OBEC HORNÝ HRIČOV
Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Hričove
konaného dňa 02. 06. 2021
1. Otvorenie rokovania
Starosta obce Horný Hričov p. Dušan Ďuríček privítal na rokovaní prítomných poslancov,
hlavného kontrolóra a p. Ondreja Paprčiaka, zástupcu firmy SAKER s.r.o.
Prítomní poslanci :

Ing. Daniel Badík
Miroslav Káčer
Mgr. Juraj Králik
Ing. Peter Marčiš
Anton Nemčík
Jozef Pytel
Adriana Vydrová
Ospravedlnení poslanci : 0
Ďalší prítomní: Ing. Slavomír Škerlík, hlavný kontrolór obce
Jozef Jahvodka, zamestnanec obce
Ondrej Paprčiak – štatutárny zástupca firmy SAKER s.r.o.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
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. Prezentácia spoločnosti SAKER, s.r.o. k zmene objemu zberu a zhodnocovania
odpadu v prevádzke Horný Hričov
6. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti SAKER, s.r.o. o opätovné písomné
stanovisko k zmene názvu spoločnosti a objemu zberu a zhodnotenia odpadu
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k záverečnému účtu obce
Horný Hričov za rok 2020
8. Záverečný účet obce za rok 2020 a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za
rok 2020

9. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2020 vo výške 87 353, 71 €
10. Schválenie vybudovania I. etapy kamerového systému obce
11. Schválenie výstavby Pumptrackovej dráhy
12. Použitie rezervného fondu vo výške 63 534,16 € na Pumptrackovú dráhu,
6 648,00 € na Kamerový systém
13. Úprava rozpočtu starostom k 23.04.2021
14. Úprava rozpočtu OZ k 02.06.2021
15. Rôzne
16. Záver
Návrhy na zmenu programu :
Poslanci nedali žiadne návrhy na zmenu programu.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 42/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 02. 06.
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. Prezentácia spoločnosti SAKER, s.r.o. k zmene objemu zberu a zhodnocovania
odpadu v prevádzke Horný Hričov
6. Prerokovanie Žiadosti spoločnosti SAKER, s.r.o. o opätovné písomné
stanovisko k zmene názvu spoločnosti a objemu zberu a zhodnotenia odpadu
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k záverečnému účtu obce
Horný Hričov za rok 2020
8. Záverečný účet obce za rok 2020 a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za
rok 2020
9. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2020 vo výške 87 353, 71 €
10. Schválenie vybudovania I. etapy kamerového systému obce
11. Schválenie výstavby Pumptrackovej dráhy
12. Použitie rezervného fondu vo výške 63 534,16 € na Pumptrackovú dráhu,
6 648,00 € na Kamerový systém
13. Úprava rozpočtu starostom k 23.04.2021
14. Úprava rozpočtu OZ k 02.06.2021
15. Rôzne
16. 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 = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Kačer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 43/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Adriana
Vydrová a Juraj Králik ml.
4. Kontrola uznesení 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 = 7/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 44/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie plnenie uznesení za minulé
obdobie.
5. Prezentácia spoločnosti SAKER, s.r.o. k zmene objemu zberu a zhodnocovania odpadu
v prevádzke Horný Hričov
Starosta obce Ing. Ďuríček odovzdal slovo štatutárnemu zástupcovi firmy SAKER s.r.o.,
Ondrejovi Paprčiakovi, aby prezentoval činnosť firmy SAKER s.r.o. a zdôvodnil žiadosť
o navýšenie objemu.
p. Paprčiak : K žiadosti o navýšenie objemov uviedol, že ide o vec, ktorá sa rieši od

