ZÁPISNICA č. 4/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.05.2019
na Obecnom úrade v Dolnom Hričove
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ:

Ing. Peter Zelník
Pavol Ballay
prof. Dr. Ing. Martin Decký
Mgr. Andrea Dobroňová
Bc. Daniela Ďuriníková
Štefan Hôrečný
Marta Rašovcová

Zamestnanci OcÚ:

Mgr. Danka Kramarová

Hlavný kontrolór obce:

Mária Rapánová

Ospravedlnení:

Bibiána Odváhová
Ján Hrazdíra
Ing. Marián Chamaj

Hostia:

podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, Ing. Peter Zelník.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 9 poslancov
bolo prítomných 6 poslancov, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Rokovanie sa riadilo nasledovným
programom:
Program zasadnutia bude nasledovný:
1.
Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
5.
Voľba hlavného kontrolóra
6.
Zmluvy o nájme bytu – opakovaný nájom
7.
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Sirius STAR, o. z.
8.
Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie
9.
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
10.
Žiadosť o dopredaj časti obecného pozemku
11.
Informácie starostu obce
- Cenové ponuky na dodávku a montáž kamerového systému
- Chronológia LV č. 1648
- Nadácia KIA Motors Slovakia
- Zvýšenie bezpečnosti v obci
12.
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
13.
Diskusia
14.
Rekapitulácia prijatých uznesení
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15.

Záver

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
Za zapisovateľku určil starosta obce, Ing. Peter Zelník, pracovníčku obecného úradu Mgr. Danku
Kramarovú, za overovateľov poslancov OZ Mgr. Andreu Dobroňovú a p.Martu Rašovcovú.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zapisovateľku Mgr. Danku Kramarovú.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Overovateľa zápisnice, poslankyňu OZ, Mgr. Andreu Dobroňovú.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
1 poslanec – Mgr. Andrea Dobroňová

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 60/2019
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Overovateľa zápisnice, poslankyňu OZ, p. Martu Rašovcovú.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký, ,
Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný
0 poslancov
1 poslanec – Marta Rašovcová

