OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove
konaného dňa 20. 01. 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
Ing. Peter Marčiš
Anton Nemčík
Adriana Vydrová
Ospravedlnení poslanci : Miroslav Káčer
Jozef Pytel
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov
6. Schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021
7. Schválenie návrhu VZN 02/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov
8. Žiadosť p. Ivany Kozákovej o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva Z-tko
počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR
9. Úprava rozpočtu starostom k 21.12.2020
10. Úprava rozpočtu Obce + ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom k 20.01.2021
11. Rôzne

12. Záver
Návrhy na zmenu programu :
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol doplnenie programu o bod:
Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o záložnom práve zo dňa 30.11.2020
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program svojho zasadnutia dňa
20.01.2021 nasledovne :
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov
6. Schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021
7. Schválenie návrhu VZN 02/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov
8. Žiadosť p. Ivany Kozákovej o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva Z-tko
počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR
9. Úprava rozpočtu starostom k 21.12.2020
10. Úprava rozpočtu Obce + ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom k 20.01.2021
11. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o záložnom práve zo dňa 30.11.2020
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.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Adriana
Vydrová a Juraj Králik ml.
4. Kontrola uznesenia 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.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za
minulé obdobie.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s tým, že dňa 13.01.2021 o 17.00 hod.
prebehlo v kancelárií starostu obce zasadnutie komisie na otváranie doručených obálok na
voľbu Hlavného kontrolóra obce Horný Hričov. Komisia zasadala v zložení: Ing. Ďuríček, Mgr.
Juraj Králik, Adriána Vydrová a Jozef Pytel.
Pri kontrole doručených obálok uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra bolo zistené, že
jeden z kandidátov a to p. Olašák pri predkladaní žiadosti nesplnil všetky zákonom
požadované podmienky a to konkrétne nepredložil všetky požadované dokumenty
k prihláške požadované pre zaradenie do voľby Hlavného kontrolóra. Na základe nesplnenia
podmienok, nebude jeho osoba zaradená do voľby Hlavného kontrolóra obce Horný Hričov.
Konkrétne v ňom doručenej obálke nebol priložený Výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a súčasťou podkladov neboli v súlade s § 18a ods. 2 Zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ani údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
p. Škerlík : vo svojom vystúpení uviedol, že spolupráca s poslancami OZ bola dlhodobo dobrá
obec a jej problémy pozná a presvedčil sa, že jeho práca má význam. Rád by vo
svojej funkcii hlavného kontrolóra obce pokračoval, pokiaľ dostane dôveru poslancov
a zvolia ho na ďalšie funkčné obdobie.

Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Slavomíra
Škerlika s pracovným úväzkom 50 %.
6. Schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území obce na kalendárny rok 2021
Starosta obce Ing. Ďuríček požiadal poslancov, aby hlasovali o schválení návrhu VZN č.
01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok
2021.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje VZN č. 01/2021 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021.
7. Schválenie návrhu VZN 02/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Horný Hričov.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie a schválenie návrhu VZN 02/2021 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov.
Poslanci mali materiály k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje VZN č. 02/2021 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov.
8. Žiadosť p. Ivany Kozákovej o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva Z-tko počas
uzatvorenia prevádzky z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou p. Ivany
Kozákovej o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva Z-tko počas uzatvorenia prevádzky
z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR, navrhol hlasovať o odpustení nájmu, tak ako sa to
urobilo počas prvej vlny pandémie.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje odpustenie splátok nájomného, ktorého
výška je 245,- €/mesiac a to od 01.01.2021 do odvolania zákazu na otvorenie prevádzok
poskytujúcich pohostinské služby .
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje odpustenie splátok za energie, ktorých
výška je 80,- €/mesiac a to od 01.01.2021 do odvolania zákazu na otvorenie prevádzok
poskytujúcich pohostinské služby.
9. Úprava rozpočtu starostom k 21.12.2020
Starosta obce Ing. Ďuríček predniesol úpravu rozpočtu starostom k 21.12.2020.

Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 8/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
12_2020 vykonané starostom Obce Horný Hričov k 21.12.2020 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 v rámci ktorej boli
zapojené do rozpočtu účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR podľa: Príloha č.1 a č.2
1. Bežné príjmy_
sa nemenia z 769 019,59 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 30 000, 00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa nemenia z 205 057,98 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 667 114,20 € na 668 541,80 €
5. Kapitálové výdavky_ sa menia z 285 745,05 € na 286 595,05 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 15 034,22 €
Celkové príjmy :
1 004 077,57 €
Celkové výdavky :
970 171,07 €
Príloha č.1: Rozpočtové opatrenie vykonané starostom, RO č.12_2020
Príloha č.2: Rozpočtové opatrenie č.05_2020_Zš s Mš Horný Hričov
10. Úprava rozpočtu Obce + ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom k 20.01.2021
Starosta obce navrhol schváliť Úprava rozpočtu Obce + ZŠ s MŠ obecným
zastupiteľstvom k 20.01.2021.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 9/2021 zo dňa 20.01.2021

