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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 27. 03. 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 a občanov.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 26/2017 zo dňa 27.03.2017
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:

1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa OZ
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
8. Správa predsedu Stavebnej komisie a jej odporúčania
9. Schválenie zmerania žiarenia vysielač spoločnosti Telekom na parcele č.
825/9
10. Schválenie odkúpenia dvoch nerezových stolov od p. Erika Novisedláka
11. Schválenie výstavby workoutového cvičiska na parcele C KN č. 650/3
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12. Schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu na
výstavbu workoutového cvičiska
13. Schválenie nákupu kolotoča na detské ihrisko (doplnenie už osadených
prvkov)
14. Schválenie nákupu riadu do kuchyne Zetky
15. Schválenie rekonštrukčných prác na Zetke (oprava el. bar, oprava vodovod,
oprava dámske toalety, výmena dlažby, výmena vnútorných dverí,
vymaľovanie)
16. Schválenie navýšenia dotácie TJ
17. Použitie finančných prostriedkov

z náhrady za výrub drevín na údržbu

drevín v obci
18. Úprava rozpočtu starostom k 06.02.2017

19. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 27.03.2017
20. Návrh záverečného účtu
21. Rôzne
-

Informácia obecné studne

-

Informácia altánok ihrisko

-

Informácie výsadba stromov v obci

-

Informácia Územný plán obce

-

Informácia oprava ciest

22. Prijatie uznesenia
23. Záver
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 27/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program OcZ
3. K určeniu zapisovateľa OcZ
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Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť za zapisovateľa p. Jahvodku
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 28/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove určuje za zapisovateľa p. Jahvodku
4. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce p. Ďuríček navrhol určiť do návrhovej komisie p. Lukáša Panáka a p.
Adrianu Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 29/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje do návrhovej komisie p. Lukáša Panáka
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. 30/2017 zo dňa 27.03.2017
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Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie kontrolu uznesení za minulé
obdobie.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Hlavný kontrolór obce Ing. Škerlík oboznámil poslancov so správou o kontrolnej činnosti
za rok 2016. Uviedol, že v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť,
ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie:
Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola
vybavovania sťažnosti a petícii, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, - kontrola plnenia uznesení obce, kontrola dodržiavania
interných predpisov obce, kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
Kontrolnú činnosť' vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti a boli vykonané
nasledovné kontroly :
- kontrola financovania a realizácie stavby ,,Horný Hričov - parkové úpravy námestia"
- kontrola vydaných Obcou Horný Hričov a zverejnených v5eobecne záväzných nariadení
(ďalej len VZN ) na internetovej stránke Obce Horný Hričov za roky 20ll až 2016.
- kontrola uznesení OZ v Hornom Hričove zo dňa 30.03.2016 a 9.5.2016.
Okrem kontrolnej činnosti vykonával iné odborné činnosti a to vyhotovil stanovisko k
záverečnému účtu obce za rok 2015, stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017,
vyhodnotenie k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 a správa o kontrolnej činnosti za
rok 20l6.
Ostatné činnosti ktoré vykonával boli účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
príprava návrhu plánu práce Hlavného kontrolóra plus prerokovanie a oboznámenie starostu
obce, ďalej plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, pracovné rokovania s audítorkou obce,
plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016, účasť na odborných
pracovných stretnutiach spoločne so starostom a niektorými poslancami obce, stanovisko na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na území obce, stanovisko k požiadavke p. Erika
Novisedláka o preplatenie zhodnotenia obecného majetku, odvolanie voči stanovisku –
rozhodnutiu OU-ZA -OSZP3 -201 6 I 003 57 5 -006lHnl, Pripomienky k strategickému
dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Žilinského samosprávneho kraja na roky
2016-2020", Registratúrny poriadok - uplatnenie v praxi, Zmluva o spracovaní a vedení
podvojného účtovníctva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 5I3|I99I Z.z., Rozhodnutie
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podľa § 11 ods. d) zákona o slobode inform6cii Žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorú
podal Ing. Jozef Triniljak,0l3 42 Horný Hričov 163 a VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 31/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2016
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2017.
Oboznámil prítomných so zámerom kontrolnej činnosti:
Kontrolnými aktivitami prispieť k efektívnemu chodu obecného úradu a tak isto prispieť k
efektívnemu účinnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami, s majetkom
obce, pričom kontrola bude zameraná na zákonnosť, účinnosť a efektívnosť.
Prostredníctvom jednotlivých kontrolných akcií bude vykonané postupné zisťovanie stavu
a následne podané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov za účelom zefektívnenia
činnosti obecného úradu obce v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kontrolná činnosť v I. polroku 2017 bude zameraná na:
1. Kontrola efektívnosti chodu Obedného úradu v Hornom Hričove, kontrola výkonu
kompetencií obce Horný Hričov ( originálnych aj prenesených ), kontrola smerníc
a usmernení a všetkých predpisov potrebných k efektívnemu výkonu verejnej správy
obecným úradom v súlade s platnými predpismi.
2. Finančná kontrola v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:
a) kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly na obecnom úrade v Hornom Hričove
b) kontrola čerpania poskytnutých dotácií obecným organizáciám v roku 2016,
3. kontrola dodržiavania zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v nadväznosti na platné VZN – kontrola dane
z nehnuteľností,
4. kontrola plnenia uznesení OZ,
5. kontrola, vybavovanie a evidencia sťažností a petícií,
6. kontrola uverejňovania zmlúv a uverejňovanie zákaziek verejného obstarávania 1x
týždenne, kontrola uverejňovania došlých faktúr 1x mesačne,
7. kontrola vykonávaná na základe vznesených požiadaviek obecného zastupiteľstva,
8. kontrola, ktorá vzišla z podnetov poslancov obecného zastupiteľstva a na základe
poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavného kontrolóra.
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Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Horný Hričov:
1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016 v zmysle §18f
odst.1) písm. c) zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pred
jeho samotných schválením v obecnom zastupiteľstve,
2. Účasť na rozšírených radách a zasadnutiach OZ v zmysle §18f ods. 2 zákona 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zároveň účasť na odborných komisiách
zriadených obecným zastupiteľstvom.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove

