ZÁPISNICA č. 5/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2019
o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ:

Zamestnanci OcÚ:
Hlavný kontrolór obce:
Ospravedlnení:

Ing. Peter Zelník
Pavol Ballay
prof. Dr. Ing. Martin Decký
Mgr. Andrea Dobroňová
Bc. Daniela Ďuriníková
Štefan Hôrečný
Ján Hrazdíra
Bibiána Odváhová
Marta Rašovcová
Rudolfa Sládková
Mária Rapánová
Ing. Marián Chamaj

Hostia:

podľa prezenčnej listiny

K bodu 1.
Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) 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 8 poslancov, čím bolo OZ uznášaniaschopné. Rokovanie sa riadilo
nasledovným programom:
Program zasadnutia:
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.
Záverečný účet obce Dolný Hričov za rok 2018
6.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2018
7.
Rozpočet roku 2019 - 3. zmena
8.
Návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školách i školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dolný Hričov a určenie podmienok tejto úhrady
9.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
10.
Pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov
11.
Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc.č. KN-C 633/1 v k.ú. Dolný Hričov
Ing. Anne Mintálovej
12.
Žiadosť rodiny Lupákovej o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 115/1, čiastočné rozšírenie
časti pozemku parc.č. KN-C 102 v k.ú. Dolný Hričov
13.
Majetkovoprávne vysporiadanie Ul. športová
14.
Informácie starostu obce:
- SEVAK, a.s. stavba: „Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia
a vodovod pre Ulicu osloboditeľov Dolný Hričov“ - výzva
- MDV SR - začatie kolaudačného konania stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej
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15.
16.
17.
18.

trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
(úsek Považská Teplá/mimo/ - Žilina /mimo/)“
- Žiadosť p. Fedorovej o montáž vonkajšej klimatizácie - 16 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov
- Zmena úradných hodín obecného úradu počas mesiacov júl a august 2019 (letný režim)
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Diskusia
Rekapitulácia prijatých uznesení
Záver

Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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 určil starosta obce, Ing. Peter Zelník, pracovníčku obecného úradu p. Rudolfu
Sládkovú, za overovateľov poslancov OZ p. Pavla Ballay a p. Jána Hrazdíru.
Uznesenie č. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku p. Rudolfu Sládkovú.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca OZ, p. Pavla Ballaya.
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Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca OZ, p. Jána Hrazdíru.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 3.
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 4/2019. K zápisnici č. 4/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.05. 2019 na obecnom úrade,
z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zápisnicu č. 4/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
15.05.2019.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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 4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
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Poslancom OZ bolo zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 57 - 81/2019 z verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.05.2019. Z radov poslancov neboli prednesené
žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 57 - 81 / 2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 15.05.2019.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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 5.
Záverečný účet obce Dolný Hričov za rok 2018
Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke obce na vývesnej tabuli dňa 16.05.2019 a na
elektronickej úradnej tabuli „Slovensko.sk“ dňa 17.05.2019. Ku dňu konania zasadnutia OZ neboli
predložené žiadne pripomienky, návrhy, doplnenia.
Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
 záverečný účet obce Dolný Hričov za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
 použitie prebytku v výške 67 601,87 €. €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

