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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

ZAPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove konaného dňa 30. 01.
2017
1. K otvoreniu OcZ
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Hornom Hričove, privítal na ňom poslancov, hlavného kontrolóra, JUDr. Dolníka ako
právnika zastupujúceho obec a občanov..
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.
2. K schváleniu programu OcZ
Starosta obce predložil návrh na schválenie nasledovného programu, s jednou zmenou
oproti pôvodnému programu a navrhol ako bod 6. zaradiť Informáciu od JUDr. Dolníka
o stave vymáhania pohľadávok od dlžníkov obce:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. JUDr. Dolník – Informácia o stave vymáhania pohľadávok od dlžníkov obce
7. Podpora mladej rodiny, príspevok
8. Podpora strava pre dôchodcov (obedy odobraté cez obec)
9. Obnova okien a vchodových dverí Zetka
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10. Nákup vybavenia kuchyne Zetka
11. Rekonštrukcia vnútorných priestorov Zetka - diskusia
12. Úprava rozpočtu starostom k 15.12.2016

13. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ k 15.12.2016
14. Úprava rozpočtu starostom k 02.01.2017
15. Úprava rozpočtu k 30.01.2017
16. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ k 30.01.2017
17. Modernizácia trate ŽSR – schválenie podmienok obce
-

Objekt 05 – úniková cesta Slovnaft

-

Predčasné užívanie nadjazdu

-

Odstránenie asfaltu

-

Odvodnenie nadjazdu

-

Osadenie zvodidiel

18. Poplatok za miestny rozvoj, doplnenie informácií
19. Stanovisko Hlavného kontrolóra k požiadavke p. Erika Novisedláka
o preplatenie zhodnotenia obecného majetku
20. Prevádzkovanie Miestneho osvetového strediska (Zetka) - diskusia
21. Rôzne
-