prijalo plán kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra na 1. polrok 2017
8. Správa predsedu Stavebnej komisie a jej odporúčania
Predseda Stavebnej komisie p. Juraj Králik ml. informoval o výsledkoch a odporúčaniach
pre Obecné zastupiteľstvo z posledného zasadnutia Stavebnej komisie nasledovne :
Členovia komisie navrhujú starostovi vyvolať prvé pracovné stretnutie s konateľom firmy
ITB DEVELOPENT a.s., na ktorom sa dohodne celková cena štúdie, ktorá musí zahŕňať
autorské práva, vizualizáciu v elektronickej forme, termín dokončenia a odovzdania štúdie
a podľa tých inf. sa komisia so starostom dohodnú na ďalších postupoch. Štúdiu „Z-tky“ by
bolo vhodné mať dokončenú do polovice roku 2017.
V rámci rekonštrukcie Domu smútku Stavebná komisia navrhuje, aby v kritériách súťaže na
výber zhotoviteľa rekonštrukcie boli zakomponované: zmluva o dielo, harmonogram prác,
možnosť odstúpenia od zmluvy, poistenie stavby. Je potrebné podať informáciu pre
účastníkov súťaže o predpokladanom žiadanom termíne výstavby. Účastník súťaže musí
podať návrh zmluvy, ktorú môže obec upraviť podľa potreby. Zmluva musí obsahovať návrh
opatrení, ako realizátor stavby zamedzí poškodeniu samotného vybavenia kostola počas
rekonštrukcie strechy.
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K prenájmu H-blokov Stavebná komisia navrhuje neprenajať požadované priestory a plochy
z dôvodu obmedzenia prístupových ciest. Zakomponovať do nového územného plánu novú
prístupovú cestu pre územie „Váhostav“, ktorá by viedla z pravej strany H- blokov, viď
mapka.
Ďalej navrhuje v rokoch 2018/2019 vypracovať štúdiu na rekonštrukciu alebo využitie Hblokov po prizvaní odborníkov ( statik, developer, realitný maklér...).
Stavebná komisia navrhuje výmenu okien v objekte „Stará škola“. Okná by mali byť čo
najlacnejšie, farebne by nemali narúšať vzhľad objektu. Ďalej navrhuje vypracovať
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu „starej školy“ do konca roka 2018.
Stavebná komisia navrhuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu námestia
v roku 2018.
Starosta Ing. Ďuríček doplnil, že výmena vchodových dverí na sále v Zetke bude realizovaná
drevenými dverami, ktoré budú na atypickú zárubňu vyrobené na mieru, keďže plastové
dvere stoja okolo 450-500 €. O spracovaní celkovej štúdie na objekt Zetka bude poslancov
informovať po stretnutí s konateľom firmy, ktorá bola cez p. Jakuba Vydru oslovená.
Ďalej uviedol, že o prenájom H-blokoch mala záujem firma, ktorá robila vodovod na
Váhostav, avšak chceli do prenájmu aj vonkajšie priestory, ktoré by zastavali a tým by
znemožnili občanom prechod ku bytovke.
p. Káčer – sa spýtal či je potrebná aj výmena dlažby v Zetke a ak sa bude vymieňať, či sa
stým rátalo pri osádzaní vonkajších dverí
p. Králik Juraj ml – odpovedal, že v rámci rekonštrukcie to nie je až taká položka a že by bolo
dobre ju vymeniť, ide o cca 1500 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 33/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove

