ZÁPISNICA č. 2/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 13. marca 2019 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Ospravedlnený:
Zamestnanci OcÚ:
Hlavný kontrolór obce:
Hostia:

Ing. Peter Zelník

prof. Dr. Ing. Martin Decký
Mgr. Andrea Dobroňová
Bc. Daniela Ďuriníková
Štefan Hôrečný
Ján Hrazdíra
Ing. Marián Chamaj (od 3. bodu programu vrátane)
Bibiána Odváhová
Marta Rašovcová
Pavol Ballay
Monika Kilianová
Mária Rapánová
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove otvoril a viedol starosta obce,
Ing. Peter Zelník. Privítal všetkých prítomných a uctil si minútou ticha spomienku na nášho
dlhoročného zamestnanca p. Petra Milu a skonštatoval, že zasadnutie sa koná v súlade so zákonom
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 9
poslancov bolo prítomných 8 poslancov, čím bolo obecné zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Rokovanie sa riadilo nasledujúcim programom:
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.
Schválenie zmluvy o nájme pozemkov
6.
Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme bytu
7.
Žiadosť o predaj obecných pozemkov
8.
Projekt ,,Výstavba detského ihriska – obec Dolný Hričov“
9.
Žiadosť o finančný príspevok pre telesne postihnutých
10.
Informácie starostu obce
- Vykonávanie častejších dopravných kontrol
- Návrh na zakúpenie obecného vozidla
11.
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
12.
Diskusia
13.
Rekapitulácia prijatých uznesení
14.
Záver
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Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
2 poslanci – Pavol Ballay, Ing. Marián Chamaj
7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce, Ing. Peter Zelník, pracovníčku obecného
úradu, p. Moniku Kilianovú, za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva, Bc.
Danielu Ďuriníkovú a p. Jána Hrazdíru.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku zápisnice p. Moniku Kilianovú.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
2 poslanci – Pavol Ballay, Ing. Marián Chamaj
7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov
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Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslankyňu obecného zastupiteľstva, Bc. Danielu Ďuriníkovú.

Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca obecného zastupiteľstva, p. Jána Hrazdíru.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 3:
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 1/2019.
K zápisnici č. 1/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.02.2019
na obecnom úrade z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
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Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zápisnicu č. 01/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. februára
2019.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom obecného zastupiteľstva boli zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 1 –
32/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.02.2019. Z radov
poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia uznesení č. 1 – 32/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13. februára 2019.
K bodu 5:
Schválenie zmluvy o nájme pozemkov.
Predloženie prepracovanej zmluvy o nájme pozemkov so spoločnosťou Agrofin PD
so sídlom Dolný Hričov, kde boli upravené formálne náležitosti zmluvy a doplnený čl. III.
,,po ukončení nájmu, pozemky budú uvedené do pôvodného stavu, v termíne do 30 .06. 2019“.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
zmluvu o nájme pozemkov so spoločnosťou Agrofin PD, je potrebné doplniť čl. III. ,,nájomca je
povinný dať prenajaté pozemky do pôvodného stavu, v termíne do 30.06.2019 a v prípade
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nedodržania zmluvy, pristúpi Obec Dolný Hričov k sankciám.“
K bodu 6:
Schválnie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme bytu
Schválenie Dodatku č 1 k zmluve o nájme bytu MUDr. Kataríny Hartelovej a Bc. Pavla Hartela,
kde Bc. Pavol Hartel prihlásil aj svoju partnerku, podmienky príjmu boli doložené a splnené .
Nakoľko sa jedná o zásadnú zmenu, kde sa zvyšoval počet osôb a tým pádom sa zvýšia aj
spotrebované energie (voda, plyn a elektrická energia), treba tento dodatok č. 1 aj schváliť na OZ.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu MUDr. Kataríny Hartelovej a Bc. Pavla Hartela.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Ing. Marián Chamaj, Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
Bc. Daniela Ďuriníková

K bodu 7:
Žiadosť o predaj obecných pozemkov
Žiadosť Ing. Jozefa Vršanského bola prejednávaná na schôdzi Komisie pre dopravu, výstavbu a
životné prostredie, ktorá sa uskutočnila dňa 11. 03. 2019 na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.
Predseda stavebnej komisie prof. Dr. Ing. Martin Decký sa vyjadril, že všetky podmienky žiadosti
boli splnené a odporúča túto žiadosť schváliť, cena bude predmetom znaleckého posudku
na odkúpenie pozemkov parc .č. KN-C 1232/31 a parc. č. KN-C 1258/5, ktorý dá vypracovať
Ing. Jozef Vršanský.

Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť Ing. Jozefa Vršanského o predaj obecných pozemkov KN-C 1232/31 a KN-C 1258/5
v k.ú. Dolný Hričov, odporúča túto žiadosť schváliť a predložiť znalecký posudok spolu s kúpnou zmluvou
na schválenie OZ.
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K bodu č. 8.
Projekt ,,Výstavba detského ihriska obce Dolný Hričov“.
Predloženie žiadosti o dotáciu z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ na projekt
„Výstavba detského ihriska - obec Dolný Hričov“. Výška maximálnej žiadanej dotácie na projekt je
vo výške 12 000,00 €, zabezpečenie na spolufinancovanie z rozpočtu obce je vo výške najmenej 5%
z celkového rozpočtu, t.j., maximálne vo výške 600,00 €. Termín predkladania žiadosti: 15.03.2019.
Na základe návrhu p. Bibiány Odváhovej, zo zápisnice č. 1/2019 OZ zo dňa 13.02.2019 konaného
v obci Dolný Hričov, sa uskutočnil prieskum medzi občanmi formou ankety „DOTAZNÍK“ z troch
možností ohľadom umiestnenia detského ihriska v obci Dolný Hričov. DOTAZNÍK sa rozdával na
každé súpisné číslo v obci Dolný Hričov a miestnej časti Peklina.
S textom: ,,Detské ihrisko odporúčame vybudovať na pozemku (v lokalite)“: 1. Medzi základnou
školou a materskou školou (par. č. 370/1, KN E, k. ú. Dolný Hričov), 2. Na športovom areáli (par. č.
682/5, KN C, k. ú. Dolný Hričov), 3. V miestnej časti Peklina – lokalita Panská záhrada (par. č.
149/1, KN C, k. ú. Peklina).
O hlasovaní občanov prostredníctvom DOTAZNÍKA prítomných informovala hlavná kontrolórka
obce, p. Mária Rapánová. Počet odovzdaných dotazníkov 249 ks z toho 2 boli čisté a na 1 boli
zakrúžkované 2 možnosti.
Výsledky boli nasledovné:
1. miesto – lokalita č. 1, Medzi základnou školou a materskou školou, v počte 166 hlasov.
2. miesto – lokalita č. 2, V športovom areáli, v počte 59 hlasov.
3. miesto – lokalita č. 3, V miestnej časti Peklina – lokalita Panská záhrada, v počte 21 hlasov.
Na základe vyhodnotenia prieskumu, uskutočneného medzi občanmi, starosta obce Dolný Hričov
Ing. Peter Zelník, odporúča tento projekt „ Výstavba detského ihriska“ schváliť na pozemku obce
Dolný Hričov parc. č. KN E 370/1, LV č. 1668, lokalita č. 1, Medzi základnou školou a materskou
školou.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
predloženie žiadosti o dotáciu v programe ,, Podpora rozvoja športu na rok 2019“, podprogram 2.
Výstavba detských ihrísk.
Výstavba detského ihriska na pozemku obec Dolný Hričov parc. č. KN E 370/1, LV č. 1668.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
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proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