Informácia o stave ÚPN

-

Informácia o stave obstarávania – Inžinierske činnosti – chodníky

-

Informácia o stave obstarávania – Majetkovoprávne vysporiadanie –
chodníky

-

Informácia o nákupe šporáku + drezu + stolice Zetka

-

Informácia o stretnutí – Štúdia Zetka

-

Vodovodné prípojky SEVAK - Váhostav

22. Prijatie uznesenia /SS/
23. Záver
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Panák Lukáš
Trajčík Peter
Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa OcZ
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za zapisovateľa p. Jahvodku
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť do návrhovej komisie p. Juraja Králika ml. a p.
Adrianu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
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Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2017 zo dňa 30.01.2017
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.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. JUDr. Dolník – informácia o stave vymáhania pohľadávok od dlžníkov obce
JUDr. Dolník informoval starostu, poslancov a prítomných občanov o stave vymáhania
pohľadávok od dlžníkov obce. Uviedol, že oslovil renomovanú spoločnosť ktorá sa zaoberá
vymáhaním pohľadávok s tým, aby vypracovala správu o možnosti vydobytia pohľadávok,
ktoré obec má od právnických osôb a od fyzických osôb. Správa by mala byť hotová v týždni
po zastupiteľstve. Keď ju bude mať k dispozícií, oboznámi s ňou starostu a poslancov.
K vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou uviedol, že v prípade spoločností s ručením
obmedzením ide o prípady, keď spoločnosti sú prevedené na tretie osoby, nemajú žiaden
majetok a v podstate by sa iba prišlo o súdny poplatok, ktorý by bolo nutné zaplatiť.
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V prípade podlžností fyzických osôb uviedol, že došlo ku dohode o uznaní dlhu s pánom
Čaneckým. Mohlo by mať zmysel žalovať aj pána Hrivňáka lebo je predpoklad, že môže
niečo vlastniť, čím by mohol podlžnosť splatiť.
Potom ako dostane analýzu od spoločnosti ktorá sa venuje vymáhaniu pohľadávok bude
informovať starostu a poslancov.
7. Podpora mladej rodiny, príspevok
Starosta obce p. Ďuríček uviedol, že na základe návrhu poslanca Marčiša na podporu
mladej rodiny zisťoval aké sú zákonné možnosti vyplácať príspevky mladej rodine pri
narodení dieťaťa a pri nástupe do školy a informoval poslancov, že takýto postup legislatíva
nerieši, je to len na rozhodnutí poslancov akú podporu v akých prípadoch príjmu a schvália.
Uviedol, že je možné vyplácať hotovosť pri narodení dieťaťa a pri nástupe do školy by sa na
základe pokladničných bločkov preplácali veci ktoré rodičia zakúpili prvákovi.
p. Badík – položil otázku či by išlo len o preplácanie pokladničných blokov pri nákupe
školskej tašky a školských potrieb.
Starosta – odpovedal, že pri nástupe do školy by to bola taká forma, pri narodení dieťaťa by
to bola hotovosť. Doplnil, že v roku 2016 sa v obci narodilo 12 detí a prváčikovia budú
nastupovať do školy dvaja
p. Badík – navrhol poskytovať rodine pri narodení dieťaťa sumu 150 €
p. Panák – sa spýtal ako sa budú riešiť rodiny, ktoré bývajú v Hričove ale z rôznych dôvodov
svoje deti umiestňujú do škôl v Žiline, či už sú to rôzne športové školy alebo podobne
Starosta – odpovedal, že príspevok na nákup školských potrieb by mal slúžiť ako motivácia
na to, aby svoje deti dávali do školy v obci
p. Vydrová – chcel vedieť, či sa to bude týkať len detí s trvalým pobytom rodičov v obci
alebo aj detí, ktorých rodičia vozia z okolia
p. Káčer – navrhol, aby išlo o všetky deti, keďže sa snažíme zachrániť školu
Starosta – povedal, že bohužiaľ sa stáva, že rodičia ak majú nejaký problém dávajú deti do
iných škôl, ktoré im viacej vyhovujú
p. Badík – doplnil, že škola dostáva dotácie od ministerstva na každého žiaka, preto by bolo
rozumné, aby sa podpora pri nástupe žiaka do I. ročníka poskytovala všetkým
p. Králik ml. – navrhol sumu aspoň 100 €
p. Marčiš – navrhol aby sa príspevok nejakým spôsobom ošetril tak, aby rodičia nedali po
prvom mesiaci deti do inej školy
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Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje príspevok na podporu mladej rodiny
a to 150 € príspevok pri narodení dieťaťa a 100 € pri nástupe dieťaťa do I. ročníka ZŠ s MŠ
v Hornom Hričove
8. Podpora na stravu pre dôchodcov (obedy odobraté cez obec)
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že zmluvný dodávateľ stravy p. Hanus
vypovedal zmluvu, ktorú mal uzatvorenú s obcou. Obec už našla nového dodávateľa stravy,
ale obed od neho stojí 3,10 €, preto na podnet občanov navrhol aby poslanci prediskutovali
a schválili finančnú dotáciu pre dôchodcov, ktorí odoberajú obedy cez zmluvného dodávateľa
obce Horný Hričov. Zároveň vyzval poslancov aby preložili návrhy na výšku dotácie
a ktorých dôchodkov sa dotovanie obedov bude dotýkať. On sám navrhol sumu 0,50 € na
jeden obed a to pre osobu staršiu ako 63 rokov – dôchodca, alebo osobu so ZŤP
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Marčiš Peter
Panák Lukáš
Trajčík Peter
Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje finančnú dotáciu na stravu odoberanú
prostredníctvom zmluvného dodávateľa obce Horný Hričov pre starobných dôchodcov ( od
fyzického veku 63 rokov a invalidných dôchodcov vo výške 0,50 € na jeden obed.
9. Obnova okien a vchodových dverí Zetka
Starosta obce p. Ďuríček predložil návrh na čiastočnú rekonštrukciu Zetky a to z dôvodu,
že je doslova v havarijnom stave. Objekt by mal slúžiť občanom, aby ho mohli využívať
a usporiadať si v ňom svoje akcie, ktoré nemôžu z kapacitných dôvodov usporiadať doma, ale
práve preto, že ho budú využívať občania, mal by vyzerať ako kultúrne miest a z toho dôvodu
navrhol schváliť výmenu okien na kuchyni, sklade, toaletách a výmenu vchodových dverí na
objekte Zetka, keďže okná a dvere sú v havarijnom stave, pričom uvedená rekonštrukcia by
mala stáť asi 3 700 €.
p. Marčiš – spýtal sa, či sa budú dávať plastové alebo hliníkové vstupné dvere
Starosta – odpovedal, že návrh má na plastové dvere, ktoré budú dostatočné. V prípade že by
sa tam osadili hliníkové dvere, cena by stúpla asi o 100 %
p. Badík – spýtal sa, či sa osadenie dverí stihne do Fašiangov, aby to vyzeralo na obecnej
akcii kultúrne, v prípade že sa výmena schváli
p. Marčiš – spýtal sa či sa nedajú vymeniť aj vnútorné dvere
Starosta – odpovedal, že vonkajšie dvere by sa mali stihnúť do Fašiangov, vnútorné sa
vymenia potom
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Králik Juraj ml
Marčiš Peter
Panák Lukáš
Trajčík Peter
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 8/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výmenu okien na kuchyni, sklade,
toaletách a vchodových dverí na objekte Zetka.
10. Nákup vybavenia kuchyne Zetka
Starosta obce p. Ďuríček vyslovil zámer na nákup zariadenia do kuchyne v Zetke.
Informoval, že obec už zakúpila nerezový stôl, kuchynský šporák ma veľký kuchynský
šporák. Aby kuchyňa mohla kuchyňa slúžiť občanom, bola plne funkčná pri ich akciách.
Navrhol schváliť nákup vybavenia do kuchyne v Zetke. Navrhol zakúpiť komplet obedový
servis pre 100 ľudí a potrebné vybavenie kuchyne tak, aby bola kuchyňa funkčná a vybavená
a k dispozícií občanom, ktorý budú mať záujem usporadúvať svoje akcie v Zetke.
p. Vydrová – navrhla zakúpiť aj umývačku riadu, aby kuchyňa vyhovovala prevádzkovým
požiadavkám hygieny
Starosta – uviedol, že sú iné požiadavky na kuchyňu, ktorá varí „verejne“ a kuchyňu, ktorá sa
bude používať občanmi „privátne“. Ak však je zámer kuchyňu a sálu zapožičiavať občanom,
je potrebné, aby bola vybavená komplet servisom na podávanie jedál a nápojov, plus
hrncami, naberačkami a podobne
p. Filipová – spýtala sa, kde je vybavenie, ktoré tam bolo predtým pokiaľ prevádzkoval bar p.
Vydra
Starosta – odpovedal, že tam už nie je nič, kuchyňa je prázdna. Spotrebný materiál ktorý sa
tam nachádzal sa už odpísal. Uviedol, že odhaduje na nákup všetkého potrebného sumu asi
2 000 €.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
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Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 9/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zámer nákupu vybavenia kuchyne
v Zetke
11. Rekonštrukcia vnútorných priestorov Zetky
Starosta obce p. Ďuríček vyzval na diskusiu k rekonštrukcii vnútorných priestorov Zetky.
Uviedol, že priestory sú špinavé, omietky stien sú zaplesnené, všetky vnútorné dvere sú
poškodené, toalety je nutné zrekonštruovať tak, ako fungovali predtým, to je ženské toalety
oddeliť od mužských. Všetky úpravy nie sú ešte nacenené, odhaduje to okolo 4 000 €.
Uviedol, že poslanci sú dobre oboznámení so stavom priestorov a vyzval ich, aby sa
k rekonštrukcii vyjadrili, povedali svoje názory a podnety k rekonštrukcii, spôsobe
využívania uvedeného objektu.
p. Marčiš – sa spýtal, či futbalisti využívajú sprchy a šatňu
p. Králik ml. – odpovedal, že on spoločne s manželkou šatne a sprchy v rámci možnosti
upratal a očistil, ale treba urobiť riadnu dezinfekciu priestorov
p. Marčiš – upozornil, že v sprchách je potrebné dávať pozor na dlažbu, ktorá je dorezaná od
flexy brúsky, pretože niekto na nej niečo rezal
Starosta – konštatoval, že nechá urobiť nacenenie, koľko by to stálo a na ďalšom
zastupiteľstve sa o rekonštrukcii dohodnú s poslancami
p. Badík – navrhol vymeniť aj dlažbu v chodbe, keďže sa nejedná o veľké priestorové metre
Starosta – doplnil, že môže zistiť aj cenu položenia dlažby v chodbe a potom sa rozhodne.
Určite však treba vymeniť vnútorné dvere a urobiť komplet revíziu elektroinštalácie lebo bol
upozornený revíznym technikom, že v takomto stave, aby z jednej zásuvky bol po stene
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vyvedený kábel bolo ním napojených ďalších 5 zásuviek nemôže objekt fungovať. Rozhodol,
že o rekonštrukcii sa bude hlasovať na ďalšom zastupiteľstve.
12. Úprava rozpočtu starostom k 15. 12. 2016
Starosta obce p. Ďuríček predniesol 17 – zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov vykonanú
starostom k 15.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 17 v súlade ustanovením § 14 ods.2 písm.
a) a v rámci ktorej boli zapojené do rozpočtu obce účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR
v zmysle § 14 ods.1 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