tvorbu rezervného fondu vo výške 67 601,87 €,

použitie rezervného fondu vo výške 67 601,87 € na splátky úverov a investičné
akcie obce.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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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K bodu 6.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2018
P. Mária Rapánová, hlavný kontrolór obce, predložila k rokovaniu OZ „Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2018“ a navrhla záverečný účet
a celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Dolný Hričov za rok 2018.
K bodu 7.
Rozpočet roku 2019 - 3. zmena
P. Rudolfa Sládková, ekonómka a účtovníčka obce predniesla návrh na 3. zmenu rozpočtu roku
2019, ktorá a týkala najmä upresnenia príjmov a výdavkov v prenesených kompetenciách,
zúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie volieb prezidenta SR - 1. a 2.
kolo, volieb do EÚ, bežné transfery DPO, Nadácia KIA Motors Slovakia, T+T, a.s.. V príjmovej
a výdavkovej časti boli použité finančné prostriedky z fondu opráv 16 a 28 b.j. z roku 2018.
Vzhľadom k tomu, že rozpočet na rok 2019 bol predložený a schválený v 11 a 12/2018 a doposiaľ
neboli upravované položky 610 a 620 (mzdy a odvody), budú navýšené, z dôvodu úprav tarifných
platov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2019 o 10%, vyplatenie odmien pri životnom
jubileu . Z roku 2018 na účet rezervného fondu zostali finančné prostriedky vo výške 6 607,29 €,
návrh na ich použitie bol na zabezpečenie DNM a DHM.
Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Rozpočet r. 2019 - 3. zmenu, použitie zostatku rezervného fondu z r. 2018 vo výške 6 607,29 €
na zabezpečenie DHM a DNM.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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 8.
Návrh VZN č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školách i školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný
Hričov a určenie podmienok tejto úhrady
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia
odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania
materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR
nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie
v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania
pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných
pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením
stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné
pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné
fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl.
Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sú
účinné od 01.09.2019.
Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Návrh VZN č. 3/2019 obce Dolný Hričov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Dolný Hričov a určenie podmienok tejto úhrady.
K bodu 9.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
P. Mária Rapánová, hlavný kontrolór obce, predložila „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2019“, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým - na úradnej tabuli
obce a na jej webovej stránke min. 15 dní pred konaním zasadnutia OZ (od 28.05.2019).
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

