OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove
konaného dňa 22. 09. 2021
1. Otvorenie rokovania
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček privítal na rokovaní prítomných poslancov a
hlavného kontrolóra.
Prítomní poslanci : Ing. Daniel Badík
Mgr. Juraj Králik
Anton Nemčík
Jozef Pytel
Adriana Vydrová
Ospravedlnení poslanci : Miroslav Káčer
Ing. Peter Marčiš
Ďalší prítomní: Ing. Slavomír Škerlík, hlavný kontrolór obce
Jozef Jahvodka, zamestnanec obce
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
2. Schváleniu návrhu programu OZ
Starosta obce predložil na schválenie návrh programu, ktorý bol v zákonom stanovenej
lehote vyvesený na úradnej tabuli a poslaný poslancom spoločne s pozvánkami na OZ :
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
5. Schválenie Dodatku č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
10.10.2018 uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov a ASTA, a.s.
6. Schválenie počtu žiakov a tried v Základnej škole Horný Hričov v školskom roku
2021/2022
7. Žiadosť občanov „Radovky“ o orezanie stromov vysadených na starom telese
nadjazdu
8. Úprava rozpočtu k 01.07.2021_Účelovo určené fin. prostriedky /Fin. náhrada
za výrub drevín.
9. Úprava rozpočtu k 03.08.2021_Starosta
10. Rôzne
11. Záver
Návrhy na zmenu programu :
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu.

Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol doplniť program zasadnutiu o dva body, ktoré sa týkajú
vodovodu vybudovaného do časti obce zvanej Váhostav a navrhol ich zaradiť ako bod č. 10
a 11.
10., Schválenie prevodu majetku obce (vodovod) z dôvodu hodného osobitého zreteľa na
spoločnosť SEVAK, a.s.
11., Schválenie Kúpnej zmluvy č. 996/2021 (vodovod) uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov
a SEVAK, a.s.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 56/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program rokovania Obecného
zastupiteľstva dňa 22.09.2021
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
5. Schválenie Dodatku č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa
10.10.2018 uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov a ASTA, a.s.
6. Schválenie počtu žiakov a tried v Základnej škole Horný Hričov v školskom roku
2021/2022
7. Žiadosť občanov „Radovky“ o orezanie stromov vysadených na starom telese
nadjazdu
8. Úprava rozpočtu k 01.07.2021_Účelovo určené fin. prostriedky /Fin. náhrada
za výrub drevín.
9. Úprava rozpočtu k 03.08.2021_Starosta
10. Schválenie prevodu majetku obce (vodovod) z dôvodu hodného osobitého
zreteľa na spoločnosť SEVAK, a.s.
11. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 996/2021 (vodovod) uzatvorenej medzi obcou
Horný Hričov a SEVAK, a.s.
12. Rôzne
13. Záver
3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
Starosta obce p. Ďuríček určil za zapisovateľa p. Jahvodku a požiadal o zvolenie členov
návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie navrhol zvoliť Juraja Králika ml. a Adrianu
Vydrovú.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 57/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Adriana
Vydrová a Juraj Králik ml.
4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
Starosta obce p. Ďuríček predniesol správu o plnení úloh z uznesení za minulé obdobie,
konštatoval že všetky uznesenia boli splnené.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 58/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie plnenie uznesení za minulé
obdobie.
5. Schválenie Dodatku č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 10.10.2018
uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov a ASTA, a.s.
Starosta obce Ing. Ďuríček informoval poslancov, že ide o dodatok ku zmluve ktorá bola
Obecným zastupiteľstvom schvaľovaná 10.10.2018 a kvôli zápisu do katastra je potrebné
schváliť dodatok. Na zmluve o zriadení vecného bremena sa nemení nič.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 59/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Dodatok č.1 ku Zmluve o zriadení
vecného bremena zo dňa 10.10.2018 uzatvorenej medzi obcou Horný Hričov a ASTA, a.s.,