- 5 707,00 € / príloha /

Výdavky

+ 5 707,00 € / príloha /

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 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 444 534,94 € na 444 918,96
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 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.17/2016 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.17/2016 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
/ presun rozpočtových položiek + a – 5 707,00 € /
Príloha 3: Návrh na zmenu rozpočtu č.17/2016 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
/ navýšenie výdavkov zo ŠR vo výške 384,02 € /
Celkové príjmy:

841 303,72 €

Celkové výdavky : 621 095, 29 €
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 10/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
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13. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ k 15.12.2016
Starosta obce p. Ďuríček predniesol

zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Horný Hričov k

15.12.2016 rozpočtovým opatrením č. 17 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

- 11 842,00 € / príloha /

Výdavky

+ 11 842,00 € / príloha /

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
ZŠ s MŠ Horný Hričov
Celkové výdavky ZŠ s MŠ Horný Hričov vo výške: 132 131,00 €

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
14. Úprava rozpočtu starostom k 02.01.2017
Starosta obce p. Ďuríček predniesol 1. zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov vykonanú
starostom k 02.01.2017 rozpočtovým opatrením č. 1 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

- 1 870,00 € / príloha /

Výdavky

+ 1 870,00 € / príloha /

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 551 960,00 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
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3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 21 046,91 €
4. Bežné výdavky - sa nemenia z 395 210,00 €
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 158 796,91 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 19 000,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2017 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.1/2017 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.1/2017 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:

573 006,91 €

Celkové výdavky : 573 006,91 €
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 12/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
15. Úprava rozpočtu k 30.01.2017
Starosta obce p. Ďuríček navrhol schváliť 2. zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r.
2017 rozpočtovým opatrením č. 2 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 551 960,00 € na 603 091,83 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 21 046,91 € na 25 046,91 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 395 210,00 € na 411 737,72 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 158 796,91 € na 162 796,91 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 19 000,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2017 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.2/2017 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.2/2017 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Celkové príjmy:

628 138,74 €

Celkové výdavky : 593 534,63 €
Prítomnosť / kvórum = 7/4
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Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 13/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.01.2017
16. Úprava rozpočtu ZŠ a MŠ k 30.01.2017
Starosta obce p. Ďuríček Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Horný Hričov k 30.01.2017
rozpočtovým opatrením č. 2 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
Navýšenie výdavkov vo výške: 12 255,00 € / príloha /
Celkové výdavky ZŠ s MŠ Horný Hričov po úprave rozpočtu k 30.01.2017 vo výške: 133
828,00 € / príloha /
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Marčiš Peter

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Panák Lukáš
Trajčík Peter
Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 14/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ k 30.01.2017
17. Modernizácia trate ŽSR – schválenie podmienok obce
Starosta obce p. Ďuríček predniesol návrh na schválenie podmienok obce pri modernizácií
trate ŽSR a to pri objekte úniková cesta zo Slovnaftu ( Objekt 05 ), pri predčasnom užívaní
nového nadjazdu, pri odstránení asfaltu z telesa starého nadjazdu, pri odvodení telesa nového
nadjazdu a pri osadzovaní zvodidiel na novom nadjazde. Ako dôvod uviedol, že prebehlo
stretnutie s predstaviteľmi stavebných firiem ktoré sa zúčastňujú na rekonštrukcii ŽSR
a vyplynulo z neho viacero závažných vecí. Na stretnutí sa okrem neho zúčastnil aj hlavný
kontrolór obce Ing. Škerlík a poslanec Marčiš.
Stavebné firmy napríklad navrhli že únikovú cestu nedostavajú, lebo mali zle urobený
prieskum a teraz zistili nedostatky v projektovej dokumentácií a zmena by ich stála asi
500 000 €. Obec však trvá na tom, aby sa cesta ktorá tam už vzniká dostavala a dala sa
občanmi využívať na bezpečný prístup ku kostolu a cintorínu.
Ďalej sa zistilo, že bolo zle naprojektované a urobené odvodenie telesa nového nadjazdu
a stavebná firma urobila výpust odvodenia tak, že nasmerovala vodu, ktorá bude stekať
z nadjazdu na pozemok p. Galčekovej. Obec trvá na tom, aby sa odvodnenie napojilo do
dažďovej kanalizácie ak tam existuje, ak nie aby sa našlo iné riešenie, ktoré nebude na škodu
občanom.
Ďalej obec trvá na odstránení asfaltovej živice z telesa starého nadjazdu a na revitalizácií
povrchu tak, aby tam mohla rásť tráva a stromy a udržala sa tam vlaha pre vegetáciu. Malo by
ísť o približne 150 mm rekultivačného návozu. Obec ďalej pripomienkovala zlý, to je strmý
sklon nadjazdu, ktorý chcú zanechať v pomere 1 ku 1, obec však chce, aby sklon upravili na 1
ku 2.
Taktiež obec žiada aby boli doplnené zvodidlá po celej dĺžke chodníka na novom nadjazde.
Starosta vyzval poslancov aby schválili podmienky, na ktorých sa spoločne dohodli, aby
stavebné firmy videli, že to je požiadavka obce. V prípade, že stavebné firmy podmienky
nedodržia, on ako zástupca obce nepodpíše kolaudačné rozhodnutie.
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Obec povolí predčasné používanie nového nadjazdu, aby bolo umožnené čím skôr stavbu
ukončiť. Pri predčasnom užívaní bude pravdepodobne dočasne uzatvorený výjazd na cestu
z miestnej komunikácie od radovky, ale uvedenú vec chce ešte prerokovať zo zástupcom ODI
OR PZ Žilina.
p. Káčer – spýtal sa, odkedy a dokedy bude trvať predčasné užívanie nadjazdu
Starosta – odpovedal, že by malo ísť o užívanie od 1.2.2017, ak všetky zúčastnené orgány vec
posúdia tak, že je možné užívanie a bude trvať do ukončenia prác.
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 15/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje podmienky obce pri modernizácií trate
ŽSR nasledovne :
-

Pri objekte 05 – únikovej ceste zo Slovnaftu

Obec Horný Hričov trvá na vybudovaní cesty podľa schválenej projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu a
-

Pri odstránení asfaltu z telesa starého nadjazdu

Obec Horný Hričov trvá na odstránení asfaltu z hornej aj dolnej časti telesa nadjazdu
a revitalizácií, t.j. aby sa na vzniknutý povrch nanieslo dostatočné množstvo rekultivačnej
zeminy, minimálne 150 mm v kvalite umožňujúcej uchytenie a udržanie vegetačného krytu,
vrátane udržania vlahy pre vegetáciu.
-

Pri odvodení telesa nového nadjazdu

Obec Horný Hričov požaduje doplnenie jednej vpuste v spodnej časti nadjazdu a zaústenie
odvodnenia nadjazdu do kanalizácie
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-

