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

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.12.2014 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Prezentácia zástupcov firmy Metalimpex
Úprava rozpočtu za rok 2014
Schválenie zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej
štruktúry na základe schválenej novely podľa § 4 ods. 5 zákona 583/2004
7. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017
8. Výročná konsolidovaná správa obce za rok 2013
9. Schválenie VZN na daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za psa,
správne poplatky a iné poplatky na území obce a VZN o dočasnom
obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na rok 2015
10. Voľba člena rady školy z radov poslancov
11. Návrh zverejnenia oznamu na post kontrolóra obce
12. Správa nezávislého audítora za rok 2013
13. Informácia o stave projektov a zámerov v obci
14. Rôzne
15. Prijatie uznesenia
16. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov, občanov,
Ing. arch. Vladimíra Barčiaka a zástupcov firmy Metalimpex p. Ďurišovú a p. Tužinčina na
rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program kde sa ako bod č. 4 doplnila prezentácia firmy Metalimpex
a následne poslanci program schválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta určil za zapisovateľku p. Bistiakovú a za členov návrhovej komisie p.
Adrianu Vydrovú a Bc. Lukáša Panáka. Navrhnutých členov poslanci zvolili.
K bodu 4:
V tomto bode dal slovo starosta zástupcom firmy Metalimpex, aby vysvetlili prítomným
činnosť ich zámeru na zber a zhodnocovanie odpadov.
P. Ďurišová: Vysvetlila, že v ich prevádzke sa bude vykonávať len zber O odpadov.
Predložila poslancom mapu, kde bolo vyznačené v ktorých priestoroch areálu Slovnaftu sa

bude ich firma nachádzať. Informovala o tom, že najbližší rodinný dom je vzdialený 350 m
od ich prevádzky a areál je oplotený betónovým plotom. Z hľadiska hluku je prevádzka
s minimálnou hlučnosťou. Cez obec nebudú vôbec chodiť ich autá, pretože budú využívať
hlavnú cestu nad Slovnaftom. V areály Slovnaftu nebude sklad ale len prekladisko.
p. Tužinčin: Informoval, že v ich prevádzke sa nebudú využívať žiadne lisy. Na spracovanie
budú používať nožnice a pri práci musia byť prítomný hasiči. Čiže, keď budeme chcieť
vykonávať úpravu musíme deň vopred nahlásiť hasičom v Slovnafte vykonanie prác a oni
budú dohliadať, aby sa nič nestalo pokiaľ neskončíme. Obec je účastník konania a pri každej
zmene musíme s obcou rokovať. Každá firma, ktorá nakladá s odpadom musí mať uzatvorenú
zmluvu s obcou. Materiál, ktorý bude spracovaný sa bude odvážať len počas pracovnej doby.
V areály budú mať pristavené vagóny a vychádza to, že zhruba jeden vagón denne bude
odvážaný. V zmluve so Slovnaftom majú presne určené prístupové cesty a nesmú ich porušiť.
Poslanci vzali prezentáciu na vedomie.
K bodu 5:
O úprave rozpočtu informoval starosta a skonštatoval, že úpravu rozpočtu by mali schváliť.
Informoval, že do konca roka by mala byť vykonaná úprava rozpočtu, podľa toho aké budú
ešte výdavky, čo sa nedá presne teraz určiť. Príjmy by sa nemali meniť. Poslanci majú obavy
z toho, že úpravu odobria a niečo sa nájde čo nie je v poriadku z minulosti a budeme mať
problém. Preto so schválením úpravy rozpočtu nesúhlasia a prekladajú tento bod na
rokovanie, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2014.
K bodu 6:
V tomto bode vysvetlila p. Kasmanová, že obec do 2000 obyvateľov môže predkladať
rozpočet bez programovej štruktúry. Obec zostavuje finančný rozpočet a programový
rozpočet. Tento rozpočet sa zostavuje podľa predchádzajúceho roka, čiže rozpočet na rok
2015 sa upravuje podľa rozpočtu za rok 2014. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry poslanci schválili.
K bodu 7:
O schválení rozpočtu na roky 2015 – 2017 informovala p. Kasmanová. Upozornila na to, že
ak má starosta oprávnenie na presun položiek v rozpočte tak je všetko v poriadku , ale ak
nemá tak je to problém. Po tejto informácii poslanci neschvaľujú rozpočet na roky 2015 –
2017 a presúvajú tento bod na rokovanie zastupiteľstva na deň 17.12.2014.
K bodu 8:
V tomto bode informovala p. Kasmanová o výročnej správe, ktorá je v poriadku a je
spracovaná v súlade zo zákonom. Poslanci výročnú konsolidovanú správu vzali na vedomie.
K bodu 9:
V tomto bode starosta predložil na schválenie VZN a vysvetlil, že na minulom rokovaní boli
schvaľované návrhy. Ako prvé VZN sa prerokovalo VZN na daň z nehnuteľnosti, kde nový
poslanci nesúhlasia so zvýšením sadzby za rodinné domy a rozhodli, že zostáva v platnosti
VZN 2/2013. Ostatné VZN daň za psa, komunálny odpad, správne poplatky a VZN
o dočasnom obmedzení pitnej vody boli schválené.
K bodu10:
V tomto bode sa prerokovala voľba člena rady školy z radu poslancov. Starosta informoval,
že doterajší člen rady školy p. Peter Trajčík sa vzdal tejto funkcie, preto je potrebné zvoliť
nového člena. Poslanci schválili vzdanie sa člena rady školy a následne schválili za člena rady
školy Ing. Daniela Badíka. Hlasovaním boli za Ing. Peter Marčiš, Bc. Lukáš Panák, Mgr.
Juraj Králik, p. Miroslav Káčer a p. Adriana Vydrová. Zdržal sa hlasovania Ing. Daniel Badík