kde povinný z vecného bremena Obec Horný Hričov je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku
evidovaného v katastri nehnuteľnosti ako parcela registra „C“, parcelné číslo 772/1, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 339 m² v katastrálnom území Horný
Hričov, obec Horný Hričov, okres Žilina, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 439
vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor.
6. Schválenie počtu žiakov a tried v Základnej škole Horný Hričov v školskom roku
2021/2022.
Starosta obce Ing. Ďuríček požiadal poslancov o schválenie počtu žiakov v Základnej škole
Horný Hričov v školskom roku 2021/2022.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
p. Badík : konštatoval, že aj keď má škola málo žiakov, určite treba školu udržať, vzhľadom
na to, že v obci pokračuje výstavba, pribúdajú najmä rodinný so školopovinnými
deťmi alebo deťmi v predškolskom veku.
p. Pytel : konštatoval, že najrozumnejšie bude si k problematike existencie školy a škôlky a k
prístavbe školy samostatne sadnúť, rozobrať situáciu a vybrať najlepšie riešenie do
budúcnosti.
Starosta : Doplnil informáciu, že v školskom roku 2021/22 sa do materskej školy nepodarilo
zapísať 12 detí, v škole a aj v škôlke chýbajú toalety, v podstate chýbajú 2 triedy,
skutočne si k tomu treba sadnúť a vybrať ako sa to bude riešiť, či sa bude pristavovať,
ktorým smerom sa prístavba uskutoční a akým spôsobom. Dá vypracovať nejaký návrh od
ľudí, ktorých v súvislosti s prístavbou oslovil a keď budeme mať niečo o čom sa dá rokovať,
zaradí to ako bod do zasadnutia OZ.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 60/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje počty žiakov a tried v Základnej škole
Horný Hričov v školskom roku 2021/2022 nasledovne :
1.) v šk. roku 2021/2022- v Základnej škole 2 triedy s celkovým počtom žiakov 18 + 1
externý žiak
2.) v šk. roku 2021/2022 – v Materskej škole 2 triedy s celkovým počtom detí 31.
7. Žiadosť občanov „Radovky“ o orezanie stromov vysadených na starom telese nadjazdu
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou majiteľov domov v radovej zástavbe
nachádzajúcej sa pri starom telese nadjazdu ponad železničnú trať o orezanie stromov
vysadených na nadjazde. Vysvetlil im situáciu okolo žiadosti, kto je majiteľom pozemku a
možnosti orezania. Oznámil, že bude zaslaná žiadosť majiteľovi pozemku Slovenskej správe
ciest.
Poslanci mali materiály k dispozícií.

Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 61/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie žiadosť občanov „Radovky“
o orezanie stromov vysadených na starom telese nadjazdu.
8. Úprava rozpočtu k 01.07.2021_Účelovo určené fin. prostriedky /Fin. náhrada za výrub
drevín.
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s použitím finančných prostriedkov.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 62/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
07_2021 _účelovo určené finančné prostriedky za výrub drevín k 01.07.2021 v súlade s
ustanovením § 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 podľa
prílohy č.1
1. Bežné príjmy_
sa nemenia z 789 523,75 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 0, 00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa menia z 76 188,56 € na 85 057,51 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 671 770,94 € na 680 639,89 €
5. Kapitálové výdavky_ sa nemenia z 82 022,80 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
/ BR : 108 883,86 €, KR: - 82 022,80 €, FO: 55 977,51 € /
Celkové príjmy :
874 581,26 €
Celkové výdavky :
791 742,69 €
Príloha č.1: Rozpočtové opatrenie_ Účelovo určené finančné prostriedky_ finančná náhrada
za výrub drevín RO č.7_2021
9. Úprava rozpočtu k 03.08.2021_Starosta