Pri osadzovaní zvodidiel

Obec Horný Hričov požaduje vybudovanie cestných zvodidiel po celej dĺžke chodníka na
novom nadjazde.
Bez splnenia uvedených podmienok štatutárny zástupca obce nepodpíše protokol
o kolaudácií.
18. Poplatok za miestny rozvoj, doplnenie informácií
Starosta obce p. Ďuríček oboznámil poslancov s novými informáciami ktoré sa týkali
poplatku za miestny rozvoj a vyplynuli z novely Zákona č. 447/2015 Z. z - .Zákon o
miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Išlo najmä
o informácie, o zásadných veciach, ktoré sa zmenili oproti pôvodnému zneniu zákona.
Upravila sa výška sadzby poplatku, dala sa možnosť obci vybrať si, ktoré druhy stavieb
zaťaží poplatkom a akou výškou poplatku. Taktiež oboznámil poslancov so zákonnými
možnosťami využitia financií, ktoré obec takto získa.
p. Badík – navrhol prijať VZN týkajúce sa poplatku za miestny rozvoj, avšak navrhol rodinné
domy nespoplatňovať
p. Panák – spýtal sa, či existuje lehota, do ktorej treba získané financie z poplatku
preinvestovať
Starosta – upresnil svoje informácie s tým, že lehota nie je určená, ide o príjem obce, ak sa
prostriedky neminú v jednom kalendárnom roku, tak sa dajú preniesť
p. Marčiš – navrhol VZN od komunikovať a schváliť
Starosta – uviedol, že pripraví návrh VZN
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 16/2016 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie doplnenie informácií k poplatku
za miestny rozvoj.
19. Stanovisko Hlavného kontrolóra k požiadavke p. Erika Novisedláka o preplatenie
zhodnotenia obecného majetku
Hlavný kontrolór obce, p. Škerlík predniesol stanovisko k požiadavke p. Erika
Novisedláka o preplatenie zhodnotenia obecného majetku, ktoré vypracoval na základe
požiadavky poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove.
Predložená dokumentácia ( v prílohách):
-

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 zo dňa 01.03.2011
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-

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 01.03.2011

-

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 01.03.2011

-

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2011 zo dňa 01.03.2011

-

Znalecký posudok č. 1047-11/2010 vo veci stanovenie všeobecnej hodnoty určených
zložiek majetku tvoriacich zariadenia a vybavenie baru TIFOSO v Hornom Hričove

-

Súhlas na rekonštrukciu priestorov Miestneho osvetového strediska č. 2011/154 zo
dňa 31.3.2011

-

Stanovenie realizačných nákladov stavebných úprav objektu s.č.203 v k.ú. Horný
Hričov na sumu 3532,53€

-

Dobropisová faktúra č. OD/13-01 zo dňa 26.04.2013 na rekonštrukciu priestorov
dodávateľ p. Erik Novisedlák, odberateľ Obecný úrad Horný Hričov vo výške 2319,22€

-

Žiadosť o zápočet s vyjadrením súhlasu starostu obce bez čísla a bez dátumu

-

Dodávateľská faktúra č.10/2013 zo dňa 28.05.2013 na sumu 1800€

-

Dohoda o vzájomnom započítaní

pohľadávok medzi Erik

Novisedlák pre.

Pohostinstvo Z a Obec Horný Hričov – pohľadávka vo výške 1800€
-

Dodávateľská faktúra č. 20/2013 zo dňa 4.3.2013, dodávateľ ADO GROUP, s.r.o.
Ladce, odberateľ Erik Novisedlák na sumu 1800€

-

Príjmový pokladničný doklad – príjemca ADO GROUP, s.r.o. Ladce, suma 1800€

-

Návrh na odpis majetku uvedeného v posudku č. č. 1047-11/2010 vo veci stanovenie
všeobecnej hodnoty určených zložiek majetku tvoriacich zariadenia a vybavenie baru
TIFOSO v Hornom Hričove so súhlasom starostu obce

-

Dodávateľská faktúra rok 2012, dodávateľ Erik Novisedlák, odberateľ Obec Horný
Hričov, vec rekonštrukcia priestorov na sumu 6558,25 bez uvedenia meny

-

Výdavkový doklad č. P1/816 zo dňa 4.6.2012 na sumu 5747,40€ - úhrada DF č.
2012/99

-

Výdavkový doklad č. P1/1356 zo dňa 6.12.2012 na sumu 810,85€ - úhrada DF č.
2012/99

Popis skutočností:
Dňa 1.3.2011 Obec Horný Hričov ako prenajímateľ uzavrela Zmluvu o nájme nebytových
priestorov č. 2/2011 ( ďalej len zmluva ) s nájomcom p. Erikom Novisedlákom, Tulská
2972/2, 010 08 Žilina za účelom prevádzky reštaurácie a poskytovanie služieb obyvateľstvu.
Predmetom prenájmu bolo:
nebytové priestory – prevádzkové priestory o celkovej výmere 277m2, ktorá tvorí súčet
podlahových plôch celej nehnuteľnosti a to:
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-

Obchodné priestory ( výčap ) o výmere 40m2

-

Sklad pri výčape o výmere 10m2

-

Sála o výmere 140m2

-

Sklad1 a sklad2 o výmere 15m2

-

Soc. zariadenia o výmere 20m2

-

Chodby1 a 2 o výmere 26m2

-

Kuchyňa o výmere 26m2

Dodatkom č. 1 k zmluve sa menilo znenie článku 3 Doba nájmu , odst1 z doby neurčitej na
dobu určitú do 31.01.2014
Dodatkom č. 2 k zmluve sa menil:
článok č. 1 predmet zmluvy a to :
nebytové priestory – prevádzkové priestory o celkovej výmere 137m2, ktorá tvorí súčet
podlahových plôch celej nehnuteľnosti a to:
-