K bodu 11:
Starosta predložil prítomným poslancom návrh zverejnenia oznamu na post kontrolóra obce.
Informoval o tom, že bývalý kontrolór dal výpoveď a je potrebné aby sa tento návrh zverejnil
a po prihlásení uchádzačov o túto funkciu sa bude rozhodovať po skončení termínu na
prihlasovanie na rokovaní obecného zastupiteľstva. Tento bod poslanci vzali na vedomie.
K bodu 12:
K správe nezávislého audítora za rok 2013 predniesla informáciu p. Kasmanová. Oboznámila
prítomných, že skontrolovala podklady, ktoré boli potrebné k vyhotoveniu správy a po
prehodnotení dospela k názoru, že je všetko v poriadku a mohla vyhotoviť správu, ktorú
predložila. Poslanci správu nezávislého audítora vzali na vedomie.
K bodu 13:
K informáciám a stave projektov a zámerov v obi postupne predkladal starosta. Ohľadne
územného plánu podal informáciu Ing. arch. Barčiak. Vedľa píly p. Šifru je 50 m vzdialenosť
a d tejto vzdialenosti začína čistá obytná zóna až po bývalé družstvo. Individuálna bytová
výstavba sever riešila sa zmena viaduktu a úniková cesta zo Slovnaftu. Súbežne zo železnicou
bude vedená cesta a tam bude postavená protihluková stena. Je potrebné podať na Pozemkový
úrad žiadosť ohľadne územného plánu, aby sa dodržala 30-dňová lehota na podanie námietok.
Navrhol, aby sa v pondelok 15.12.2014 zverejnil finálny návrh ÚPN. Poslanci skonštatovali,
že návrh sa nebude zverejňovať.
Ohľadne Československého kultúrneho centra je potrebné zistiť či sa zaslala p. Kubalovi
objednávka na rolety. p. Barčiak navrhol, aby sa vstupná časť kultúrneho centra zamerala na
vyvesenie znakov cezhraničnej spolupráce.
Chodníky riešil ešte bývalý starosta a novému starostovi odovzdal projekty. Poslanci
ubezpečovali, že bolo vydané stavebné povolenie na chodníky, ale nakoľko sa stým nič
nerobilo tak prepadlo a treba ho obnoviť. Starosta Ing. Ďuríček vysvetlil, že komunikoval s p.
Mládenkovou za stavebného úradu a zistil, že nebol podaný návrh na územné rozhodnutie.
Čiže z toho vyplýva, že sa bude musieť všetko robiť od začiatku. Starosta prisľúbil
poslancom, že si dohodne stretnutie s p. Mládenkovou a všetko postupne ohľadne chodníkov
prerokujú.
Ďalej informoval o ohlásení drobnej stavby na výmenu antény O2. Poslanci navrhli
starostovi, aby dal kladné stanovisko ale pod podmienkou, že doriešia svetelný smog
s bigboardu. Starosta sa vyjadril, že osloví vlastníkov bigboardu a následne si dohodne
stretnutie s firmou O2 a dohodne s nimi podmienky.
Starosta informoval prítomných o žiadosti T+T. Bol na stretnutí vo firme ,aj so starostom
Dolného Hričova. Vedenie firmy bolo ústretové a previedlo nás po firme. Zariadenie je už
funkčné a nakoľko nestíhajú materiál spracovať musia mať dvojzmennú prevádzku. Ohľadne
prejazdu áut nemajú problém sa zaviazať v zmluve, že cez obec ich autá nebudú premávať,
ubezpečili nás, že ani v súčasnosti nechodia cez obec. Navrhli, že nám môžu dodať
kontajnery na trávu a stavebný materiál. Je potrebné určiť miesto kde budú pristavené. Tým,
že nám dodajú kontajnery sa nám môžu znížiť náklady na vývoz odpadu zo smetiska podtkol
starosta.
Ohľadne námestia starosta komunikoval s advokátom Bugalom, ktorý mu predložil
dokumentáciu, ale zatiaľ ju neprevzal. Starosta navrhuje dohodnúť stretnutie s p. Bartákom na
doriešenie tohto sporu. Poslanec Marčiš zavolá odborníka s ktorým sa prejde námestie, aby
sa zistilo v akom je stave.
Pri Slovnafte sa má rušiť železničné priecestie, preto starosta spoločne s poslancami navrhuje
vyvolať rokovanie so ŽSR.
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska firmy BRS – STAV, s.r.o., Hričovské podhradie
k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov. K tejto žiadosti poslanci vyslovili
dať nesúhlasné stanovisko, nakoľko už tu máme dosť firiem v obci, ktoré obec zaťažujú
prejazdom áut.
SAKER tu počkáme na stanovisko zo ŽP od p. Hanuliakovej a po jej vyjadrení to budeme
riešiť ďalej.