8 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan
Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
8 poslancov - Pavol Ballay, 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 10.
Pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov
P. Štefan Hôrečný, predseda Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky informoval
prítomných o zasadnutí komisie v súvislosti so žiadosťou o pridelenie 1-izbového bytu v nájomnom
dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov, ktorý sa uvoľni po odchode rod. Plačkovej k 31.07.2019.
Žiadatelia, ktorí spĺňali podmienky a kritéria prideľovania bytov v nájomných bytoch v obci Dolný
Hričov v zmysle platného VZN č. 2/2016 : p. Michaela Bellušová, p. Lukáš Hluchý, p. Mária
Sládečková. O pridelení bytu rozhodovali poslanci OZ tajným hlasovaním. Komisia pre sčítanie
a vyhodnotenie hlasovania a jej predseda boli navrhnutí nasledovne: predseda komisie - p. Mária
Rapánová, členovia komisie - p. Štefan Hôrečný a Mgr. Andrea Dobroňová.
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Uznesenie č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
predsedu a členov komisie pre sčítanie a vyhodnotenie tajného hlasovania pridelenia 1-izbového
bytu v nájomnom dome 28 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov v zložení:
predseda komisie: p. Mária Rapánová, členovia komisie: p. Štefan Hôrečný, Mgr. Andrea
Dobroňová.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Následne prebehlo tajné hlasovanie, ktorého sa zúčastnilo 8 prítomných poslancov. Komisia
sčítala jednotlivé hlasy - počet platných hlasov bolo 7, 1 hlas bol neplatný. Výsledok tajného
hlasovania: p. Michaela Bellušová - 7 hlasov, p. Lukáš Hluchý - 0 hlasov, p. Mária Sládečková - 0
hlasov.
Uznesenie č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
výsledok tajného hlasovania pridelenia 1-izbového bytu v nájomnom dome 28 b.j., Ul. školská,
Dolný Hričov v poradí: p. Michaela Bellušová - 7 hlasov, p. Lukáš Hluchý - 0 hlasov, p. Mária
Sládečková - 0 hlasov.
K bodu 11.
Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc.č. KN-C 633/1 v k.ú. Dolný Hričov
Ing. Anne Mintálovej
Ing. Anna Mintálová žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku predložila na rokovanie OZ
dňa 15.05.2019. Poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a bolo uložené zvolať stretnutie
Komisie pre výstavbu, dopravu a životné prostredie k miestnemu zisťovaniu, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29.05.2019. Predseda komisie, prof. Dr. Ing. Martin Decký, objasnil situáciu a informoval
o záveroch. Zo 6 prítomných členov komisie 4 členovia bol za odpredaj časti obecného pozemku, 1
poslanec bol proti odpredaju a 1 poslanec sa zdržal hlasovania. Ďalší 2 členovia KVDaŽP, ktorí sa
z pracovných dôvodov nemohli stretnutia zúčastniť, dodatočne uskutočnili miestne zisťovanie a tiež
vyjadrili súhlas s odpredajom časti pozemku. Návrh kúpnej ceny sa odvíjal od znaleckého posudku
na miestnu komunikáciu a to vo výške 15,18 €/m2. Bol vznesený návrh aj na vyššiu sumu.
V prípade odpredaja časti obecného pozemku všetky náklady s tým spojené - náklady na
vypracovanie GP, návrhu kúpnej zmluvy, zavkladovanie do katastra nehnuteľností bude znášať
žiadateľ.
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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žiadosť Ing. Anny Mintálovej, Ľ. Štúra 435/2, 013 01 Teplička nad Váhom o odpredaj časti
obecného pozemku nachádzajúceho sa na parc. č. 633/1, kat. územie Dolný Hričov o výmere 44 m2
ako novovytvorenú parcelu v sumu 15,18 €/m2. Náklady spojené s odpredajom pozemku
(vypracovanie GP, návrh kúpnej zmluvy, zavkladovanie, ...) hradí žiadateľ.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 12.
Žiadosť rodiny Lupákovej o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 115/1, čiastočné rozšírenie
časti pozemku parc.č. KN-C 102 v k.ú. Dolný Hričov
Komisia pre výstavbu, dopravu a životné prostredie uskutočnila dňa 29.05.2019 aj miestne
zisťovanie na pozemkoch parc.č. KN-E 115/1, KN-C 146, 147, KN-C 102 a KN-C 134. Prítomní
členovia s návrhom rod. Lupákovej súhlasia. Jedná sa o predaj pozemku parc.č. KN-E 115/1
o výmere 17 m2 za symbolickú cenu, rozšírenie pozemku parc.č. KNC 102 voči pozemku KN-C
134 vo vlastníctve obce, aby bolo umožnené zrealizovať prístupovú komunikáciu k plánovanej
novostavbe RD na susedných parcelách. Bude nutné spevniť obvodové múry a strop kanalizačnej
šachty, presun NN vedenia a výrub 3 ks drevín. Zo strany rod. Lupákovej bol prizvaný geodet
k zameraniu jednotlivých pozemkov, po vyhotovení GP budú tieto predložené starostovi obce.
Uznesenie č. 96/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť rodiny Lupákovej, Školská 266/3A, 013 41 Dolný Hričov o odkúpenie pozemku parc.č.
KN-C 115-1, čiastočné rozšírenie časti pozemku parc.č. KN-C 102 v k.ú. Dolný Hričov.
K bodu 13.
Majetkovoprávne vysporiadanie Ul. športová
K rokovaniu OZ bol predložená kúpna zmluva medzi predávajúcimi: p. Libuša Škvaridlová, p.
Anna Kulháňová, p. Štefánia Kováčiková a kupujúcim: Obec Dolný Hričov na novovytvorenú
parcelu č. KN-C 673/11, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 188 m2, ktorá vznikla na základe
GP č. 156/2018 vypracovaného spoločnosťou SLOVMAP s.r.o. dňa 22.03.2019 a úradne overeného
OÚ Žilina, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 764/2019 v k.ú. Dolný Hričov. P. Štefánia
Kováčiková požiadala o doplnenie ďalších podmienok v čl. III. Kúpna cena bod č. 6 neuhrádzanie splátok. Ing. Peter Zelník, starosta obce, upresnil, že tento bod sa bude riadiť v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka. Mgr. Andrea Dobroňová sa vyjadrila, že v prípade ďalších
doplnení do predloženej kúpnej zmluvy, navrhuje presun termínu jej schválenia na ďalšie rokovanie
OZ, kedy bude poslancom OZ k dispozícií jej úplné znenie.
P. Štefánia Kováčiková odsúhlasila znenie kúpnej zmluvy tak ako bolo predložené k rokovaniu OZ
dňa 12.06.2019, bez ďalších doplnení, resp. zmien.
starosta obce
Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcimi: p. Libuša Škvaridlová, p. Anna Kulhaňová, p.
Štefánia Kováčiková a kupujúcim: Obcou Dolný Hričov na novovytvorenú parcelu č. KN-C 673/11
o výmere 1 188 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorá vznikla na základe GP č. 156/20019
vypracovaného spoločnosťou SLOVMAP s.r.o. dňa 22.03.2019 a úradne overeného OÚ Žilina,
katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 764/2019. Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená vo
výške 15,18 €/m2, t.j. v celkovej výške 18 033,84 €.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