0 poslancov
0 poslancov

K bodu č. 9:
Žiadosť o finančný príspevok pre telesne postihnutých
Ing. Peter Zelník, starosta obce, informoval o žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO
Bytča, v ktorej žiadajú o finančný príspevok vo výške 50 €. Príspevok má byť použitý na stretnutia
členov v klube aspoň jedenkrát v mesiaci a na rekondično-poznávacie zájazdy a na podujatia, ktoré
sú dostupné pre ich členov.
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
finančný príspevok vo výške 50 € pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 10:
Vykonávanie častejších dopravných kontrol
Ing. Peter Zelník, starosta obce, informoval prítomných, OO PZ Žilina vo veci vykonávanie kontrol
– oznámenie, berie na vedomie žiadosť obce Dolný Hričov a jej občanov. Na základe žiadosti o
vykonávaní častejších dopravných kontrol v obci Dolný Hričov, zameraných predovšetkým
na prejazd nákladných motorových vozidiel a dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v obci
Dolný Hričov. Hliadky PZ SR budú venovať v rámci možností väčšiu pozornosť dodržiavaniu
dopravných predpisov v obci Dolný Hričov.

Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Vykonávanie častejších dopravných kontrol v obci Dolný Hričov.
Návrh na zakúpenie obecného motorového vozidla

___________________________________________________________
ZÁPISNICA č. 2/2019

7/ 11

13.03.2019

Ing. Peter Zelník, starosta obce, dal vypracovať tri cenové ponuky informatívne a nezáväzne. Jednu
cenovú ponuku dal poslať do materiálov OZ ako informatívnu. V rozpočte na rok 2019 je schválená
suma na tento účel vo výške 8 000 € . Finančné prostriedky pokryjú akontáciu splátok pri obstaraní
osobného motorového vozidla formou finančného leasingu alebo úverovej zmluvy. Vo finančnom
krytí je nutné, aby bola pokrytá aj zákonná a havarijná poistka. Odporúča schváliť obstaranie
nového osobného motorového vozidla pre potreby obce Dolný Hričov.
Súčasné osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA AC KOMBI, ŠPZ ZA 383 DH, dátum prvej
evidencie vozidla (rok výroby) 10. 10. 2007, vlastník Obec Dolný Hričov, má najazdených cca
277 000 km. Do technického stavu osobného motorového vozidla je treba investovať čoraz častejšie
na jeho údržbu a opravy.
Mgr. Andrea Dobroňová informovala, že obstaranie osobného motorového vozidla je možné aj
formou úverovej zmluvy, kde je tiež zakomponované zákonné a havarijné poistenie. P. Štefan
Hôrečný a Mgr. Andrea Dobroňová odporúčajú obstarať osobné motorové vozidlo
vo výbave komfort a viac, a aby bolo vybavené navigáciou a ťažným zariadením.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje starostu obce:
spracovaním verejného obstarávania na kúpu nového osobného motorového vozidla do maximálnej
výšky ceny obstarania 14 500 € s DPH formou leasingu alebo úverovej zmluvy s technickými
parametrami motorového vozidla - kategória štandard a viac.
Prítomní poslanci (menovite):

Ospravedlnení poslanci
(menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
1 poslanec – Pavol Ballay
8 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Informácie starostu obce
-

-

Informácia o skládkach bola overená obhliadkou. Je zabezpečená fotodokumentácia, ktorá
bude postúpená ako podnet OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Dopravné značenia v obci Dolný Hričov, rieši sa ul. Osloboditeľov, ul. Školská, ul. Staničná
(pripomienkuje Mgr. Andrea Dobroňová), križovatka ciest III. tr. 2090 a 2091, cesta III. tr.
2091 železničná stanica,
Obec predložila žiadosť o dotáciu ,,Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019“.
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-