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 3:
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 3/2019. K zápisnici č. 3/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2019 na obecnom
úrade, z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zápisnicu č. 3/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. apríla
2019.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom OZ bolo zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 47 - 56/2019 z verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2019. Z radov poslancov neboli prednesené
žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 47 - 56 / 2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. apríla 2019.
K bodu 5:
Voľba hlavného kontrolóra
Ing. Peter Zelník informoval, že v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 28/2019, bolo dňa
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07.05.2019 o 15:00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove uskutočnené otváranie obálok
prihlásených kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov.
Otváranie obálok kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra prebehlo za prítomnosti členov obecnej
rady. V lehote do 02.05.2019 do 14:00 hod. bola na obecný úrad doručená 1 obálka, ktorá bola
otvorená. Zápisnica z otvárania obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolný
Hričov je prílohou. Na základe posúdenia náležitosti prihlášky, obecná rada poverená otváraním
obálok skonštatovala, že kandidátka – p. Mária Rapánová splnila podmienky pre voľbu hlavného
kontrolóra a odporúča starostovi obce predložiť voľbu kontrolóra na dnešnom zasadnutí OZ.
Starosta obce Ing. Peter Zelník oboznámil poslancov, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční
tajným hlasovaní a predložil návrh na zloženie volebnej komisie. Za predsedu volebnej komisie
určil zástupcu starostu obce p. Pavla Ballaya a za členov určil poslancov OZ p. Martu Rašovcovú
a p. Štefana Hôrečného.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Predsedu volebnej komisie pre zvolenie hlavného kontrolóra p. Pavla Ballaya a členov volebnej
komisie p. Martu Rašovcovú a p. Štefana Hôrečného.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Po odhlasovaní všetkých prítomných poslancov, členovia volebnej komisie vykonali kontrolu
platnosti hlasov a sčítanie platných odovzdaných hlasov. Výsledok tajného hlasovania vyhlásil
predseda komisie Pavol Ballay:
1.
p. Mária Rapánová – 6 hlasov
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
I. volí:
V súlade s § 18a ods.3 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p. Mária Rapánovú za hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov v rozsahu
pracovného úväzku 33 %.
II. určuje:
V zmysle § 18c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, plat hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov vo výške 515,- € / mesiac.
III. berie na vedomie:
Že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Zamestnávateľ v súlade s ustanovením §
18c ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s platnosťou k 01.01. príslušného kalendárneho roka.
IV. súhlasí:
Že zvolená hlavná kontrolórka môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré
obce, teda môže vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných
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alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Tento
súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K bodu 6:
Zmluvy o nájme bytu – opakovaný nájom
Nájomníci v dvoch nájomných bytoch (Pavol Kahát a manželka Miroslava Kahátová, Štefan
Adamus a Marianna Adamusová) dostali dňa 26.03.2019 oznámenia do vlastných rúk, že podľa
zmluvy o nájme bytu zo dňa 20.12.2018 sa nájomná zmluva končí 30.06.2018. Podľa čl. II ods. 2.2
tejto zmluvy o tejto skutočnosti Obecný úrad v Dolnom Hričove informuje 3 mesiace pred
ukončením platnosti. Ak majú nájomníci záujem o predĺženie nájomného vzťahu sú povinní, aby
v lehote najneskôr 2 mesiace pred ukončením zmluvy o nájme bytu t. j. do 30.04.2019 doručili na
Obecný úrad v Dolnom Hričove písomnú žiadosť o uzavretie zmluvy opakovaného nájmu, uviedli
všetky osoby, ktoré s nimi v byte budú žiť a predložili zo strany spolu posudzovaných osôb
požadované doklady. Žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme bytu – opakovaný nájom predložili:
Pavol Kahát s manželkou a deťmi a Mariana Adamusová s deťmi a k žiadosti doložili potrebné
doklady všetkých spolu posudzovaných osôb. Štefan Hôrečný uviedol, že dňa 27.02.2019 na
Obecnom úrade v Dolnom Hričove sa stretol s rodinou Kahátovou za účelom vysvetlenia, prečo
trojizbový nájomný byt, ktorý im bol pridelený je málo využívaný. Nájomníci bytu Pavol a Kahát
a manželka Miroslava Kahátová na stretnutí zhodne skonštatovali, že byt je riadne vykurovaný a
vetraný ako aj udržovaný s riadnou starostlivosťou. V poslednom období je byt využívaný hlavne v
neskorých hodinách a v noci, čo vzbudzuje dojem, že byt je neobývaný. Menovaní prehlásili, že
trojizbový nájomný byt bude obývaný, majú záujem o predĺženie nájomnej zmluvy s tým, že byt
budú podľa platnej zmluvy užívať. Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky doporučuje,
aby poslanci Obecného zastupiteľstva prehodnotili zmluvy o nájme bytu a následne poslanci
pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zmluvu o nájme bytu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: prenajímateľ – Obec Dolný Hričov
a nájomca:
- Mariana Adamusová Hrnčárová, byt č. C2/2. NP, v bytovom dome 28. b. j., na ulici Školskej č.
256/3C, vchod č. 3, v obci Dolný Hričov, na dobu od 01.07.2019 do 31.12.2021, v celkovej
sume 185,49 €.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zmluvu o nájme bytu uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: prenajímateľ – Obec Dolný Hričov
a nájomca:
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-

Pavol Kahát, Miroslava Kahátová, byt č. A4, na prvom podlaží, v bytovom dome 16 b. j., na
ulici Školskej č. 255/12, vchod č. 1, v obci Dolný Hričov, na dobu od 01.07.2019 do
31.12.2021, v celkovej sume 157,34 €.

Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký, ,
Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
1 poslanec – Bc. Daniela Ďuriníková

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 7:
Žiadosť o poskytnutie dotácie – Sirius-STAR, o. z.
Ing. Peter Zelník predniesol žiadosť SiriuS-STAR, o. z., ktorá dňa 25.05.2019 na športovom areáli
v obci Bitarová usporiada podujatie s názvom ,,Mediálny kotlík 2. ročník“. Výťažok z podujatia
bude venovaný Detskému domovu v Bytči, preto žiada dotáciu na organizačno technické
zabezpečenie podujatia. Poslanci žiadosť prehodnotili a navrhujú, aby bola venovaná finančná
hotovosť vo výške 50,- €, napr. do tomboly.
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Poskytnutie dotácie Sirius-STAR, o. z. vo výške 50,- € na organizačno technické zabezpečenie
podujatia – dar do tomboly ,,Mediálny kotlík 2. ročník“, ktoré sa uskutoční dňa 25.05.2019
v Bitarovej.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

4 poslanci – Pavol Ballay, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
1 poslanec – prof. Dr. Ing. Martin Decký
1 poslanec – Mgr. Andrea Dobroňová

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 8:
Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie
Ing. Peter Zelník uviedol, že dňa 15.01.2019 bola obci Dolný Hričov doručená žiadosť Ing. Jozefa
Vršanského o kúpu pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Dolný Hričov, ktorá už bola
prerokovávaná poslancami na minulých zasadnutiach OZ. Obec Dolný Hričov v súčasnosti
predmetné pozemky nevyužíva, nestará sa o ne, sú pre nás nadbytočné a nepredpokladá sa, že by
ich obec v budúcnosti užívala. Dlhodobo tieto pozemky obhospodaruje a udržiava žiadateľ. Kúpna
cena bola v záujme ochrany majetku obce stanovená znaleckými posudkami a bola stanovená ako
cena obvyklá. Prof. Dr. Ing. Martin Decký uviedol, že žiadosť prejednávala aj Komisia pre
dopravu, výstavbu a životné prostredie a pozemky jednomyseľne odporúčajú p. Vršanskému
odpredať.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer predaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce Dolný Hričov v podiele 1/1, a to
novovytvorených pozemkov registra „C“:
- parc. č. 1232/31 orná pôda o výmere 53 m2,
- parc. č. 1258/5 ostatná plocha o výmere 15 m2,
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 32/2018 zo dňa 25.5.2018, vyhotoveného
spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., autorizačne overeného Ing. Mariánom Forbakom a úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 06.06.2018 pod číslom 611114/2018 v prospech Ing. Jozefa Vršanského, trvale bytom Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný
Hričov, a to za znaleckú cenu určenú znaleckými posudkami č. 6/2019 zo dňa 18.3.2019
vypracovaným Ing. Darinou Kalabusovou a č. 53/2019 zo dňa 27.3.2019 vypracovaným Ing.
Pavlom Raškom za celkovú kúpnu cenu 103,05 €, splatnú pri podpise zmluvy s tým, že kupujúci
uhradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Ďalšiu žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie predložil aj p. Zdenko Mihálek, ktorý žiada
odkúpenie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, nakoľko ich dlhodobo využíva a má na nich
postavené stavby vo svojom vlastníctve. Na tieto pozemky bol vytvorený geometrický plán č.
38/2018, vyhotovený Ing. Miroslavom Trháčom, kde boli z pôvodných parciel registra E-KN
vytvorené nové parcelné čísla registra C-KN. Poslanci po diskusii odporúčajú, aby bol starosta obce
poverený prípravou podkladov pre odkúpenie pozemkov.
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
I. berie na vedomie:
Žiadosť p. Zdenka Miháleka o majetkovoprávne vysporiadanie a odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce Dolný Hričov.
II. poveruje:
Starostu obce Ing. Petra Zelníka prípravou podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie
a odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Dolný Hričov, ktoré sú uvedené v žiadosti p.
Zdenka Miháleka.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