P. Ľudmila Randíková sa infomovala na situáciu vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov t. j.
odkúpenie podielu pozemku E-KN parc. č. 385/1, zapísaný na LV č. 1359, kat. územie Dolný
Hričov. Dňa 29.05.2019 bolo uskutočnené miestne zisťovanie KDVaŽP. Vzhľadom k tomu, že p.
Štefánia Chlebúchová a p. Ľudmila Randíková neboli prítomné na zasadnutí OZ od jeho začiatku,
Ing. Peter Zelník zopakoval plnenie prijatého Uznesenia č. 70/2019 zo dňa 1505.2019 a to:
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.
Úloha naďalej trvá.
K bodu 14.
Informácie starostu obce
- SEVAK, a.s., Žilina bude v obci realizovať stavbu „Budovanie zaostávajúcej technickej
vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov, Dolný Hričov“. Na predmetnú stavbu
bolo vydané stavebné povolenie pod č. ŽP A 2006/00314-Han zo dňa 17.03.2006,
s právoplatnosťou dňa 24.04.2006. Stavba na základe požiadavky obce bola zaradená do
investičného plánu spoločnosti na rok 2019 a následne schválená. Obec Dolný Hričov postúpil na
spoločnosť SEVAK, a.s. Zmluvou č. 17839/2017 zo dňa 22.01.2019 všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba v hodnote 640 454,79 €,
financovaná zo zdrojov SEVAK, a.s., sa napája na VK vo vlastníctve obce, obec bolo vyzvaná, aby
táto obecná kanalizácia bola odpredaná za symbolickú sumu 10,- € do majetku spoločnosti SEVAK,
a.s.. Verejná kanalizácia v majetku obce a v majetku SEVAK, a.s. musí tvoriť jeden prevádzkový
celok s jedným prevádzkovateľom.
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
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list spoločnosti SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina zo dňa 20.05.2019 – stavba:
„Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti: kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov
Dolný Hričov“ - výzva.
- MDaV SR listom zn. 18137/2019/SŹDD/41851 zo dňa 24.05.2019 zaslalo obci Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie stavebníka ŽSR, Generálne
riaditeľstvo, Bratislava na časť stavby dráhy: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov –
Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá/mimo/ Žilina/mimo/)“.
Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie na časť stavby dráhy:
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., II.
etapa - (úsek Považská Teplá/mimo/ - Žilina /mimo/)“ zo dňa 24.05.2019.
- žiadosť p. Aleny Fedorovej o povolenie montáže vonkajšej klimatizácie. Dôvodom žiadosti sú
výrazné zmeny v globálnom otepľovaní, nadmerne vysokým letným teplotám a zdravotnému stavu
p. Aleny Fedorovej a jej syna. Žiadosť bola prejednávaná aj na zasadnutí Komisie pre sociálne,
zdravotné a bytové otázky. Poslanci nesúhlasili s montážou vonkajšej klimatizácie na fasáde
nájomného domu 16 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov. Boli prednesené návrhy na vnútornú
klimatizáciu, montáž vonkajšej klimatizácie vedľa nájomného domu...
Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
žiadosť p. Aleny Fedorovej, Ul. školská 255/12, 013 41 Dolný Hričov na montáž vonkajšej
klimatizácie za podmienky, že uvedená klimatizácia nebude montovaná na vonkajšej fasáde
nájomnej bytovky 16 b.j., Ul. školská, Dolný Hričov.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