-

-

-

Projekt „WiFi pre Teba“ doplnenie požadovaných dokladov do 29. 03. 2019.
Dňa 07. 03. 2019 sa uskutočnilo stretnutie na VÚC pod záštitou predsedníčky p. Eriky Jurínovej a starostov obcí dotknutých leteckou dopravou v Žilinskom kraji. Starostovia deklarovali, že sú za rozvoj leteckej dopravy v kraji aj za zachovanie štatútu „medzinárodného
letiska“ pre Letisko Žilina v k. ú. Dolný Hričov. Majú výhrady k nočným letom ťažkých vrtuľníkov ich pristávaní, vzletov a letov v okolí letiska. Hlučnosť obťažuje obyvateľov susediacich obcí a okresné mesto Bytča. Zároveň požiadal Ing. Peter Zelník, starosta obce, aby
obec Dolný Hričov mala zastúpenie svojho člena v Rade pre leteckú dopravu pri ŽSK. Informoval o zámere ŽSK predĺžiť vzletovú a pristávaciu dráhu na Letisku Žilina.
V rámci projektu „MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí, ktorý realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorého predmetom je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, boli spomínané kompostéry rozmiestnené a niektoré boli na podnet občanov vrátené naspäť a umiestnené
na MPPaS obce Dolný Hričov.
p. Bibiána Odváhová požiadala o kompostér pre školu. Ing. Peter Zelník, starosta obce, prisľúbil dodanie na pozemky vo vlastníctve obce aj pre MŠ a ZŠ.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Nimnica, informoval o plánovanom čistení nového koryta Váhu – kanál v období mesiacov 08-10/2019, ktoré pravdepodobne spôsobí zvýšenie prietoku vody v starom koryte. Informácia bude ešte aktualizovaná.
Zmluva o spolupráci s T+T, a. s. prebieha, kontajnery 1 100 l v počte 7 ks (plast, sklo, papier, tetrapaky, plechovky) a 6 000 l v počte 1ks (na nábytok)