6 poslancov – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan
Hôrečný, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
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K bodu 9:
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
P. Štefánia Chlebúchová opätovne žiada poslancov OZ o vysporiadanie vlastníckych vzťahov t. j.
odkúpenie podielu pozemku E-KN parc. č. 385/1, zapísaný na LV č. 1359, kat. územie Dolný
Hričov. Žiadosť osobne odprezenovala jej dcéra p. Ľudmila Randíková. Podľa jej slov má
geometrický plán, ktorý dala vypracovať obec len informatívny charakter, pretože výmera
asfaltovej cesty ma nevyhovujúcu šírku. Podľa normy má byť šírka cesty s obojstrannou premávkou
5,5 metra. Vedľa cesty je uložený vodovod, kanalizácia a plynovod a o tejto skutočnosti osobne
informovala Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. a Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
nakoľko do dnešného dňa nie sú tieto pozemky vysporiadané a nikdy žiadny súhlas a ani povolenie
na uloženie potrubia nedali. Tento stav trvá už viac ako 40 rokov a žiada už o konečné riešenie
a navrhuje, aby si obec zobrala na vyplatenie pozemkov v ich vlastníctve úver. Ing. Peter Zeník
podotkol, že zámer ako vysporiadať pozemky pod cestou zo strany obce bol navrhnutý, zmluva bola
pripravená a predložená na podpísanie, ale k uzavretiu zmluvy z ich strany nedošlo. Obec nemá
záujem kupovať pozemky, ktoré užívajú obyvatelia domov ako predzáhradky, tieto pozemky si
musia vysporiadať sami. Prof. Dr. Ing. Martin Decký navrhuje, aby obec pripravila podklady pre
vysporiadanie pozemkov nielen tam, kde je položený asfalt, ale aj všetky spevnené plochy a plochy
kde je uložený vodovod, kanalizácia, plynovod, príp. siete KBT, s čím sa stotožnili aj poslanci.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
I. berie na vedomie:
Žiadosť p. Štefánie Chlebúchovej o vysporiadanie vlastníckych vzťahov t. j. odkúpenie
podielu parc. č. 385/1, zapísaný na LV č. 1359, kat. územie Dolný Hričov.
II. poveruje:
Starostu obec Ing. Petra Zelníka prípravou podkladov pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov
pozemku parc. č. 385/1, zapísaný na LV. Č. 1359, kat. územie Dolný Hričov, v časti kde sa
nachádzajú spevnené plochy a plochy kde je uložený vodovod, kanalizácia, plynovod, príp.
iné siete.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Hôrečný, Marta
Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

4 poslanci – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Marta Rašovcová
0 poslancov
1 poslanec – Štefan Hôrečný

