OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove
konaného dňa 23. 02. 2022
1. Otvorenie rokovania
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček privítal na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a pani Gabrielu Čaneckú.
Prítomní poslanci :

Ing. Daniel Badík
Miroslav Káčer
Mgr. Juraj Králik
Ing. Peter Marčiš
Jozef Pytel
Adriana Vydrová

Ospravedlnení poslanci : Anton Nemčík (príchod po 4. bode)
Ďalší prítomní: Ing. Slavomír Škerlík, hlavný kontrolór obce
Jozef Jahvodka, zamestnanec obce
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
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. Prerokovanie prevádzkových pravidiel MŠ
6. Prerokovanie spôsobu rozšírenia kapacity MŠ
7. Prerokovanie žiadosti p. Johanedisovej o kompenzáciu stavebných nákladov
spojených s prestavbou nájomného bytu
8. Správa o plnení komunitného plánu obce Horný Hričov za roky 2020, 2021
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok
2021
10. Návrh VZN 1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2022/2023 a o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov
11. Prerokovania návrhu na prijatie VZN o názvoch ulíc v obci Horný Hričov

12. Úprava rozpočtu Starosta k 20.12.2021
13. Úprava rozpočtu OZ k 23.02.2022
14. Rôzne
15. Záver
Návrhy na zmenu programu :
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Nemčík Anton
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2022 zo dňa 23.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program svojho zasadnutia dňa
23.02.2022 nasledovne :
1. Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program rokovania
Obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2022 Otvorenie rokovania OZ
2. Schválenie návrhu programu
3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
5. Prerokovanie prevádzkových pravidiel MŠ
6. Prerokovanie spôsobu rozšírenia kapacity MŠ
7. Prerokovanie žiadosti p. Johanedisovej o kompenzáciu stavebných nákladov
spojených s prestavbou nájomného bytu
8. Správa o plnení komunitného plánu obce Horný Hričov za roky 2020, 2021
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok
2021
10. Návrh VZN 1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2022/2023 a o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov
11. Prerokovania návrhu na prijatie VZN o názvoch ulíc v obci Horný Hričov
12. Úprava rozpočtu Starosta k 20.12.2021
13. Úprava rozpočtu OZ k 23.02.2022
14. Rôzne
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 = 6/4
Za hlasovali

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neprítomní poslanci: Nemčík Anton
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2022 zo dňa 23.02.2022
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 alebo sa priebežne na úlohách pracuje.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Nemčík Anton
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie plnenie úloh z uznesení za
minulé obdobie.
5.Prerokovanie prevádzkových pravidiel MŠ
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s tým, že obec ako zriaďovateľ Základnej
školy s materskou školou musí stanoviť najnižší počet detí v materskej škole a odovzdal slovo
p. Čaneckej – zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ.
p. Čanecká : Vysvetlila poslancom situáciu, keď obec ako zriaďovateľ materskej školy musí
určiť najnižší možný počet detí, kvôli ktorému sa materská škola otvorení aj
počas prázdnin. V súčasnej dobe tento počet nie je stanovený. Do úvahy prichádzajú letné
prázdniny, polročné prázdniny a prázdniny cez Vianočné sviatky. Počas letných prázdnin
musí byť škola z hygienických dôvodov 3 týždne po sebe zatvorená. Prevádzkové náklady
počas otvorenej škôlky sú v podstate vždy rovnaké, do práce musia prísť dvaja pedagogický
a jeden nepedagogický pracovník a musí byť zabezpečený dovoz a výdaj stravy.
Starosta : uviedol, že podľa jeho názoru by mala škôlka pre rodičov fungovať pokiaľ možno
„stále“ a to najmä teraz, keď rodičia boli 2 roky nútení hľadať riešenia cez tkzv.
Očerky, práceneschopenky a podobne keď bola škôlka v karanténe. Vzhľadom k tomu, že
poslanci nemali k dispozícií dostatok informácií o fungovaní škôlky, starosta požiadal pani
zástupkyňu aby do zasadnutia budúceho zastupiteľstva vypracovala týždenný, mesačný
a najlepšie aj stručný celoročný harmonogram ako škôlka funguje, ako nastupujú do práce

pedagogický a nepedagogický zamestnanci, aký majú fond pracovnej doby, koľko hodín
z fondu môžu venovať priamej práci s deťmi a po oboznámení sa s takýmito dôležitými
skutočnosťami poslanci rozhodnú.
Počas rokovania o uvedenom bode prišiel na zasadnutie zastupiteľstva poslanec Nemčík.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie prezentáciu prevádzky MŠ
počas prázdnin.
6. Prerokovanie spôsobu rozšírenia kapacity MŠ
Zo zastupiteľstva odišiel kvôli pracovným povinnostiam poslanec Badík.
Starosta obce Ing. Ďuríček oznámil poslancom, že pani riaditeľka školy Johanidesová končí
vo funkcii a v súčinnosti so školským úradom bolo riadne vyhlásené výberové konanie na
funkciu riaditeľa školy. P. Veličová zo školského úradu dohliada na to, aby výberové konanie
prebehlo v súlade s platnou legislatívou.
Ďalej oboznámil poslancov s tým, že je potrebné navýšiť kapacitu škôlky pretože už pri
súčasnom počte detí škôlka nespĺňa hygienické normy na prevádzku a v súčasnosti platí
povinnosť zobrať do škôlky všetkých predškolákov, ktorých rodičia o to požiadajú, bez
ohľadu na trvalý pobyt rodičov. V hre sú dve alternatívy prístavby školy, alternatíva
drevostavba bude stáť cca 360 000 eur a alternatíva z kontajnerov cca 500 000 eur.
Prístavbu nestihneme realizovať tento rok, vzhľadom na to, že bude potrebné pripraviť
projektovú dokumentáciu, vybaviť stavebné povolenie, výberové konanie a ostatné
podmienky na začatie stavby.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :

Zdržali sa hlasovania

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 5/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie
rozšírenia kapacity MŠ.

prerokovanie spôsobu

7. Prerokovanie žiadosti p. Johanedisovej o kompenzáciu stavebných nákladov spojených
s prestavbou nájomného bytu
Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že pani riaditeľka ZŠ s MŠ končí a chce uvoľniť
aj byt v bytovke č. 157 a požiadala obec o odpustenie nájmu za mesiace 02. – 08.2022 ako
kompenzáciu investícií, ktoré v byte realizovala pred 10 rokmi a vyčíslila ich na cca
3 000€. Poslanci sa v diskusii zhodli, že by šlo o precedens, ktorý by v budúcnosti mohol obci
spôsobiť problémy.
Poslanci mali materiály k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali

Proti hlasovali
Káčer Miroslav

Zdržali sa hlasovania
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton

Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove neschvaľuje Dohodu o urovnaní s p. Darinou
Johanidesovou týkajúcu sa stavebných nákladov spojených s prestavbou nájomného bytu.
8. Správa o plnení komunitného plánu obce Horný Hričov za roky 2020, 2021
Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil prítomných poslancov so správou o plnení
komunitného plánu obce Horný Hričov za roky 2020, 2021.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Správu o plnení komunitného
plánu obce Horný Hričov za roky 2020, 2021.

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok 2021

Starosta obce Ing. Ďuríček prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Slavomírovi
Śkerlíkovi, ktorý predniesol správu o kontrolnej činnosti HK obce Horný Hričov za rok 2021
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 8/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Hričov za rok 2021.
10. Návrh VZN 1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2022/2023 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 navrhol schváliť Návrh VZN 1/2022 O mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023 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 podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 9/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok
2022/2023 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov.
11. Prerokovania návrhu na prijatie VZN o názvoch ulíc v obci Horný Hričov

Starosta obce Ing. Ďuríček oboznámil poslancov s navrhovanými názvami jednotlivých ulíc
v obci, tak ako sa dohodli na stretnutí, ktoré sa k tomuto konalo. Poslanci doplnili niektoré
názvy a dohodli sa, že pracovná verzia bude ďalej rozpracovaná do finálneho návrhu
vychádzajúceho z legislatívy SR.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 10/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie prerokovanie návrhu na prijatie
VZN o názvoch ulíc v obci Horný Hričov.
12. Úprava rozpočtu starostom k 20.12.2021
Starosta obce navrhol zobrať na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2021.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.
12_2021 vykonané starostom Obce Horný Hričov dňa 20.12.2021 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.1
Presun rozpočtových prostriedkov vo výške:
Výdavky
- 12 362, 00 € / Príloha č. 1 /
Výdavky
+ 12 362, 00 € / Príloha č. 1 /
1. Bežné príjmy_
sa nemenia z 853 996,32 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 16 399,29 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa nemenia z 85 057,51 €
4. Bežné výdavky_
sa nemenia z 692 864,98 €

5. Kapitálové výdavky_ sa nemenia z 83 162,80 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
/ BR : 161 131,34 € , KR: - 66 763,51 € , FO: 55 977,51 €
Celkové príjmy :
955 453,12 €
Celkové výdavky :
805 107,78 €
Príloha č.1: Rozpočtové opatrenie vykonané starostom_ RO č.12_2021
13. Úprava rozpočtu OZ k 23.2.2022
Starosta obce navrhol schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 12/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Horný Hričov
rozpočtovým opatrením č. 01_2022 k 23.02.2022 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
1. Bežné príjmy_
sa menia z 755 386,00 € na 791 125,55 €
2. Kapitálové príjmy_ sa menia z 0,00 € na 233,10 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa nemenia z 0,00 € na 4 174,70 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 666 541,00 € na 681 122,70 €
5. Kapitálové výdavky_ sa nemenia z 5 000,00 € na 8 498,00 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 28 190, 00 €
/ BR : 110 025, 85 € , KR: - 8 264,90 € , FO: - 24 015,30 €
Celkové príjmy :
795 533, 35 €
Celkové výdavky :
717 810,70 €
Príloha č.1: Návrh na zmenu rozpočtu _Obecné zastupiteľstvo_ Rozpočtové opatrenie
č.01_2022
14.Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov s dopadom zdražovania elektrickej energie na
rozpočet obce. Vzhľadom na to, že sa podarilo zmluvy uzatvoriť hneď na začiatku
zdražovania je nárast platby o cca 280 eur mesačne, čo predstavuje ročný nárast 12,8 %.
Starosta ďalej prečítal žiadosť obyvateľov bytovky č. 60 o výrub smreku, ktorý sa nachádza
pri vchode do detského ihriska. Poslanci sa v diskusii zhodli, že je potrebné osloviť odborníka

na stromy a rozhodnúť či bude vykonaný kompletný výrub, alebo bude iba skrátená koruna
stromu tak, aby neohrozovala okolie.
Prítomnosť / kvórum = 6/4
Berie na vedomie
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriána

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: Badík Daniel
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 13/2022 zo dňa 23.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie diskusiu a pripomienky v bode
č. 14. Rôzne.
15.Záver
Starosta obce Ing. Dušan Ďuríček poďakoval prítomných poslancom za účasť na zasadnutí.

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

Horný Hričov 23. 02. 2022

Ing. Dušan Ďuríček
starosta

Za správnosť zápisnice zodpovedá :
Jozef Jahvodka

