričov v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s normami STN,
s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 160 000 EUR bez DPH, ktorú vyhlási obec
Horný Hričov ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzatvorenie zmluvy o
poskytovaní služby verejného osvetlenia na dobu 15 rokov."
17. Správa audítora o overení KÚZ a súladu výročnej správy s IÚZ a KÚZ za rok 2015
Starosta obce p. Ďuríček predniesol správu audítora o overení KÚZ a súladu výročnej
správy s IÚZ a KÚZ za rok 2015. Voči správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 161/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Správu audítora o overení KÚZ
a súladu výročnej správy s IÚZ a KÚZ za rok 2015.
18. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Starosta obce p. Ďuríček prečítal konsolidovanú výročnú správu za rok 2015
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 162/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu
za rok 2015.
19. Prevádzkovanie Miestneho osvetového strediska Z-tka
Starosta obce p. Ďuríček oboznámil poslancov so stavom Miestneho osvetového strediska
Z-tka. Oboznámil poslancov s tým, že nájomca Erik Novisedlák ku dátumu 30.11.2016
odstúpil od zmluvy, čo on ako starosta obce akceptoval. Následne zhrnul celú chronológiu,
ako vec začala sťažnosťami občanov na to, že pohostinstvo od jari 2016 nie je
prevádzkované, nie je otvorené pre občanov, ktorí navštevujú areál s deťmi a podľa všetkého
sa prevádzkuje iba na privátne akcie. Pokračoval tým, že Erik Novisedlák sa zúčastnil
septembrového rokovania Obecného zastupiteľstva, kde sa dohodol s poslancami a verejne to
prisľúbil, že do konca októbra začne pohostinstvo prevádzkovať. Poslanci svojím hlasovaním
na tomto zastupiteľstve zaviazali starostu obce dať nájomcovi výpoveď pokiaľ ten do 30.10.
2016 prevádzku opätovne neotvorí. Následne prebehla medzi nájomcom a Obecným úradom
písomná korešpondencia, kde sa vyjadril, že stanovisko nedostal písomne. Starostom bol
oboznámený, že sa zúčastnil na OZ, z ktorého je vypracovaná Zápisnica, kde sú jednotlivé
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podmienky uvedené. Vzhľadom na žiadosť nájomcu o písomné stanovisko to mu bolo zaslané
s Výzvou na dodržanie podmienok Zmluvy o nájme. Zo strany nájomcu nedošlo k náprave,
preto mu bola zaslaná Výpoveď nájomnej zmluvy, ktorá sa riadila Občianskym zákonníkom,
kde sa lehoty na výpoveď počítajú kvartálne, teda nájom bol ukončený 31.3.2017. Nájomca
zareagoval tým, že odstúpil od zmluvy.
Ďalej uviedol, že nájomca mu vrátil kľúče, vysťahoval si čiastočne svoje veci, niektoré tam
chce zanechať s tým, že ich odkúpi Obecný úrad. Navrhol, aby sa všetci poslanci išli pozrieť
priamo do priestorov Miestneho osvetového strediska, nech si urobia spoločne obraz o tom,
v akom stave sa nachádza a zvolia ďalší postup, ako sa bude prevádzkovať. Informoval
poslancov a občanov o tom, že gamatky, ktoré sa nachádzajú v priestore bývalých dámskych
toaliet sú odrezané od plynu, preto sa nedajú prevádzkovať a hrozí, že v mrazoch môže dôjsť
k poruche vody. Plyn je odrezaný v bývalej šatni pri sprchách. Taktiež elektroinštalácia je
chybne pozapájaná, bojler na ohrev teplej vody je napriamo zapojený do krabice a v objekte
sú ďalšie závažné nedostatky.