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

K bodu 10:
Žiadosť o dopredaj časti obecného pozemku
Žiadosť predložila Ing. Anna Mintálová, ktorá žiada odkúpiť časť pozemku parc. č. 633/1 o výmere
44 m2. Návrh geometrického plánu na oddelenie uvedeného pozemku je jej súčasťou. Žiadosť
odôvodňuje tým, že je majiteľkou susedného pozemku na ktorom plánuje výstavbu rodinného domu
a chce si zabezpečiť prístup k pozemku. Ing. Peter Zelník uviedol, že je potrebné myslieť aj na to,
že na tejto časti pozemku môže byť v budúcnosti realizované dopravné značenie a odporúča
zriadenie vecného bremena. Prof. Dr. Ing. Martin Decký, predseda Komisie pre dopravu, výstavbu
a životné prostredie upozornil na nevhodné a neprehľadné oplotenia pozemkov, preto navrhuje
pozemok pozrieť priamo v teréne, nakoľko na pozemok p. Mintálovej nie je prístup z verejnej
komunikácie a zatiaľ ani nebolo vydané stavebné povolenie.
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Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
I. berie na vedomie:
Žiadosť Ing. Anny Mintálovej o odpredaj časti obecného pozemku parc. č. 633/1, kat. územie
Dolný Hričov o výmere 44 m2.
II. ukladá:
Zvolať Komisiu pre výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 29.05.2019 o 17,00 hod.
a pozvať všetkých poslancov, za účelom doriešenia žiadosti.
K bodu 11:
Informácie starostu obce
Cenové ponuky na dodávku a montáž kamerového systému
Cenové ponuky na dodávku a montáž kamerového systému do objektu obecného úradu v Dolnom
Hričove predložili:
- STOPKRIMI, s. r. o. – dodávka a montáž kamerového systému v sume 2423,52 €, oprava
elektrického zabezpečovacieho zariadenia v sume 2284,20 €.
- GCSystems s. r. o. – dodávka a montáž zabezpečovacieho systému v sume 2788,80 €, dodávka
a montáž kamerového systému v sume 2612,40 €.
- FATRA-COM, s. r. o. – dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému v sume
2664,40 €, dodávka a montáž priemyselnej televízie v sume 2457,60 €.
Ing. Peter Zelník uviedol, že kamerový systém musí byť namontovaný tak, aby bol kompatibilný so
zabezpečovacím systémom. Najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť STOPKRIMI, ale Mgr.
Andrea Dobroňová upozornila, že cena sa môže ešte navýšiť, nakoľko nie je uvedená presná
kabeláž. Poslanci doporučujú preveriť a presnejšie špecifikovať ponuky.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Cenové ponuky na montáž a dodávku kamerového systému a cenové ponuky na opravu
elektrického zabezpečovacieho zariadenia do objektu obecného úradu v Dolnom Hričove.
Chronológia LV. Č. 1648
Ing. Peter Zelník uviedol, že chronológia LV č. 1648, kat. územie Dolný Hričov s chronológiou
zmien od 11. januára 2019, bola vypracovaná na podnet Ing. Mariána Chamaja, z dôvodu zistenia
vlastníka pod obecnými budovami. Vypracovaný LV č. 1648 s chronológiou zmien je prílohou
zápisu.
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
LV č. 1648, kat. územie Dolný Hričov s chronológiou zmien od 11. januára 2019.
Nadácia KIA Motors Slovakia
Ing. Peter Zelník informoval poslancov, že v projekte ,,Nové materiálne vybavenie pre prípravku,
žiakov a dorast ŠK Dolný Hričov“ v rámci programu Šport v regióne 2019 a v programe Podpora
rozvoja športu na rok 2019 v projekte ,,Výstavba detského ihriska v našej obci“ sme neboli
úspešný. Naopak na projekt ,,Nočná hasičská súťaž“ sme získali z Nadácie KIA Motors Slovakia
peňažné prostriedky v hodnote 4354,40 € a bola nám predložená zmluva o poskytnutí grantu.
V týchto dňoch nám bolo tiež oznámené, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
,,WIFI pre Teba – Obec Dolný Hričov“ nám bola schválená.
Uznesenie č. 74/2019
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Zmluvu o poskytnutí grantu v hodnote 4354,40 € pre projekt Nočná hasičská súťaž.
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a začatie procesu uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ,,WIFI pre Teba – Obec Dolný
Hričov“.
Zvýšenie bezpečnosti v obci
Na zvýšenie bezpečnosti v obci Dolný Hričov bola v rámci projektu organizácie dopravy
vypracovaná technická správa. Projekt rieši dopravné značenie v obci, spomaľovacie prahy na ul.
Školskej a Staničnej a zníženie rýchlosti v križovatke ciest III/2091 a III/2090 z 90 km/h na 70
km/h.
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Projekt organizácie dopravy ,,Zvýšenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách v Dolnom
Hričove.
Žiadosť o súčinnosť
Žiadosť o súčinnosť predložil p. Jaroslav Šmehil s manželkou a žiadajú obec o poskytnutie
priestorov športového areálu a príslušenstva z dôvodu primícií syna p. Jaroslava Šmehila. Primičná
omša sa uskutoční dňa 16.06.2019 vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Dolnom Hričove.
Poslanci jednomyseľne súhlasia s poskytnutím súčinnosti.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Žiadosť p. Jaroslava Šmehila s manželkou o súčinnosť obce Dolný Hričov pri primíciách syna
Jaroslava Šmehila dňa 16.06.2019.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Žiadosť o poskytnutie športového areálu a príslušenstva
Žiadosť o poskytnutie športového areálu a príslušenstva predkladá SiriuS-STAR, n.o. za účelom
organizovania podujatia ,,Deň detí“ dňa 01.06.2019.
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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Bezodplatné poskytnutie športového areálu a príslušenstva SiriuS-STAR, n.o., za účelom
organizovania podujatia ,,Deň detí“ dňa 01.06.2019.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová

Hlasovali za (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Ing. Peter Zelník ďalej informoval:
o Do konca budúceho týždňa budú predložené všetky cenové ponuky na zakúpenie osobného
motorového vozidla pre obecný úrad.
o Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina vydala od 15.05. do
31.05.2019 povolenie na čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie I/61 v km 186, 700 –
187,800 v kat. území Dolný Hričov z dôvodu obnovy krytu vozovky, t. j. vyfrézovanie,
asfaltovanie, obrus.
o Dňa 06.05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie so spoločnosťou Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s. Žilina, za účelom pre odovzdania staveniska ,,Budovanie zaostávajúcej
technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ul. Osloboditeľov, Dolný Hričov.
o Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo s riaditeľom spoločnosti T+T, a. s. Žiliny Ing. Milošom
Ďurajkom, ktorý uviedol, že proces nakladania s odpadmi sa mení, plánuje sa výstavba nových
moderných spaľovní a kompostárni a upozornil na poplatky s uložením odpadu, čo môže pre
obyvateľov znamenať zvýšenie poplatkov za komunálny odpad.
o Poďakoval všetkým, ktorí zabezpečili podujatie – Deň matiek a turnaj prípraviek ŠK Dolný
Hričov.
K bodu 12:
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Mária Rapánová – hlavná kontrolórka obce, poďakovala sa všetkým poslancom za zvolenie do
funkcie kontrolóra obce na ďalšie obdobie.
Bc. Daniela Ďuriníková – navrhla, aby bolo natreté oplotenie športového areálu, keďže budeme
mať v našej obci dňa 16. júna primičnú slávnosť.
Štefan Hôrečný – upozornil, že by bolo vhodné osadiť dopravné zrkadlá pri výjazde z ul. Mládeže
na ul. Osloboditeľov.
Prof. Dr. Ing. Martin Decký – informoval, že na stretnutí Komisie pre dopravu, výstavbu a životné
prostredie sa prejednávala žiadosť p. Lupákovej o výmenu, resp. odkúpenie pozemku, aby mali
dostačujúci prístup na svoj pozemok, kde s manželom plánujú výstavbu rodinného domu. Komisia
odporúča, aby bol starosta obce poverený prípravou podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie
pre prístup z komunikácie na pozemok.
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje:
Starostu obce Ing. Petra Zelníka, prípravou podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie za
účelom prístupu z verejnej komunikácie na pozemok p. Lupákovej.
Prítomní poslanci (menovite):
5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
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Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov – prof. Dr. Ing. Martin Decký, Bc. Daniela
Ďuriníková, Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 19:
Diskusia
Oľga Hofericová – opätovne poukázala na znečistené fasády rodinných domov na ul.
Osloboditeľov, ktoré sú od prejazdu áut tak znečistené, že ich nie je možné dať do požadovaného
stavu. Sľuby o vyčistení neboli zrealizované, preto by sa mala táto situácia riešiť. Tiež upozornila
na množstvo odpadu, že veľa obyvateľov neseparuje, čím zvyšujú množstvo komunálneho odpadu,
ale poplatok za odpad je určený rovnako pre všetkých. Informovala sa, kedy sa začne realizácia
vodovodu a kanalizácie na ul. Osloboditeľov. Ing. Peter Zelník reagoval, že v súčasnosti obce platia
poplatky za uskladnenie odpadu, čím sa bude zvyšovať aj poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
Obec ponúka bezplatne občanom veľkokapacitný kontajner a tiež máme na MPPS možnosť
odovzdať vyseparovaný odpad. Vodovod a kanalizácia sa bude na ul. Osloboditeľov realizovať do
hĺbky 2,5 metra už v mesiaci máj 2019.
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Diskusné príspevky prítomných občanov.
K bodu 14:
Rekapitulácia prijatých uznesení
Zapisovateľka Mgr. Danka Kramarová zrekapitulovala uznesenia č. 57 – 80/2019 z verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.05.2019.
K bodu 15:
Záver
Ing. Peter Zelník, starosta obce sa na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľka:

Mgr. Danka Kramarová

.........................................

Overovatelia:

Mgr. Andrea Dobroňová

.........................................

Marta Rašovcová

.........................................

...............................................
Ing. Peter Zelník
starosta obce

V Dolnom Hričove dňa 15.05.2019.
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