Starosta obce Ing. Ďuríček vysvetlil poslancom jednotlivé položky rozpočtového opatrenia
a navrhol zobrať na vedomie úpravu rozpočtu starostom.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 63/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
08_2021 vykonané starostom Obce Horný Hričov dňa 03.08.2021 v rámci ktorého boli
zapojené do rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, ŽSK, Fondu na podporu
umenia, DPO SR v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 a 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 podľa: Príloha č.2
1. Bežné príjmy_
sa menia z 789 523,75 € na 790 923,75 €
2. Kapitálové príjmy_ sa menia z 0, 00 € na 1 100,00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa nemenia z 85 057,51 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 680 639,89 € na 685 267,57 €
5. Kapitálové výdavky_ sa menia z 82 022,80 € na 83 122,80 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
/ BR : 105 656,18 €, KR: - 82 022,80 €, FO: 55 977,51 € /
Celkové príjmy :
877 081,26 €
Celkové výdavky :
797 470,37 €
Príloha č.2: Rozpočtové opatrenie vykonané starostom RO č.8_2021
10. Schválenie prevodu majetku obce (vodovod) z dôvodu hodného osobitého zreteľa na
spoločnosť SEVAK, a.s.
Starosta obce oboznámil poslancov so stavom vecí okolo vodovodu. Vodovod mala firma
SEVAK a.s. v prenájme a bol v majetku obce z dôvodu, že bolo zažiadané o príspevok
z fondov EU na jeho stavbu, ktorý sa však nepodarilo vybaviť. Nájomná zmluva skončila
a SEVAK potrebuje mať vodovod v majetku, aby doňho mohol investovať, udržiavať ho
a podobne. Z uvedeného dôvodu navrhol schváliť predaj vodovodu ako vec hodnú
osobitného zreteľa.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 64/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod majetku obce Horný
Hričov a to prevod hmotného majetku – rozšírenie verejného vodovodu, vybudovaného
v obci Horný Hričov, katastrálne územie Horný Hričov, v rámci stavby „Výstavba vodovodu
v obci Horný Hričov“, v skladbe: Vetva „V“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 168,18,m,
Odbočenia 2 kusy, Vetva „V-1“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 34,23 m, , Odbočenia 2
kusy, všetko v nadobúdacej hodnote 40.938,- EUR, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a
kanalizácie a. s., so sídlom: 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960, IČO: 36 672 297, za kúpnu
cenu 10,- EUR s tým, že dôvodom hodným osobitného zreteľa sú nasledovné skutočnosti:
a. predmetom prevodu je vodovod, ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou
obyvateľov obce Horný Hričov,
b. prevádzaný vodovod bol vybudovaný z vlastných zdrojov obce, zároveň však
obec na prevádzkovanie vodovodu nedisponuje potrebným odborným,
technickým a personálnym zázemím, tzn. minimálne nemá k dispozícii
potrebný personál s potrebnou kvalifikáciou a v prípade zabezpečenia
potrebných podmienok by boli náklady toto neprimerane vysoké s tým, že
v prípade, ak by tento nebol vybudovaný obcou, žiadny podnikateľský subjekt
by ho nevybudoval,
c. prevádzaný vodovod si v nasledujúcom období bude vyžadovať rôzne
investície, aby bol spôsobilý slúžiť na daný účel, ktoré znáša vlastník,
d. spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. je dlhodobým
a stabilným dodávateľom vody do obce Horný Hričov a má vytvorené všetky
predpoklady na to, aby sa tak dialo aj naďalej a zároveň má aj všetky
predpoklady, aby bola schopná vynakladať aj investície do prevádzaného
vodovodu tak, aby bolo zásobovanie pitnou vodou v obci zabezpečené,

11. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 996/2021 (vodovod) uzatvorenej medzi obcou Horný
Hričov a SEVAK, a.s.
Starosta obce navrhol v nadväznosti na predchádzajúci bod schváliť kúpnu zmluvu.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 65/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Kúpnu zmluvu č. 996/2021 uzatvorenú
medzi obcou Horný Hričov a SEVAK, a.s.
12. Rôzne

Starosta obce Ing. Ďuríček informoval poslancov o stave prác na územnom pláne a podľa
informácie ktorú dostal od p. Barčiaka, pracuje sa na vyhodnotení pripomienok od občanov.
Poslanci OZ svorne vyjadrili nespokojnosť s prácou p. Barčiaka, postupom prác a s lehotami
s ktorými pracuje.
Ďalej poslancov informoval a stave prác na obstaraní projektových dokumentácií, ktoré sa
schválili na zastupiteľstve v marci tohto roku. Do vyhlásených súťaží sa dva krát nikto
neprihlásil a v súčasnej dobe sa bude súťažiť tretí krát.
p. Pytel : Upozornil, že v prípade úrazu na pumtrackovej dráhe sa stáva, že prítomní ľudia
nemajú základné zdravotné pomôcky, ktoré by použili pri poskytovaní prvej
pomoci.
Starosta : odpovedal, že obec zakúpi lekárničku, ktorá bude v takých prípadoch k dispozícií
v pohostinstve Zetko.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Miroslav Káčer, Ing. Peter Marčiš
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 66/2021 zo dňa 22.09.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie diskusiu a pripomienky v bode
č. 12. Rôzne.
13.Záver
Starosta obce Ing. Dušan Ďuríček poďakoval prítomných poslancom a hlavnému
kontrolórovi za účasť na zasadnutí.
Overovatelia:
...................................
Adriana Vydrová
...................................
Juraj Králik ml.
Horný Hričov 22. 09. 2021

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