Taktiež uviedol, že v súčasnej dobe obec eviduje dve žiadosti o prevádzkovanie pohostinstva
a kuchyne nachádzajúcej sa v objekte a to od pani Miroslavy Bartákovej a od p. Martiny
Ďungeľovej. Obecné zastupiteľstvo sa musí rozhodnúť, či sa dá objekt opätovne do prenájmu,
alebo sa bude prevádzkovať v rámci obce.
p. Badík – uviedol, že by bolo vhodné dať to do prenájmu, ak niekto bude ochotný
prevádzkovať priestory v takom stave v akom sa to nachádzajú, ale bude sa musieť dať iná
nájomná zmluva a nájomca sa musí upozorniť na to, že objekt sa môže ale nemusí
rekonštruovať v budúcom alebo v nasledujúcom roku. Objekt je totiž v zimných mesiacoch
potrebné vykurovať, aby nedošlo k ďalším škodám.
p. Panák – vyjadril sa, že on je za prenájom objektu a spýtal sa akými kritériami sa budú
riadiť pri výbere nájomcu
p. Marčiš – dodal, že by bolo vhodné nedávať to do prenájmu na dlhšie ako na rok, lebo
situácia sa môže zmeniť a môžu sa zohnať peniaze na rekonštrukciu, otázne je, kto bude
ochotný ísť do takého nájmu
Starosta – ku kritériám uviedol, že nájomne sa bude musieť platiť vopred, bude sa musieť
zložiť depozit vo výške mesačného nájmu a v konečnom dôsledku nebude rozhodujúcim
kritériom výška nájomného ale kritéria využitia objektu, kuchyne, pohostinstva a podobne.
Záujemcovia si budú musieť pozrieť priestory a predložiť podnikateľský zámer, zverejní sa
ponuka na prenájom na internete a následne OZ rozhodne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 163/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informáciu o Miestnom
osvetovom stredisku Z-tka
20. Obnova trate ŽSR, informácie o zmenách a požiadavkách obce
Starosta obce p. Ďuríček oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou pri obnove
železničnej trate a o zmenách ktoré sa udiali a o požiadavkách obce. Uviedol, že na stretnutí
so zástupcami železníc sa dozvedel, že nadjazd sa urobí a požiadavky obce sa budú
vybavovať v rámci reklamácie..
p. Marčiš – uviedol, že odvodnenie nadjazdu je riešené tak, že rúra je vyvedená na pozemky
rodiny Galčekovcov a nie je zapustená do kanalizácie, ktorá sa tam nachádza. Taktiež
uviedol, že podľa osadených obrubníkov na novom nadjazde sa s chodníkom pre chodcov
ráta iba v hornej polovici nadjazdu.
Starosta – uvedené skutočnosti budú reklamované a budú sa riešiť v rámci reklamácií. Dáme
požiadavku na vývod vody do kanalizácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 164/2016 zo dňa 12.12.2016
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Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie informáciu o obnove železničnej
trate o zmenách a požiadavkách obce.
21. Rôzne
Starosta obce p. Ďuríček informoval o prijatej žiadosti na prevádzkovanie pohostinstva Ztka.
Ďalej informoval o požiadavke Slovenskej pošty na výmenu okien v priestoroch bývalej
školy
p. Králik ml. – vyjadril sa, že uvedená budova si vyžadujú celkovú rekonštrukciu, nielen
výmenu okien
p. Marčiš – doplnil, že by bolo vhodné Slovenskej pošte odpoveď v tom zmysle, že sa plánuje
celková rekonštrukcia budovy, nielen výmena okien
Starosta ďalej informoval o odpovedi na žiadosť o meranie žiarenia vysielača Telekom
v obci, pričom uviedol, že cena za meranie je približne 600 €, pričom je potrebné overiť ju
a po overení sa v januári Obecné zastupiteľstvo dohodne na ďalšom postupe.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 165/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie prijatú žiadosť na
prevádzkovanie pohostinstva Z-tka.
22. 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. 166/2016 zo dňa 12.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.

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

...................................
Adriana Vydrová
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Ing. Dušan Ďuríček
starosta