berie na vedomie správu o výsledkoch

a odporúčaniach pre Obecné zastupiteľstvo z posledného zasadnutia Stavebnej komisie.
9. Schválenie zmerania žiarenia vysielač spoločnosti Telekom na parcele č. 825/9
Starosta obce p. Ďuríček navrhol schváliť žiadosť o zmeranie intenzity žiarenia vysielača
spoločnosti Telekom, nachádzajúci sa na parcele č. 825/9.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

~8~
Panák Lukáš
Vydrová Adriana
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 34/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zmeranie intenzity žiarenia vysielača
spoločnosti Telekom, nachádzajúci sa na parcele č. 825/9.
10. Schválenie odkúpenia dvoch nerezových stolov od p. Erika Novisedláka
Starosta obce p. Ďuríček navrhol odkúpenie dvoch nerezových stolov od p. Erika
Novisedláka.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 35/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje odkúpenie dvoch nerezových stolov od
p. Erika Novisedláka.
11. Schválenie výstavby workoutového cvičiska na parcele C KN č. 650/3
Starosta obce p. Ďuríček oboznámil poslancov s vizualizáciou workoutového cvičiska
a navrhol schválenie jeho výstavby. Uviedol, že uvedenú parcelu má obec na 25 rokov do
prenájmu a v rámci zmluvy je uvedené, že sa tam môže stavať cvičisko. Celková cena bude
asi 25 000€, čo je dosť veľká suma, ale v rámci súťaže sa dostaneme na nižšiu sumu. To, že
sa investícia do ihriska oplatí, sme sa presvedčili na detskom ihrisku, ktoré je plne vyťažené.
Najdrahšia položka je podkladová guma, ktorá zabezpečí že sa na cvičisku bude dať cvičiť aj
v prípade zlého počasia. Cvičisko je určené pre vekovú kategóriu od 12 rokov a vrchná
hranica veku nie je obmedzená.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
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Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 36/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výstavbu workoutového cvičiska na
parcele C HN č. 650/3.
12. Schválenie použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu na výstavbu
workoutového cvičiska
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schválenie použitia prostriedkov z Rezervného fondu
na výstavbu workoutového cvičiska. Uviedol, že finančné prostriedky nepôjdu z tohtoročného
rozpočtu ale z rezervného fondu, v ktorom je v súčasnej dobe cca 280 000€.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 37/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje použitie finančných prostriedkov z
Rezervného fondu na výstavbu workoutového cvičiska
13. Schválenie nákupu kolotoča na detské ihrisko (doplnenie už osadených prvkov)
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schválenie nákupu kolotoča na detské ihrisko
(doplnenie už osadených prvkov). Uvedená požiadavka prišla od detí, bude stáť cca 3 500€.
Kolotoč vhodné doplní prázdne miesto na detskom ihrisku a vhodne doplní aj „náradia“ ktoré
sa tam nachádzajú.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
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Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 38/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove

schvaľuje nákup kolotoča na detské ihrisko

(doplnenie už osadených prvkov).
14. Schválenie nákupu riadu do kuchyne Zetky v sume 2500 €
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schválenie nákupu riadu do kuchyne Zetky v sume
2500 €.
p. Panák – Spýtal sa, aký riad sa zakúpi a v akom množstve.
Starosta – Odpovedal, že sa zakúpi 100 ks obedových setov vrátane všetkého príslušenstva.
p. Káčer – Spýtal sa, či bude možné uvedený druh riady v prípade potreby dokúpiť.
Starosta – Odpovedal, že sa vyberal taký druh riadu, ktorý sa bežne používa v reštauráciách
a v hoteloch a bude sa dať dokúpiť.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 39/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje nákupu riadu do kuchyne Zetky v sume
2 500 €
15. Schválenie rekonštrukčných prác na Zetke v sume do 10 000 €
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Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schváliť rekonštrukčné práce na Zetke v sume do
10 000 €. V pláne je rekonštrukcia rozvodov elektriny a vody, rekonštrukcia dámskych
toaliet, výmena interiérových dverí, vymaľovanie priestorov.
p. Káčer – Spýtal sa, či sa bude rekonštruovať aj kanalizácia.
Starosta – Odpovedal, či bude potrebné meniť aj kanalizáciu uvidíme v priebehu
rekonštrukcie.
p. Panák – Spýtal sa, či sa priestory Zetky prenájmu, keď budú hotové práce.
Starosta – Odpovedal, že sa bude o tom rokovať, keď budú práce hotové. V súčasnej dobe
majú žiadosti na prenájom priestorov podané slečna Bartáková, pani Baloghová a pani
Kozáková. Tieto žiadateľky sa oslovia a uvidí sa, ktorá prejaví záujem na prevádzkovanie.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 40/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje rekonštrukčné práce na Zetke v sume
do 10 000 €.
16. Schválenie navýšenia dotácie TJ vo výške 2 000 €
Starosta obce Ing. Ďuríček zdôvodnil a navrhol schválenie navýšenia dotácie TJ vo výške
2 000,- € tým, že v rámci vedenia TJ došlo k personálnym zmenám. TJ zostalo v rozpočte
z roku 2016 cca 2 000€, ktoré sa presunuli do rezervného fondu, keďže neboli vyčerpané.
Záväzky TJ z roku 2016, ktoré sú vo výške cca 2 000,- € budú vyrovnané z tejto nevyčerpanej
dotácie roka 2016. Navrhol schváliť navýšenie.
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 41/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje navýšenia dotácie TJ vo výške 2 000 €.
17. Použitie finančných prostriedkov z náhrady za výrub drevín na údržbu drevín
v obci vo výške 4 000 €
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s použitím finančných prostriedkov
z náhrady za výrub drevín na údržbu drevín v obci vo výške 4 000 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 42/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove

berie na vedomie použitie finančných

prostriedkov z náhrady za výrub drevín na údržbu drevín v obci vo výške 4 000 €
18. Úprava rozpočtu starostom k 06.02.2017
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s 3. zmenou rozpočtu Obce Horný Hričov

vykonanou starostom k 06.02.2017 rozpočtovým opatrením č. 3 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

- 4 653,00 € / príloha 2 /

Výdavky

+ 4 653,00 € / príloha 2 /

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu
1. Bežné príjmy - sa nemenia z 603 091,83 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa nemenia z 25 046,91 €
4. Bežné výdavky - sa nemenia z 411 737,72 €
5. Kapitálové výdavky - sa nemenia z 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.3/2017 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.3/2017 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
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Celkové príjmy:

628 138,74 €

Celkové výdavky : 593 534,63 €
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 43/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie úprava rozpočtu starostom
k 06.02.2017
19. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 27.03.2017
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schváliť 4. zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov na r.
2017 rozpočtovým opatrením č. 4 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 , Fondu opráv a ŽSR za výrub drevín /
prijaté v roku 2015 / podľa prílohy 2.
Navýšenie výdavkov pre ZŠ s MŠ Horný Hričov na základe Oznámenia z Okresného úradu
Žilina o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 – verzia V_1
o 1 492,00 € / príloha 3/
1. Bežné príjmy - sa menia z 603 091,83 € na 608 843,38 €
2. Kapitálové príjmy - 0,00 € sa nemenia, rozpočtované nemáme žiadne kapitálové príjmy.
3. Finančné operácie - príjmové - sa menia z 25 046,91 € na 55 934,91 €
4. Bežné výdavky - sa menia z 411 737,72 € na 439 186,72 €
5. Kapitálové výdavky - sa menia z 162 796,91 € na 201 196,91 €
6. Finančné operácie – výdavkové sa nemenia z 19 000,00 €
Príloha 1: Rozpočet prehľad R 2017 Obec Horný Hričov IČO: 00321290 / č.4/2017 /
Príloha 2: Návrh na zmenu rozpočtu č.4/2017 - Obec Horný Hričov, IČO: 00321290
Príloha 3: Návrh na zmenu rozpočtu č.2 / 2017 Zš s Mš Horný Hričov
Celkové príjmy:

664 778,29 €

Celkové výdavky : 659 383,63 €
Prítomnosť / kvórum = 4/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania
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Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 44/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
k 27.03.2017
20. Návrh záverečného účtu
Starosta obce Ing. Ďuríček predniesol návrh záverečného účtu. Poslanci majú podklady
k dipozícií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 45/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie návrh záverečného účtu.
21. Rôzne
Starosta obce predniesol poslancom
-

Informácia obecné studne

Uviedol, že v súčasnej dobe sú studne mimo prevádzky, bolo by potrebné ich vyčistiť
a sprevádzkovať. Vyčistenie 1 studne stojí cca 400€. Po vyčistení by bolo jasné, či voda do
studní priteká. Jedná sa o staré studne a je pravdepodobné, že na dne je drevený kríž, ktorý
drží kamene. V prípade, že je to tak, studne sa prehĺbiť nedajú. Ak by boli studne funkčné
a na dne by nebol drevený kríž, pripadalo by do úvahy aj ich prehĺbenie, ktoré stojí cca
450€/m.
p. Panák – Spýtal sa, či takáto požiadavka prišla od občanov.
Starosta – Odpovedal, že studne boli počas celej ich existencie funkčné a bolo by vhodné aby
fungovali ako studne a aby občania v prípade potreby mohli vodu čerpať. Stav, v ktorom sa
studne nachádzajú nie je optimálny, pretože jedna z nich slúži na odhadzovanie odpadkov.
Studne by nemali plniť iba funkciu estetickú ale aj praktickú.
P Káčer – Spýtal sa, či sa studne nezasypali počas rekonštrukcie námestia.
Starosta – Odpovedal, že voda je v oboch studniach čo bolo zistené vizuálnou kontrolou.
Ďalej starosta poslancov informoval, že chce na stĺpy na námestí osadiť kvetináče s kvetmi,
sprevádzkovať fontánu a vodníka.
p. Vydrová – Spýtala sa, či sa bude námestie striekať proti burine.
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Starosta – Odpovedal, že áno, postrek sa urobí.
-

Informácia altánok ihrisko

Starosta uviedol, že projekt na altánok je hotový a vybavuje sa stavebné povolenie. Altánok
by mal mať kapacitu 60-70 miest. V súčasnej dobe sa vybavujú potrebné doklady na
stavebnom úrade.
-

Informácie výsadba stromov v obci

Starosta uviedol, že v parku pri Zetke sa nachádzajú choré stromy, ktoré bránia rastu zdravým
stromom. Ďalej sú tam vysadené stromy, ktoré sa do parku nehodia. P. Lalíková, ktorá je
odborne spôsobilá na tieto činnosti, pracuje na pasportizácii parku. Zdokumentuje všetky
stromy a kríky, ktoré sa v parku nachádzajú, určí, ktoré je potrebné odstrániť a zároveň
navrhne typ a počty stromov a kríkov, ktoré sa vysadia tak, aby sme park priblížili viac k jeho
praktickému využitiu občanmi.

