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 17.12.2014 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania OcZ
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Úprava rozpočtu za rok 2014
Schválenie rozpočtu na roky 2015 - 2017
Rôzne
Prijatie uznesenia
Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Dušan Ďuríček. Privítal prítomných poslancov a
občanov na rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci následne chválili.
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 informoval starosta prítomných s plnením uznesenia za minulé obdobie.
Na minulom rokovaní poslanci navrhli, aby sa vyhlasovali rokovania obecného zastupiteľstva
v miestnom rozhlase. Ďalej navrhli, aby sa na závoru k smetisku vyvesil oznam, kde sa
nachádzajú kľúče počas pracovných dní a počas víkendu. Tieto úlohy boli splnené. Tento bod
vzali poslanci na vedomie.
K bodu 5:
O úprave rozpočtu informoval starosta a skonštatoval, že poslanci si na rokovaní pred
zastupiteľstvom prerokovali pripomienky spoločne s audítorkou a účtovníčkami. Na tomto
rokovaní sa poupravovali pripomienky od poslancov a na tomto základe sa upravil rozpočet.
Po informácii dal slovo poslancom, ktorí bez ďalších pripomienok úpravu rozpočtu schválili.
K bodu 6:
V tomto bode sa prerokovalo schválenie rozpočtu na roky 2015 – 2017. Poslanci
skonštatovali, že pripomienky, ktoré predniesli boli do rozpočtu zapracované a bez ďalších
pripomienok schválili rozpočet na rok 2015 a vzali na vedomie rozpočet na roky 2016 a 2017.

K bodu 7:
V rôznom informoval prítomných starosta o výstavbe chodníkov, kde vysvetlil, že
stavebné povolenie nebolo v minulosti vydané, že nie je ani územné rozhodnutie. Na tomto
základe je potrebné začať odznova, aby sa mohla výstavba zrealizovať. Prekontrolujú sa aj
projekty, aby sa vedelo, či je všetko podchytené.
Oboznámil prítomných s výpoveďou Spoločného stavebného úradu Žilina. Ďalšie
kroky k tomu, kde budeme mať stavebný úrad sa riešia spoločne s obcami, ktoré sú členmi
Mikroregiónu Hričov + ostatné obce. Občanom vysvetlil, že ak si niekto bude dávať podklady
pre stavebné povolenie, toto bude riešiť Stavebný úrad Žilina do 1.4.2015 a od tohto termínu
budú nedoriešené podklady presunuté na nový stavebný úrad.
Blíži sa aj termín začatia výstavby železnice a preto starosta informoval prítomných
o tom, že sa musíme pripraviť na zvýšenú premávku áut a nebudeme môcť tomu zabrániť
a nepomôže nám ani polícia, nakoľko je to v štátnom záujme.
Ohľadne nadjazdu ponad železnicu, ktorý nahradí súčasný vysvetlil, že bude
postavený nový, ktorý je prispôsobený na najvyššiu tonáž. Z toho nám vyplýva, že nebudeme
môcť využiť zákaz prejazdu áut do určitej tonáže.
Pri Slovnafte nám železnice nadjazd nepostavia, preto starosta informoval, že začne
rokovať s firmami s cieľom iniciovať ich podporu pri jednaní o postavení nadjazdu.
V prípade, že nebude možné postaviť nadjazd, tak sa budeme snažiť uzatvoriť zmluvy, kde
sa spoločnosti zaviažu, že na prejazd nebudú využívať obec ale budú využívať diaľnicu na
prístup do svojich firiem.
Železnice musia dodržať projekty. Na Váhostave bude vybudovaný nadchod smerom
k zastávke na spoj č. 29. Úniková cesta zo Slovnaftu je tiež v projekte popred kostol a bude sa
napájať na nadjazd.
Firma T+T nám prisľúbila dodať kontajnery na smetisko a mali by nám ich vyvážať
bezplatne. Zatiaľ je to len pracovná verzia.
p. Hančinová upozornila na to, že pri predajni COOP Jednota sú výmole a v čase
dažďov tam stojí voda. Preto žiada poslancov, keby sa dala cesta opraviť. Ďalej upozornila na
betónovú zátarasu na násype, že či by sa to nedalo vyriešiť ináč, nakoľko sa tadiaľ nedá
prejsť s károu.
p. Kortišová upozornila na žľaby pri podchode z diaľnice, že sú zanesené a bolo by
potrebné ich vyčistiť.
Všetky informácie v tomto bode vzali poslanci na vedomie.
K bodu 8:
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 17.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 97/2014
konštatuje,

že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa

2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 98/2014
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 99/2014
určuje do návrhovej komisie p. Adriana Vydrová
Bc. Lukáš Panák
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 100/2014
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
5. K úprave rozpočtu za rok 2014
Uznesenie č. 101/2014
schvaľuje úpravou rozpočtu za rok 2014
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
6. K schváleniu rozpočtu na roky 2015 – 2017
Uznesenie č. 102/2014
a) schvaľuje rozpočet na rok 2015
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
b) berie na vedomie rozpočet na roky 2016 a 2017

7. Rôzne
Uznesenie č. 103/2014
berie na vedomie
a) informáciu o výstavbe chodníkov
b) výpoveď zo Spoločného stavebného úradu Žilina
c) poškodenie cesty pri predajni COOP Jednota
d) vyčistenie žľabov pri podchode z diaľnice
e) informáciu o svetelnom smogu
f) informáciu o dodaní kontajnerov z T+T
g) vyriešiť betónovú zábranu na násype
Uznesenia 97/2014 – 103/2014 z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa
17.12.2014 boli jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov
Ing. Dušan Ďuríček
Starosta