Metalimpex poslanci skonštatovali, že je to len prekladisko a nemajú inú možnosť robiť niečo
iné ako majú stanovené v zámere. Pri vydávaní stanoviska je potrebné zadefinovať, že po
vybudovaní únikovej cesty zo Slovnaftu nebudú môcť ich autá tadiaľ chodiť.
K bodu 14:
V rôznom poslanec Panák navrhol, aby sa v miestnom rozhlase aspoň dva dni pred
zastupiteľstvom vyhlasovalo kedy a o koľkej sa koná rokovanie.
Poslanci navrhli, aby sa na závore k smetisku dala vyhotoviť tabuľa, kde bude informácia kde
sa nachádza kľúč od závory počas pracovných dní a počas víkendu.
K bodu 15:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 16:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 10.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 83/2014
konštatuje,

že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa

2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 84/2014
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

3. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 85/2014
určuje do návrhovej komisie p. Adriana Vydrová
Bc. Lukáš Panák
4. K prezentácii firmy Metalimpex
Uznesenie č. 86/2014
berie na vedomie prezentáciu zástupcov firmy Metalimpex
5. K úprave rozpočtu za rok 2014
Uznesenie č. 87/2014
nesúhlasí s úpravou rozpočtu za rok 2014 a presúva sa na rokovanie, ktoré sa uskutoční
17.12.2014
6. K schváleniu zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry
na základe schválenej novely podľa § 4 ods. 5 zákona 583/2004
Uznesenie č. 88/2014
schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

7. K schváleniu rozpočtu na roky 2015 - 2017
Uznesenie č. 89/2014
neschvaľuje s tým, že sa bod presúva na ďalšie rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční dňa 17.12.2014

8. K výročnej konsolidovanej správe obce za rok 2013
Uznesenie č. 90/2014
berie na vedomie výročnú konsolidovanú správu obce za rok 2013
9. K schváleniu VZN na daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za psa, správne
poplatky a iné poplatky na území obce a VZN o dočasnom obmedzení a zákaze
užívania pitnej vody a náhradného odvádzania odpadových vôd
Uznesenie č. 91/2014
neschvaľuje VZN na daň z nehnuteľnosti a v platnosti ostáva VZN 2/2013
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

schvaľuje
a) VZN komunálny odpad
b) VZN na daň za psa
c) VZN správne poplatky
d) VZN o dočasnom obmedzení pitnej vody
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

10. K voľbe člena rady školy z radu poslancov
Uznesenie č. 92/2014
schvaľuje
a) odstúpenie člena rady školy p. Petra Trajčíka
Hlasovanie:

za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

b) za člena rady školy z radu poslancov Ing. Daniela Badíka
za: Ing. Peter Marčiš
Mgr. Juraj Králik
Bc. Lukáš Panák
p. Miroslav Káčer
p. Adriana Vydrová
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: Ing. Daniel Badík

Hlasovanie:

11. K návrhu zverejnenia oznamu na post kontrolóra obce
Uznesenie č. 93/2014
berie na vedomie návrh zverejnenia oznamu na post kontrolóra obce
12. K správe nezávislého audítora za rok 2013
Uznesenie č. 94/2014

berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2013
13. K informácii o stave projektov a zámerov v obci
Uznesenie č. 95/2014
schvaľuje že finálny návrh územného plánu obce Doplnok č. 3 nebude zverejnený na
webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržalo sa hlasovania: 0 poslancov
berie na vedomie ostatné informácie o stave projektov a zámerov v obci
14. Rôzne
Uznesenie č. 96/2014
navrhuje
a) vyhlasovať v miestnom rozhlase rokovania obecného zastupiteľstva
b) na závoru k smetisku vyhotoviť tabuľu s informáciou, kde sa budú nachádzať kľúče od
závory
Uznesenia 83/2014 – 96/2014 z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa
10.12.2014 boli jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Dušan Ďuríček
Starosta