Obchodné priestory ( výčap ) o výmere 40m2

-

Sklad pri výčape o výmere 10m2

-

Sklad1 a sklad2 o výmere 15m2

-

Soc. zariadenia o výmere 20m2

-

Chodby1 a 2 o výmere 26m2

-

Kuchyňa o výmere 26m2

( z predmetu zmluvy bola vyňatá sála o výmere 140m2 )
Článok 2 účel nájmu a to:
Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané nájomcom po celú dobu nájmu za
účelom prevádzky reštaurácie a poskytovanie služieb obyvateľstvu.
Článok 4 Nájomné a spôsob platenia
Bola upravená výška nájmu a lehoty.
Dodatkom č. 3 k zmluve sa menilo znenie článku 3 Doba nájmu , odst1 z doby určitej na
dobu neurčitú.
Znalecký posudok č. 1047-11/2010 vo veci stanovenie všeobecnej hodnoty určených zložiek
majetku tvoriacich zariadenia a vybavenie baru TIFOSO v Hornom Hričove bol vypracovaný
pre účely prípravy zmluvy o prevode vlastníctva z titulu úhrady záväzku vlastníka Marcel
Vydra Bar TIFOSO voči obci bol použitý pri odpise majetku v zmysle uvedeného zoznamu
v posudku.
Dňa 30.11.2016 nájomca p. Erik Novisedlák odstúpil od Zmluvy č. 2/2011 o nájme
nebytových priestorov zo dňa 01.03.2011 v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3. V odstúpení od
zmluvy požiadal o 10 dňovú lehotu na vysťahovanie priestorov, ktorú majiteľ priestorov
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obec Horný Hričov nájomcovi poskytla. Zároveň sa uskutočnila obhliadka predmetu nájmu
dňa 13.12.2016 za účasti poslancov p. Juraja Králika ml., p. Lukáša Panáka, p. Miroslava
Káčera, p. Petra Marčiša, p. Daniela Badíka a starostu obce. Nájomca sa telefonicky
ospravedlnil, že časových dôvodov sa obhliadky nezúčastní. Pri prehliadke bolo zistené, že
došlo k zásahom do plynového kúrenia a to spôsobom, ktorý znemožnil ďalšie vykurovanie
plynom dvoch miestností sociálneho zázemia. Tiež došlo k zásahom do elektrických
rozvodov. Fyzické prebratie miestností bude realizované po dohode s nájomcom.
Nájomca si po odstúpení od zmluvy

uplatnil požiadavku na preplatenie zhodnotenia

obecného majetku a to nasledovne:
KRB( repas krbovej vložky, šamotové tehly, popolník, deflektor ,výmenník, trojplášťový
komín-2016)
BAR( murovaný barový pult, poličky, svetlá, prístrešok drevený, pracovná doska drevená2012)
ALARM ( 7 pohybových senzorov, dymový a zvukový hlásič, komunikácia sms/call-2010)
TERASA (betónová platňa, stojky oceľové, konštrukcia drevená, latovanie, OSB dosky
,asfaltový šindeľ- krytina, oplechovanie a rýne,lampy..-2010)
WC ( nezapočítané pri zápočte- splachovacie senzory, výstavba priečky, cena obkladu 1,10? ,
zrkadlo-2010)
STOLY na terase 5setov,-nie je v cene
KUCHYŇA- antikorové stoly 2ks,
Celková investovaná suma: 13 800 €
Predstava o odstúpení vecí v sume 8500 €
Stanovisko HK k požiadavke p. Erika Novisedláka o preplatenie zhodnotenia obecného
majetku:
Z uvedených skutočností je zrejmé, že nájomca p. Erik Novisedlák v zmysle zmluvy a jej
dodatkov mal v prenájme uvedený majetok, ktorý bol špecifikovaný len názvom priestoru a
plochou výmery. Zmluva neobsahuje

špecifikáciu žiadneho

hnuteľného majetku

ani technického stavu prenajatých priestorov pri prevzatí nájomcom. Tak isto neexistuje
žiadny iný dokument napr. zápis o prevzatí prenajímaného majetku, ktorý by presne
špecifikoval technický stav prenajímaného majetku poprípade zoznam hnuteľného majetku,
ktorý by sa mal nachádzať v jednotlivých špecifikovaných priestoroch v zmysle zmluvy.
V zmysle článku 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

odst.12 je pri ukončení nájmu

nájomca povinný vrátiť prenajaté nebytové priestory v stave

v akom ich prevzal

s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie a prípadné súhlasy na vykonanie úprav podľa odst.
6 článku 6 zmluvy. Nájomca si nebude nárokovať náhradu na odsúhlasené vložené investície
podľa odst.6
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Článok 6, ods. 6 zmluvy znie:
Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv
väčšieho charakteru a umožniť mu ich vykonať, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením povinností vznikla.
Článok 6, ods. 4 zmluvy znie:
Nájomca môže vykonávať stavebné úpravy prenajatých priestorov jedine s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa, pričom toto ustanovenie sa nevzťahuje na prvé
prispôsobenie predmetu nájmu potrebám nájomcu.
Nájomca p. Erik Novisedlák predložil písomné súhlasy stavebných úprav prenajatých
priestorov od prenajímateľa. Nájomca vykonal úpravy prenajatých priestorov a Obecný úrad
v Hornom Hričove mu poskytol finančnú náhradu za vykonané stavebné práce v zmysle
uplatnených faktúr a to nasledovne:
číslo faktúry