Starosta ďalej uviedol, že na ceste popri p. Robertovi

Králikovi by sa taktiež vysadili stromy. Pred bytovkami by sa lipy, ktoré boli v minulosti zle
ošetrované a svojou veľkosťou a prirodzenou potrebou na veľký priestor sa do tejto lokality
nehodia, sa nahradia inými stromami v počte od 8 do 12 ks. Táto výsadba sa môže realizovať
až na jeseň, pretože začína vegetačné obdobie a stromy sa už rezať nesmú. V rámci nového
ÚP bolo Ing.arch. Barčiakom doporučené vypracovať generel zelene, ktorý zmapuje všetku
zeleň v obci, určí, čo je potrebné vyrezať a zároveň určí čo vysadiť. Zámerom je vysadiť po
obci čo najviac stromov, keďže v obci v podstate stromy nemáme vysadené.
-

Informácia Územný plán obce

Starosta uviedol, že práce na novom ÚP začali. Pripravujú sa výzvy pre firmy v obci, ktorými
sa oslovia, aby sa vyjadrili k príprave nového ÚP. Je naplánované aj verejné prerokovanie
s občanmi, ktorý sa najskôr oslovia dotazníkmi, čo a kde by chceli mať v obci a bude im daná
možnosť, aby sami dali návrhy, ktoré sa potom spracujú a vyhodnotia a verejne prerokujú.
-

Informácia oprava ciest

Starosta uviedol, že na opravu ciest bude potrebné vyčleniť sumu okolo 100 000 €.
Opravovať sa budú cesty okolo radovky, bytovky, smerom okolo Valka a spať ku Šeríkom
plus výjazd na nový nadjazd. Ďalej by sa mala opraviť cesta okolo pohostinstva OPROTI.
Ďalšie informácie starosta podal ku rekonštrukcii Domu smútku, ktorá sa však uskutoční, až
keď budú dokončené práce na modernizácií železníc a podchode. Tie by mali byť ukončené
do 15.08.2017. V súčasnej dobe sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu, ktoré
vzhľadom na odhadovabnú sumu 200 000,- € bude vyhlásené cez vestník. Trvanie takejto
súťaže je cca 3 mesiace.
Do konca roka bude možno pripravené stavebné povolenie na chodníky v obci, následne sa
vypíše súťaž cez vestník, ktorá bežne trvá cca 3 mesiace. Ak sa to podarí, tak v roku 2018 sa
budú robiť len chodníky a to vzhľadom na ich odhadovanú cenu 250 000 €.
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p. Panák – sa spýtal, či by nebolo možné osadiť zrkadlo pri ceste do Zádvoria. Uviedol, že sú
tam dva stĺpy a zrkadlo by sa dalo osadiť na ne
Starosta – odpovedal, že treba zistiť aký typ zrkadla by tam bol vhodný a môže sa to
realizovať.
Ďalej starosta informoval o osadzovaní nového dopravného značenia v obci, ktoré obmedzí
jazdu nákladných áut, presahujúcich hmotnosť 7,5 tony cez obec. Výnimku dostanú autá,
ktoré budú vykonávať údržbu komunikácií a autá firmy T+T.
p. Panák – nadniesol, že v súčasnej dobe má p. František Lušňák po celej obci popostavované
autá a konkrétne na pozemku pri p. Halaganovej ma urobené šrotovisko, kde je vrak auta
a podobné. Navrhol vyzvať p. Lušňáka a majiteľa pozemku aby si šrotovisko odstránili.
Starosta – odpovedal, že p. Lušňák bol vyzvaný písomne na nápravu, avšak doposiaľ na
výzvu nereagoval.
p. Králik Jaroslav – sa vyjadril ku studniam, že keď budú hotové, budú deti piť vodu, ktorú si
napumpujú, preto by bolo potrebné keď sa studne sprevádzkujú, aby sa dala voda na rozbor,
či je nezávadná.
Starosta – odpovedal, že rozbor vody sa určite bude vykonávať
22. Prijatie uznesenia
Členka návrhovej komisie p. Adriana Vydrová prečítala návrh uznesenia.
Starosta vyzval prítomných na hlasovanie.
Prítomnosť / kvórum = 4/4

Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml
Panák Lukáš
Vydrová Adriana

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 46/2017 zo dňa 27.03.2017
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Uznesenie Obecného zastupiteľstva.
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Overovatelia:
...................................
Lukáš Panák v.r.
..................................
Adriana Vydrová v.r.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta
Za správnosť opisu zodpovedá :
Jozef Jahvodka