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov
rozpočtovým opatrením č. 1_2021 a prvú zmenu rozpočtu Zš s Mš Horný Hričov
rozpočtovým opatrením č. 1_2020 k 20.01.2021 v súlade s ustanovením § 14 ods.1. a 2.
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 účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR podľa: Prílohy č.1 a Prílohy č.2
1. Bežné príjmy_
sa nemenia z 706 808,00 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 0, 00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa menia z 0,00 € na 1 353,60 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 601 090,00 € na 609 151,60 €
5. Kapitálové výdavky_ sa menia z 5 000,00 € na 10 070,64 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
Celkové príjmy :
708 161, 60 €
Celkové výdavky :
604 302, 24 €
Príloha č.1: zmena rozpočtu obce Horný Hričov _OZ _Rozpočtové opatrenie č. 01_2021
Príloha č.2: zmena rozpočtu č. 01_2021_Zš s Mš Horný Hričov
11. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o záložnom práve zo dňa 30.11.2020
Starosta obce Ing. Ďuríček k doplnenému bodu programu uviedol, že o Zmluve
o záložnom práve sa hlasovalo na zasadnutí OZ dňa 30.11.2020 ale pri zavkladovaní
požaduje Kataster spresnenie údajov. Zmena sa netýka vzťahu k obci, ale kataster požadoval
upresniť jednotlivých majiteľov nehnuteľnosti s podrobnejšou špecifikáciou ich postavenia
vo vzťahu k nehnuteľnostiam a parcelám, t.j. pre obec sa nič nemení.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 10/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o záložnom práve
zo dňa 30.11.2020
12. Rôzne
Starosta obce vyzval prítomných poslancov na predloženie návrhov a pripomienok.
p. Nemčík : spýtal sa, či by nebolo vhodné osobné motorové vozidlo Citroen odpredať, aby
sa zbytočne nevytvárali náklady pre obec na jeho údržbu a prevádzku. Ďalej sa
spýtal, či Obec Horný Hričov v roku 2020 prenajala nejaké pozemky, ktoré sú v jej
vlastníctve, lebo predseda PD Agrofin mu pri rozhovore povedal, že má niektoré pozemky
v prenájme od roku 2020
Starosta : odpovedal, že vozidlo sa vzhľadom na obmedzenia pandémie nestihlo predať
v roku 2020, ale zamestnanci ho ešte čiastočne využívali na
prácu. V roku 2021 zverejní ponuku na kúpu. Ďalej uviedol, že prenájom pozemkov schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo a žiaden prenájom pozemkov v roku 2020 nebol predložený na

rokovanie OZ takže žiadne pozemky nemohli byť prenajaté. On ako starosta nepodpisoval
nájomnú zmluvu na prenájom žiadneho z pozemkov obce.
p. Badík : vyslovil domnienku či to p. Panák (Agrofin, Dolný Hričov) nemyslel tak, že nájomné
zmluvy môžu fungovať aj tak, že pokiaľ sa nepodpíše nová nájomná zmluva, zmluvné strany
sa riadia podľa starej zmluvy
p. Nemčík : upozornil, že veľa parciel vedený v registri E KN je vedených na PD Dolný Hričov,
pričom ide o pozemky obce, alebo ktoré patrili občanom. Takéto pozemky sú
napríklad pozemok ktorým viedla cez do lesa, pozemok pod cestou od železničnej zastávky
po námestie a podobne. PD Dolný Hričov je v konkurze, treba to uviesť do poriadku, aby sa
veci dali do stavu, ako bol platný pred ROEPom aby obec a ľudia o tie pozemky neprišli
natrvalo.
p. Marčiš : dodal, že je potrebné nájsť spôsob, ako sa dostať ku pozemkom, ktoré boli pri
ROEPe omylom zapísané ako vlastníctvo iných subjektov. Pozemky historicky
patrili obci, obyvateľom obce.
Starosta : Odpovedal, že zistí, čo by sa s tým dalo robiť. Treba dať dokopy nejaký zoznam
„sporných“ vlastníctiev, aby sa vedelo o ktoré pozemky ide a bude sa snažiť nájsť
niekoho kto by pomohol s vysporiadaním a uvedením do správneho stavu.
Ďalej oboznámil poslancov s prípravami na plošné testovanie, kvôli ktorému mal
videokonferenciu s Okresným úradom v Žiline. Obec nemá zaregistrované MOM, preto
v tomto budeme spolupracovať s obcou Dolný Hričov, ktoré MOM vytvorené
a zaregistrované na MZ SR má. Materiál na testovanie zakúpila komplet obec a štát dodal iba
testy, takže testovanie bude obec stáť nemalé finančné prostriedky. Likvidáciu bioodpadu,
ktorý vznikne pri testovaní musí taktiež riešiť obec, ktorá bude v tomto spolupracovať
s firmou T+T, ktorá má kontakty na spracovateľov nebezpečného odpadu.
Prítomnosť / kvórum = 5/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Káčer Miroslav, Pytel Jozef
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/2021 zo dňa 20.01.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie diskusiu a pripomienky v bode č.
12. Rôzne.
14.Záver
Starosta obce Ing. Dušan Ďuríček poďakoval prítomných poslancom za účasť na zasadnutí.

Overovatelia:
...................................
Adriana Vydrová
...................................
Juraj Králik ml.

Horný Hričov 20. 01. 2021

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Za správnosť zápisnice zodpovedá :
Jozef Jahvodka

