OBEC Horný Hričov, Obecný úrad 013 42 Horný Hričov 191

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29.9.2014 v Hornom Hričove

Prítomní :
Program :

Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie rokovania OcZ
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
5. Schválenie poplatkov ZŠ s MŠ za účasti vedenia školy a učiteliek
6. Schválenie tanečného krúžku za účasti vedenia školy
7. Informácia o spracovaní analýzy nedoplatkov s právnikom
8. Rôzne
9. Prijatie uznesenia
10. Záver

K bodu 1:
Rokovanie otvoril p. starosta Ing. Jozef Trizuljak. Privítal prítomných poslancov a vedenie
školy na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva.
K bodu 2:
Starosta prečítal program, ktorý poslanci následne schválili.
K bodu 3:
V tomto bode starosta navrhol za členov návrhovej komisie p. Jozefa Pytela a Ing. Daniela
Badíka. Navrhnutých členov poslanci zvolili.
K bodu 4:
Starosta informoval poslancov o podaných ponukách na výmenu okien v školskej bytovke.
Boli predložené ponuky od dvoch firiem PH DOORS s.r.o. a ROBSTAN s.r.o. Po preskúmaní
ponúk poslanci požiadali, aby firma PH DORS doložila vymeranie okien. Cesta k ihrisku ešte
nie je opravená a opätovne sa skontaktuje s p. Lisíkom, ktorý opravu prisľúbil do konca
septembra. Ostatné body boli splnené. Poslanci kontrolu uznesenia za minulé obdobie vzali
na vedomie.
K bodu 5:
V tomto bode starosta dal slovo vedeniu školy, aby vysvetlili a oboznámili poslancov
o vyberaní poplatkov v ZŠ s MŠ. Riaditeľka školy oboznámila prítomných s tým, že poslanci
schvaľujú len poplatky za pobyt v družine a pobyt v škôlke, ktoré sú určené vo VZN a to
môžu poslanci ovplyvniť. Ostatné poplatky si schvaľujú rodičia. V škole je deväť krúžkov
a na tie dostávame dotáciu formou vzdelávacích poukazov, ktoré nestačia na fungovanie,
preto si určitou sumou prispievajú aj rodičia. V škôlke tieto vzdelávacie poukazy
nedostávame a v predškolskom veku máme len krúžok anglického jazyka a to si rodičia

platia. Ďalej uviedla, že škola by potrebovala osem tabletov, zrekonštruovať šatňu, chýbajú
aj informačné tabule, v škôlke je poškodená šmykľavka a nemôžu ju deti využívať. Sú to
veci na ktoré nemajú financie a sú potrebné. Ohľadne odchodu detí informovala, že počas
siedmych rokov odišli dve deti zo školy. Teraz odišli tri deti a to sme si s rodičmi
prekonzultovali a je na ich rozhodnutí, kde si dajú dieťa do školy, my im v tom nemôžeme
brániť. Po vysvetlení všetkých problémov poslanci poplatky schválili s tým, že rodičia
nebudú platiť príspevok na činnosť krúžkov v škole a ani v škôlke. Tieto poplatky zaplatí
obec. Ďalej navrhli pani riaditeľke, aby predložila návrh na využitie finančných prostriedkov
na pomoc škole z obecného rozpočtu. Na záver poslanci poplatky schválili v takom znení
ako navrhli a sú prílohou zápisnice.
K bodu 6:
Na minulom rokovaní zastupiteľstva bol predložený návrh na založenie tanečného krúžku
v ZŠ s MŠ. K tomu sa vyjadrilo aj vedenie školy, že rodičia majú záujem o tento krúžok pre
svoje deti. Preto by bolo dobré tento krúžok založiť. Krúžok sa bude platiť s financií CVČ.
Poslanci tanečný krúžok schválili.
K bodu 7:
V tomto bode starosta predložil analýzu nedoplatkov, ktorú vypracoval právnik. Upozornil na
to, že niektoré pohľadávky sú premlčané a dajú sa vymáhať súdnou cestou. Poslanci
skonštatovali, že analýza nie je úplná a žiadajú vyhodnotiť analýzu na každú pohľadávku
zvlášť. Analýzu vzali poslanci na vedomie.
K bodu 8:
V rôznom starosta informoval o predložení podkladov firmy REMING CONSULT na
dopracovanie návrhu zmeny územného plánu Doplnok č. 3. Ďalej informoval aj o žiadosti
firmy SAKER o územnoplánovaciu informáciu. Napíše sa im list a bude sa to riešiť aj s Ing.
arch. Barčiakom. Tieto informácie vzali poslanci na vedomie.
Poslanec Marčiš sa spýtal, že čo sa stavia pri rodinnom dome s. č. 220. Nakoľko je tam
postavená vysoká konštrukcia a má obavy aby tam nevyrástla nová firma. Starosta
informoval, že bola podaná žiadosť na ohlásenie drobnej stavby firma KASTAV na prestavbu
hospodárskej budovy, prisľúbil, že sa pôjde pozrieť na tvar miesta a ak to nebude v súlade
s ohlásením bude top riešiť s vlastníkom. O výsledku bude poslancov informovať. Poslanec
Badík informoval o zlom stave zábradlia popri ceste pri Káčeroch a navrhol, aby sa vykonala
rekonštrukcia tohto zábradlia. Ďalej sa poslanci spýtali na vyúčtovanie akcie Borovička cup
2014. Pracovníčky obecného úradu predložili podklady vyúčtovania , ktoré sú prílohou
zápisnice. Poslanci boli s vyúčtovaním spokojní, nakoľko akcia nebola v strate a nič sa
neplatilo z obecných peňazí. Informáciu vzali poslanci na vedomie.
K bodu 9:
Jeden zo zvolených členov návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia, ktorý poslanci
jednomyseľne schválili.
K bodu 10:
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva.

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

Zapísala: Katarína Bistiaková

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29.9.2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 53/2014
konštatuje, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášať sa
2. K schváleniu programu
Uznesenie č. 54/2014
schvaľuje program uvedený v zápisnici
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
3. K voľbe návrhovej komisie
Uznesenie č. 55/2014
volí do návrhovej komisie týchto členov: p. Jozef Pytel
Ing. Daniel Badík
4. Kontrola uznesenia za minulé obdobie
Uznesenie č. 56/2014
berie na vedomie kontrolu uznesenia za minulé obdobie
5. K schváleniu poplatkov ZŠ s MŠ za účasti vedenia školy
Uznesenie č. 57/2014
schvaľuje poplatky ZŠ s MŠ
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov
6. K schváleniu tanečného krúžku
Uznesenie č. 58/2014
schvaľuje tanečný krúžok
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo: 0 poslancov

7. K informácii o spracovaní analýzy nedoplatkov
Uznesenie č. 59/2014
berie na vedomie s tým, že hodnotia analýzu ako neúplnú a žiadajú vyhodnotiť každú
pohľadávku zvlášť
8. Rôzne
Uznesenie č. 60/2014
navrhuje
a) vykonať rekonštrukciu zábradlia popri chodníku pri Káčeroch
b) pani riaditeľke, aby predložila návrh na potreby ZŠ s MŠ
berie na vedomie
a) žiadosť firmy SAKER o územnoplánovaciu informáciu
b) informáciu o predložení podkladov firmy REMING CONSULT na dopracovanie návrhu
zmeny územného plánu Doplnok č. 3
Uznesenia 53/2014 – 60/2014 z obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.9.2014 boli
jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za: 4 poslanci
proti: 0 poslancov
hlasovania sa zdržalo 0 poslancov

Ing. Jozef Trizuljak
starosta