K bodu 11:
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Zástupca starostu bol ospravedlnený.
Hlavná kontrolórka obce, p. Mária Rapánová, informovala o čerpaní poskytnutej dotácie na rok
2018 pre Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Hričov. Dotácia bola poskytnutá vo výške 7 435,64 €.
Čerpanie bolo dokladované vo výške 7 379,61 €. Finančné prostriedky boli využité na nákup
techniky, uniforiem, servis a opravy techniky, pohonné hmoty...
Ďalej informovala, že škodová udalosť vo výške 6 298,24 € bola pokrytá poistným plnením
vo výške 5 302 €.
K bodu č. 12:
Diskusia
Ing. Marián Chamaj sa informoval na možnosť obce Dolný Hričov s vytvorením ďalšej triedy MŠ.
Vychádzal z poskytnutých informácií, ktoré má od rodičov detí, ktorí by ich radi umiestnili do MŠ
ale pre nedostatok miest v MŠ Dolný Hričov, boli odmietnuté. P. Bibiána Odváhová reagovala, že
detí, ktoré neprijali v minulom roku bolo cca 7 a z toho, niektoré nedosiahli požadovaný vek alebo
matky sú na rodičovskej dovolenke. Ing. Peter Zelník, starosta obce, reagoval na možnosť
prerobenia priestorov bývalého „bazéna“ na triedu. Podmienkou bude spracovanie projektovej
dokumentácie a financie na krytie projektu, ale nebráni sa ani tejto možnosti rozšírenia kapacity
a v minulosti o nej už uvažoval. Do budúcna sa určite počet obyvateľov zvýši a tým aj počet detí do
MŠ. Podotkol na fakt, že v jednom roku je detí viac a v ďalšom menej. P. Bibiána Odváhová
upozornila, že s tým je treba aj zodpovedať otázku o navýšení počtu učiteliek a zamestnanca v ŠJ,
ale viac upozorňuje na skutočnosť, že bude treba vytvoriť jednu triedu v ZŠ ročník 5. – 9.
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Ing. Marián Chamaj ďalej navrhol, aby obec zakúpila fotopasce a eliminovala vznik nelegálnych
skládok a dopomohla ich odhaleniu. Ing. Peter Zelník, starosta obce, tiež upozornil na skládky,
ktoré v okolí obce vznikajú a súhlasí so zakúpením aspoň dvoch fotopascí.
Poslanci riešili spolu so spoluvlastníkmi parciel ul. Športovú v obci Dolný Hričov, ktorí požadujú
majetkovoprávne vysporiadanie ich podielov. Ing. Peter Zelník, starosta obce, sa s p. Štefániou
Kováčikovu dohodol na stretnutí 20.03.2019 o 15,00 hod. na obecnom úrade v Dolnom Hričove.
Zároveň podotkol, že po prejdení návrhu kúpnej zmluvy a vzájomnej dohode sa dá plocha zabratá
obcou Dolný Hričov vytýčiť v teréne. Termín si určia dotknuté strany. Prof. Dr. Ing. Martin Decký
odporučil, aby sa noví poslanci s problematikou a materiálmi oboznámili. P. Štefánia Chlebúchová
opäť požadovala vysporiadanie celej parcely. Ing. Peter Zelník, starosta obce, ju vyzval, aby
nereagovala na vzniknutý stav podráždene a konštruktívne viedla diskusiu. Zároveň jej tiež už
niekoľkýkrát zopakoval, že súčasný stav je pozostatok z minulosti a bolo ho treba riešiť už vtedy.
Odporučil jej, komunikovať s právnikom a pozval ju na osobné stretnutie na Obecný úrad k tejto
téme.
Mgr. Andrea Dobroňová upozornila na vodný tok na ul. Staničnej. Koryto potoka je podľa nej
zanesené a treba ho prečistiť, aby počas prívalových dažďov nedošlo k vyliatiu potoka. Ing. Peter
Zelník, starosta obce, informoval, že v roku 2018 bola odoslaná písomná požiadavka na vyčistenie
vodných tokov v obci na SVP, š. p. Nimnica. Zároveň telefonicky komunikoval, aj na túto tému
so zamestnancom SVP, š. p. Nimnica OZ Žilina, p. Michalom Gáborom o požiadavke obce. Tento
rok opäť bude požadovať písomne vyjadrenie zabezpečenia čistenia vodných tokov v obci Dolný
Hričov.
Ďalej sa informovala či čistenie železničného podchodu na ul. Staničnej, zabezpečuje obec. Ing.
Peter Zelník, starosta obce odpovedal, že áno schodisko z ul. Staničnej po nástupište v železničnom
podchode smer Žilina. Táto časť bola požiadavkou obce Dolný Hričov o vybudovaní železničného
podchodu a obec túto časť prevzala do užívania. Ostané ostáva v majetku a správe ŽSR.
Prof. Dr. Ing. Martin Decký sa chce v rámci Komisie pre dopravu, výstavbu a životné prostredie,
venovať odhaľovaniu a eliminovaniu čiernych skládok na území obce Dolný Hričov a legalizácii
drobných stavieb občanov formou „amnestie“. Toto chce spracovať s členmi Komisie pre dopravu,
výstavbu a životné prostredie, a predložiť poslancom OZ.
P. Štefan Hôrečný sa odporúča zamerať nielen na budovanie detských ihrísk, aj na zveľaďovanie
okolia v obci. Navrhuje vybudovať oddychové zóny, kde by sa umiestnili lavičky, chodníky
a pribudlo viac zelene v obci.
Bc. Daniela Ďuriníkova upozornila na staré vysoké stromy v priestoroch MŠ a ZŠ. Podľa informácií
od občanov, stromy sú prestárle, poškodené, vysoké a treba ich začať nahrádzať výsadbou nových
stromov.
Mgr. Andrea Dobroňová upozornila na prasknutú cestu na ul. Staničnej v dôsledku výstavby
železničného podchodu. Zo strany ŽSR mali byť tieto nedostatky odstránené ešte pred samotným
vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavebné objekty „ŽSR, Modernizácia železničnej trate
Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 16 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá/mimo/ Žilina/mimo/)“.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
diskusné príspevky obyvateľov obce
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K bodu č. 13:
Rekapitulácia prijatých uznesení
Zapisovateľka p. Monika Kilianová zrekapitulovala uznesenia č. 33 – 46/2019 z verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 13..03.2019.
K bodu č. 14:
Záver
Ing. Peter Zelník, starosta obce, sa na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka:

Monika Kilianová

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

Overovatelia:

Bc. Daniela Ďuriníková

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

Ján Hrazdíra

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

Ing. Peter Zelník
starosta obce
V Dolnom Hričove 13.03.2019
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