Suma v €

Pozn:

2012/99

5747,4

2012/99

810,85

2013/10

1800

OD/13-01

-2319,22 dopropis

Spolu uhradená suma:

6039,03

Z uvedeného vyplýva, že všetky práce z ktorými podľa zmluvy obec súhlasila a ktoré boli
vykonané na zhodnotení obecného majetku,

boli nájomcovi p. Erikovi Novisedlákovi

zaplatené v plnej fakturovanej výške.
Na základe Návrhu o odpis majetku zo dňa 2.2.2014 bol po odsúhlasení vtedajším starostom
obce odpísaný obecný majetok podľa priloženého zoznamu.
Obec Horný Hričov nemá voči nájomcovi žiadne podlžnosti.
Na základe uvedeného je zrejmé, že bývalý nájomca p. Erik Novisedlák nemá právny nárok
na úhradu resp. preplatenie zhodnotenia obecného majetku a v zmysle článku 6 Práva
a povinnosti zmluvných strán

odst.12 je pri ukončení nájmu nájomca povinný vrátiť

prenajaté nebytové priestory v stave

v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé

opotrebovanie. V zmysle ods. 6 článku 6 zmluvy „ Nájomca si nebude nárokovať náhradu na
odsúhlasené vložené investície podľa odst.6.“ V zmysle uvedeného, Obec Horný Hričov
nemala podľa zmluvy povinnosť preplácať stavebné úpravy prenajatých priestorov aj keď
boli obcou odsúhlasené. Všetky preplatené faktúry za odsúhlasené

stavebné úpravy

prenajatých priestorov boli preplatené nad rámec zmluvy poprípade bol urobený zápočet
záväzkov a pohľadávok.
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V prípade, že nájomca vykonal stavebné a iné práce na prenajatom majetku, ktoré neboli
obcou odsúhlasené, tieto vykonal v rozpore so zmluvou a neprináleží mu žiadna náhrada.
p. Masný – uviedol, že ak dobre pochopil čo počul, p. Novisedlák poškodil majetok obce tým,
že prerušil plynovú inštaláciu
Starosta – odpovedal, že uvedenú vec teraz zastupiteľstvo nerieši, teraz sa rieši požiadavka na
preplatenie zhodnotenia majetku. Na zastupiteľstve mal byť prítomný aj p. Novisedlák, ale
z pracovných dôvodov sa ospravedlnil. Vyslovil sa, že chce všetko prerokovať s poslancami.
Hlavný kontrolór riešil požiadavku p. Novisedláka a predložil svoju správu. Vyzval
poslancov aby povedali svoje názory.
p. Badík – spôsobom využívania objektu, to je vykúrením a ochladnutím, dochádzalo ku
kondenzácií vody na stenách a k ich vlhnutiu, plesneniu a opadávaniu omietok
p. Trajčik – navrhol nepreplatiť nič
p. Badík – uviedol, že obec nemá morálne právo mu niečo preplatiť
Starosta – ak bude mať p. Novisedlák záujem, obec od neho odkúpi dva nerezové stoly.
Avšak požiadavke na preplatenie nevyhovie. Už v minulom období sa mu nemalo nič
preplácať, pretože to bolo proti nájomnej zmluve ktorá bola s nájomcom spísaná.
V prípade, že Obecné zastupiteľstvo bude hlasovať za preplatenie požiadavky, on ako
štatutárny zástupca, ktorý je trestne – právne zodpovedný za správu cudzieho majetku takéto
rozhodnutie nepodpíše, lebo by svojím protiprávnym konaním spôsobil škodu obci.
Protiprávnym preto, lebo by bolo v rozpore minimálne s Nájomnou zmluvou. On by niesol
za to trestne – právnu zodpovednosť. V prípade, že by to poslanci opätovne schválili,
prelomia tým jeho veto a zbavia ho zodpovednosti a vec požiadavka sa mu môže preplatiť.
p. Marčiš – nájomca podpísal zmluvu, že bude poskytovať služby občanom, čo nedodržal,
dokonca prevádzku zavrel. V zmluve je jasne uvedené, že si nebude nárokovať preplácanie
úprav. Uviedol, že vlastne nechápe čo a podľa čoho si nárokuje
Prítomnosť / kvórum = 7/4