schvaľovania EIA, čo je už niekoľko rokov. Všetky námietky občanov firma
rešpektuje a snaží sa ich riešiť. Nie vždy sa to v minulosti dalo, ale po zmene majiteľov firma
zmenila aj postoj k obci, kde sídli a k jej obyvateľom. Nový majitelia deklarovali, že majú
záujem plniť záväzky firmy ku občanom obce a to aj čo sa týka objemov navážaných
odpadov. Od apríla 2021 je pokles frekvencie jázd kamiónov cítiť. Sú otvorené a naplno
pracujú dve prevádzky mimo obce. KIA už nenaváža do obce a navážky do obce skončili aj
z iných regiónov. Za druhý kvartál je pokles dopravy o 48 %. Dokončila sa revitalizácia areálu,
postavili sa protihlukové bariéry, vysadila sa zeleň okolo panelových plotov, ktoré sa urobili,
bude nasledovať oprava cesty až smerom ku bytovke a sľúbil, že do konca roka 2021 by sa
mali splniť všetky záväzky.
Nový majitelia dali pokyn spolupracovať s obcou, akceptovať obec a obyvateľov.
p. Badík : uviedol, že počas posledných 6-tich rokov sa stále dookola opakujú tie isté sľuby
zo strany firmy SAKER, ale zostali nenaplnené. A ak firma aj niečo splnila zo svojich
sľubov, tak len pod nátlakom obce. Navážajú materiál aj do zakúpených priestorov bývalej
firmy TUBAU, ktorá určite nemá plochy upravené ak, aby sa zabránilo prenikaniu škodlivých
látok do spodných vôd...
p. Paprčiak : uviedol, že materiál z novo zakúpených priestorov pôjde preč, prevádzku Hričov
v podstate sťahujú do pobočiek inde na Slovensku. Ďalej uviedol, že Okresný
úrad Žilina vydal v roku 2017 časovo obmedzené povolenie a teraz bude OZ v podstate
schvaľovať starú žiadosť. Limit na zber odpadov neexistuje. Toto nie je možné obmedziť,
obec schvaľuje iba limit na zhodnocovanie odpadov. Zhodnocovanie je v podstate listovanie,
strihanie a podobne.
p. Pytel : spýtal sa prečo sa schvaľuje navýšenie, keď sa malo znižovať množstvo odpadov.
Firma uvádza že znižuje navážanie odpadov a zároveň žiada navýšenie limitov na
zhodnocovanie, t.j. lisovanie, strihanie a pod. Ďalej sa spýtal či sa vybuduje chodník
v zákrute okolo areálu, takisto aj parkovacie miesta a vjazd do novo zakúpeného areálu.
Ďalej sa spýtal, či nové stroje ktoré sa doviezli do firmy slúžia na rozšírenie spracovania.
p. Paprčiak : vjazd do bývalého areálu firmy TUBAU sa bude schvaľovať, vypracováva sa nový
projekt. Chodník je problematický, keďže nie je isté, či by mal zmysel a bol
využívaný občanmi. Sľúbil že do konca roka 2021 firma všetky záväzky a požiadavky splní. Ku
novým strojom uviedol, že sa vymieňali za staré a sú riadne ohlásené na OÚ Žilina, na
životnom prostredí. Zatiaľ od občanov nemajú spätnú väzbu na zníženú alebo zvýšenú
hlučnosť prevádzky. Ku znižovaniu objemov uviedol, že sa znížil objem skoro o 50 % percent
a do septembra 2021 ešte poklesne.
p. Marčiš : uviedol, že vzhľadom na to, že sa uzatvorila cesta na násyp, jediná cesta ako sa
dostať na MHD je vybudovať chodník. Z jeho pohľadu je diskusia s firmou SAKER
ktorá si neplní sľuby iba okrádaním o čas.
p. Badík : doplnil že v minulosti firma deklarovala že sa bude spolupodieľať na rekonštrukcii
miestnej komunikácie, ktoré v prevažnej miere ničia ťažké autá firmy SAKER,
deklarovala, že sa bude spolupodieľať na vybudovaní chodníkov v obci a podobne. Spýtal sa
či firma nemá záujem o podieľaní sa na budovaní Pumptracku.
p. Paprčiak : odpovedal, že nový majitelia firmy majú snahu veci riešiť. Keď bude treba niečo
robiť, je nutné ho osloviť s požiadavkami a on to skúsi prejednať s majiteľmi, on si nemyslí,
že by odmietali spoluprácu. SAKER ide teraz, pravdepodobne v auguste robiť cestu, urobia
väčší úsek ako sa nachádza na ich pozemkoch, v podstate ku bytovke 226. Spolu podiel na
budovaní pumptracku od komunikuje a dá vedieť.
Poslanci mali materiál k dispozícií.

Prítomnosť / kvórum = 7/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 45/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie prezentácia spoločnosti SAKER,
s.r.o. k zmene objemu zberu a zhodnocovania odpadu v prevádzke Horný Hričov.

6. Prerokovanie žiadosť spoločnosti SAKER, s.r.o. o opätovné písomné stanovisko k zmene
názvu spoločnosti a objemu spracovania odpadu.
Starosta obce Ing. Ďuríček požiadal poslancov o hlasovanie.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali

Proti hlasovali
Badík Daniel

Zdržali sa hlasovania

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

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 46/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje udelenie súhlasu spoločnosti SAKER,
s.r.o. k zmene názvu spoločnosti a objemu spracovania odpadu na 30 000 t.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Horný Hričov k záverečnému účtu obce Horný
Hričov za rok 2020.
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce. Ing. Slavomírovi Škerlíkovi,
ktorý predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce Horný Hričov za rok 2020.
Poslanci mali materiály k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Berie na vedomie

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neprítomní poslanci: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 47/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Horný Hričov k záverečnému účtu obce Horný Hričov za rok 2020.
8. Záverečný účet obce za rok 2020 a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol hlasovanie o záverečnom účte obce Horný Hričov za
rok 2020.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4

Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: 0
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neprítomní poslanci: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 48/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce Horný Hričov za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020
a rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020.
9. Tvorba rezervného fondu obce za rok 2020 vo výške 87 353, 71 €

Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol schváliť tvorbu rezervného fondu..
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 49/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 16, ods.8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
potvrdzuje financovanie upraveného schodku rozpočtu obce zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona z príjmových finančných operácií (použitie
nevyčerpaných finančných prostriedkov z minulých období, rezervný fond).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií za rok 2020 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 87 353,71 €.
10. Schválenie vybudovania I. etapy kamerového systému obce
Starosta obce Ing. Ďuríček informoval poslancov o zámere vybudovať monitorovací
kamerový systém v obci, pričom by sa na začiatok monitoroval vstup do obce od nadjazdu,
od priehrady, pri družstve. Osadilo by sa zatiaľ 6 kamier. Dôležité je vybudovať základný
systém a potom sa dá žiadať dotácia na rozšírenie systému. Použila by sa zbernica, ktorá je
schopná obsluhovať 32-36 kamier.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 50/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje vybudovania I. etapy kamerového
systému obce.
11. Schválenie výstavby Pumptrackovej dráhy

Starosta obce Ing. Ďuríček informoval o stave príprav na vybudovanie pumptrackovej
dráhy. Od viacerých firiem získal prísľub pomoci pri prácach, napríklad od Skanskej
a Uniasfaltu. Týmto sa možno získa významná finančná úspora.
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci: 0
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 51/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje výstavbu Pumptrackovej dráhy.
12. Použitie rezervného fondu vo výške 63 534,16 € na Pumptrackovú dráhu, 6 648,00 €
na Kamerový systém
Starosta obce Ing. Ďuríček navrhol hlasovať o použití rezervného fondu na budovanie
kamerového systému a pumptrackovej dráhy.
Poslanci mali podklady k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 52/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce Horný Hričov v zmysle §15
ods. 2. Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na kapitálové výdavky a to vo výške 63 534,16 € na
výstavbu pumptrackovej dráhy v športovom areáli Horný Hričov a 6 618,00 € na kamerový
systém v obci Horný Hričov.
13. Úprava rozpočtu starostom k k 23.04.2021.

Starosta obce Ing. Ďuríček predniesol úpravu rozpočtu starostom k 23.04.2021
Poslanci mali materiál k dispozícií.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 53/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. č.
05_2021 vykonané starostom Obce Horný Hričov k 23.04.2021 v súlade s ustanovením §
14 ods. 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 v súlade s § 14 ods.2 písm. a)
Výdavky
- 3 000,00 € / príloha č. 1 /
Výdavky
+ 3 000,00 € / príloha č. 1 /
1. Bežné príjmy_
sa nemenia z 765 731,51 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 0, 00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa nemenia z 2 791,10 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 660 899,90 € na 659 099,90 €
5. Kapitálové výdavky_ sa menia z 10 070, 64 € na 11 870,64 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
Celkové príjmy :
768 522,61 €
Celkové výdavky :
700 050,54 €
Príloha č.1: Rozpočtové opatrenie vykonané starostom, RO č.5_2021
14. Úprava rozpočtu Obecným zastupiteľstvom k 02.06.2021.
Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu obecným zastupiteľstvom k 2.6.2021
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Za hlasovali
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Proti hlasovali

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :

Zdržali sa hlasovania

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 54/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje 6 - tu zmenu rozpočtu Obce Horný
Hričov rozpočtovým opatrením č. 6_2021 v súlade s ustanovením § 14 ods.1. a 2. a § 15
ods.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 , z výrubu drevín a finančné prostriedky
rezervného fondu podľa: Prílohy č.2
1. Bežné príjmy_
sa menia z 765 731,51 € na 789 523,75 €
2. Kapitálové príjmy_ sa nemenia z 0, 00 €
3. Finančné operácie_ príjmové sa menia z 2 791,10 € na 73 397,46 €
4. Bežné výdavky_
sa menia z 659 099,90 € na 671 770,94 €
5. Kapitálové výdavky_ sa menia z 11 870,64 € na 82 022,80 €
6. Finančné operácie_ výdavkové sa nemenia z 29 080,00 €
/ BR : 117 752,81 €, KR: - 82 022,80 €, FO: 47 108,56 € /
Celkové príjmy :
865 712, 31 €
Celkové výdavky :
782 873, 74 €
Príloha č.2: Zmena rozpočtu obce Horný Hričov_ Obecné zastupiteľstvo, Rozpočtové
opatrenie č.06_2021
15. Rôzne
Starosta obce Ing. Ďurčíek informoval poslancov o riešení situácie v areály bývalého
poľnohospodárskeho družstva, o príprave na úpravu parkovania na uliciach obce, na námestí
a následne vyzval prítomných poslancov na predloženie návrhov a pripomienok.
p. Pytel : spýtal sa na hrob p. Kubjatka
Starosta : uviedol, že má prísľub od firmy Koštek a Koštek
Pytel : spýtal sa na názvy ulíc, ako sa bude postupovať
Starosta : je vypracovaný zoznam názvov, ktoré vypracovali poslanci. Najoptimálnejšie pre
ďalší postup by bolo vytvorenie pracovnej skupiny zloženej s poslancov, ktorí by
z navrhovaných názvov vybrali a tento výber by sa dal na prerokovanie do OZ.
p. Suchomelová:
- uviedla, že spadla keď išla po stavbe starostu Ďuríčka, neskôr sa opravila, že išla po
priekope okolo cesty, nie po stavbe...
- spýtala sa, prečo obec predala jej pozemok p. Panákovi za 600,- € a prečo jej to starosta
zaprel a tvári sa, že obec nič nepredala
- uviedla, že Jahvodka jej nechce dať k dispozícií staré mapy a venovať sa jej pri dohľadávaní
pozemkov, o ktoré ju pripravila štát a obec
Starosta : odpovedal, že ryha sa nenachádza na ceste, ale v priekope má cca 15 cm na výšku
a nie je možné ju upraviť okamžite do pôvodného stavu, je potrebné aby si zemina najskôr
sadla. Je to úplne bežný postup pri výkopových prácach, okrem toho poznamenal, že chodci
majú chodiť po ceste a nie po priekopách.
Ku predaju pozemku uviedol, že obec žiaden pozemok, ktorý patrí fyzickej osobe
v tomto prípade pani Suchomelovej nemôže predať, pretože to nie je majetok obce.
K dokumentu, ktorý predložila skonštatoval, že to je dokument vydaný Okresným úradom
Žilina, odbor katastrálny a obsahuje iba informáciu o odstránení formálnej chyby pri zápise
pozemku. Tento dokument bol pravdepodobne vydaný na základe geodetického zamerania,
ktoré si dal urobiť pán Ján Panák, ktorý časť svojho pozemku odpredal svojmu synovi
Michalovi Panákovi. Vzhľadom na to, že táto parcela susedí s obecnou, bola obec v danom
dokumente zaradená do zoznamu „Na Vedomie“. Ďalej skonštatoval, že pani Suchomelová
by si mala veci viac naštudovať poprípade nechať vysvetliť niekomu, kto danej problematike
rozumie. Čiastku 600,- € pravdepodobne zaplatil pán Panák geodetovi, vrátane poplatkov na

katastri. Požiadal pani Suchomelovú aby v budúcnosti nezaťažovala obecné zastupiteľstvo
svojimi súkromné majetkami, ktoré sa netýkajú obce.
K mapám skonštatoval, že na obci sa nachádzajú len staršie mapy na pauzákoch, kde
nie sú vyznačené majetkové vzťahy a v prípade ak niekto chce dohľadať vlastnícke vzťahy
z minulosti, jediný kto je na to kompetentný je odbor katastrálny, na ktorý by sa mala
obrátiť.
p. Suchomelová : na záver sa starostu obce opýtala či vie ako by sa mala volať ulica, na
ktorej býva, starosta odpovedal, že nevie, navrhla aby sa ulica kde býva volala hovnová ulica,
lebo všetci sa chodia na jej ulicu vysrať, aj pani učiteľka, následne vulgárne nadávala buchla
dverami a odišla...
Starosta:
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo by nemalo byť zaťažované
a dehonestované neprimeranými vystúpeniami neprispôsobivých občanov, a preto
v budúcnosti využije svoje právo neudeliť slovo takémuto občanovi. Každý občan má právo
obrátiť sa na obec písomne a obec mu v súlade so zákonom odpovie.
Prítomnosť / kvórum = 7/4
Berie na vedomie
Badík Daniel
Káčer Miroslav
Králik Juraj ml.
Marčiš Peter
Nemčík Anton
Pytel Jozef
Vydrová Adriana

Neberie na vedomie

Zdržali sa hlasovania

Neprítomní poslanci:
Hlasovaním bolo prijaté nasledovné :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 55/2021 zo dňa 02.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove berie na vedomie diskusiu a pripomienky v bode
č. 15. Rôzne.
15.Záver
Starosta obce Ing. Dušan Ďuríček poďakoval prítomných poslancom a hlavnému
kontrolórovi za účasť na zasadnutí.
Overovatelia:
...................................
Adriana Vydrová
...................................
Juraj Králik ml.
Horný Hričov 02. 06. 2021

Ing. Dušan Ďuríček
starosta
Za správnosť zápisnice zodpovedá :
Jozef Jahvodka