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

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Trajčík Peter
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 17/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k požiadavke p. Erika Novisedláka o preplatenie zhodnotenia obecného majetku.
20. Prevádzkovanie Miestneho osvetového strediska (Zetka)
Starosta obce p. Ďuríček vyzval poslancov na diskusiu o prevádzkovaní MOS a požiadal
ich, aby prekladali návrhy

na spôsob využitia objektu. Ďalej uviedol, že už

v predchádzajúcich diskusiách sa predostreli návrhy aby objekt fungoval na slušnej
a kultúrnej úrovni a bol k dispozícií občanom na ich akcie. Objekt sa v prvom rade bude
musieť dať do prevádzky schopného stavu a až potom sa bude môcť uvažovať o nájme.
21. Rózne
Starosta obce p. Ďuríček predostrel poslancom
-

Informácia o stave ÚPN

Starosta podal správu o príprave nového územného plánu, ktorý je základným „zákonom“
obce a ktorý je nutné už pripraviť komplexne a nanovo tak, aby sme už vopred zamedzili
možnosti budovaniu tu tepelných elektráreň alebo taviacich pecí na hliník. Malo by ísť
o víziu na približne 40 rokov vopred, pričom by sa myslelo na obec komplet, vrátané nových
rodinných domov a podobne. Keby sa pripravila iba Zmena č. 4 tak by sa ju nepodarilo urobiť
právoplatnou.
-

Informácia o stave obstarávania – Inžinierske činnosti – chodníky

-

Informácia o stave obstarávania – Majetkovoprávne vysporiadanie –
chodníky

Starosta podal správu o firmách, ktoré sa na uvedené činnosti prihlásili
-

Informácia o nákupe šporáku + drezu + stolice Zetka

-

Informácia o stretnutí – Štúdia Zetka

Starosta uviedol, že sa uskutočnili stretnutie, na ktorom bol on vo firme, kde pracuje Jakub
Vydra, ktorý bol oslovený aby sa podieľal na vypracovaní štúdie na rekonštrukcie objektu
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Zetka, respektíve celého areálu okolo uvedeného objektu. Keď bude štúdia hotová, poslanci
s ňou budú oboznámení a bude sa vec riešiť na Obecnom zastupiteľstve. Je potrebné mať
pripravené podklady, ktoré bude potrebné doložiť, ak príde výzva na cezhraničnú spoluprácu
a obec sa bude chcieť do nej zapojiť. Zámer je, aby v novom objekte fungoval Obecný úrad,
pošta, knižnica, kaderníctvo, všetky služby pre občanom, aby tam bola kultúrna sála,
priestory pre športovcov a podobne.
-

Vodovodné prípojky SEVAK – Váhostav

Starosta uviedol, že keď príde priaznivejšie počasie urobia sa konečne vodovodné prípojky na
H-bloky
p. Králik Eduard predniesol požiadavku aby Obecný úrad vyzval p. Barčíka, nech si uprace
dvor, nakoľko sa v hromadách rozmnožujú potkany a myši
p. Masný – predniesol sťažnosť na majiteľov psov, ktorí ich venčia popred jeho dom
a zanechávajú tam výkaly.
p. Skupeňová – uviedla, že aj násyp okolo Váhu je plný exkrementov po psoch a chodievajú
tadiaľ deti zo škôlky na vychádzky, čo môže byť veľmi nebezpečné
Starosta – odpovedal, že sa spracuje výzva pre občanov venčiacich psov, aby exkrementy po
svojich psov zbierali
p. Filipová – navrhla vypínať obecné osvetlenie o hodinu skôr
Starosta – opätovne informoval občanov o stave osvetlenia a o tom, že už niekoľkokrát čas
vypnutia a zapnutia p. Bistiak napravoval.
p. Panák – spýtal sa ako dopadlo meranie žiarenia vysielača
Starosta – odpovedal, že doobeda prišla odpoveď, meranie sa dá uskutočniť len na náklady
obce a to za sumu cca. 500 €, ale merať sa to bude až po zlepšení počasia
p. Vydrová – spýtala sa na meranie únikov tepla na bytovke
Starosta – odpovedal, že budeme musieť nájsť firmu, ktorá by vedela spracovať kompletný
tepelne- technický posudok, kde bude určená príčina vzniku vlhkosti v bytovke
p. Barták – spýtal sa, prečo nebola umožnená výmena okien na kaplnke, ktorá by nič nestála
a financovala by ju súkromná osoba
Starosta – odpovedal, že kaplnka je síce obecný majetok, ale určite padá pod kultúrnu
pamiatku a k výmene okien sa určite musia vyjadrovať pamiatkarské zložky, nie je možné to
urobiť len tak. Výmena okien sa musí spraviť v súlade s nejakými pravidlami, aby sa
nekoncepčne nezasiahlo do budovy a nespravili sme niečo zlé.
Uviedol, že si veľmi váži jeho ponuku a aktivitu ale musí sa to urobiť tak, aby to bolo
v poriadku so všetkými normami a predpismi. Doplnil, že bude veľmi rád, keď sa
v budúcnosti pustí do hocičoho, ale malo by to mať aj hlavu aj pätu, aby sa nepoškodil objekt
kaplnky.
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22. Prijatie uznesenia
Členka návrhovej komisie p. Adriana Vydrová prečítala návrh uznesenia.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie.
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

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

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 18/2017 zo dňa 30.01.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:
Mgr. Juraj Králik ml. v.r.
Adriana Vydrová v.r.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta
Za správnosť opisu zodpovedá : Jahvodka