- Rozpočet na dodávku a montáž kamerového systému /CCTV/ do objektu Obecného úradu
v Dolnom Hričove. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola podaná informácia o cenových
ponukách na dodávku a montáž kamerového systému. Najvýhodnejšiu ponuku vo výške 2 423,52 €
s DPH predložila spoločnosť STOPKRIMI, s.r.o., Žilina. Vzhľadom k požiadavke poslancov
o preverenie a presnejšie špecifikovanie ponuky Ing. Peter Zelník, starosta obce, pozval na
zasadnutie OZ zástupcu uvedenej spoločnosti, ktorý zodpovedal na všetky položené otázky.
Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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dodávku a montáž kamerového systému (CCTV) do objektu obecného úradu v zmysle predloženej
cenovej ponuky spoločnosti STOPKRIMI, s.r.o., Žilina zo dňa 22.03.2019 vo výške 2 423,52 €
s DPH.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

- Obstaranie nového osobného motorového vozidla pre potreby obce. Uznesením č. 45/2019
z 13.03.2019 bol poverený starosta obce spracovaním verejného obstarávania na kúpnu nového
osobného motorového vozidla do maximálnej výšky ceny obstarania 14 500,00 € s DPH formou
leasingu alebo úverovej zmluvy s technickými parametrami motorového vozidla kategória štandard
a viac. Verejné obstarávanie bolo ukončené, na výšku ceny obstarania nezareagoval žiadny
dodávateľ. Od Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. bola predložená ponuka vo výške ceny
obstarania 15 500,- € s DPH ( J7W5 KIA CEED SW 1,4 Mpi M6 GOLD). V prípade súhlasu
hlavného kontrolóra obce a poslancov OZ s výškou ceny obstarania 15 500,- € s DPH, nie je
potrebné spracovávať nové verejné obstarávanie.
Uznesenie č. 102/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
obstaranie nového osobného motorového vodidla pre potreby Obce Dolný Hričov do maximálnej
výšky obstarania 15 500,00 € s DPH formou leasingu alebo úverovej zmluvy s technickými
parametrami motorového vozidla kategória štandard a viac.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):
Mimo rokovaciu sálu (menovite):

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

- Zmena úradných hodín obecného úradu počas mesiacov júl a august (letný režim). Ing. Peter
Zelník, starosta obce, informoval prítomných poslancov na zmenu úradných hodín počas mesiacov
júl a august:
pondelok, utorok
7,00 hod. - 15,00 hod.
streda
7,00 hod. - 17,30 hod.
štvrtok
7,00 hod. - 15,00 hod - nestránkový deň
piatok
7,00 hod. - 12,00 hod. (bez obedňajšej prestávky)
- Vybudovanie odvodňovacieho rigola v Pekline, pozemok parc.č. KN-C 390/1,3 a KN-E 388/1.
- Informácia k UPN, dohodnutá komunikácia s Mgr. Ľubicou Hanuliakovou - OÚ Žilina, odbor
starostlivosti o životné prostredie na koniec mesiaca jún 2019.
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- Zahájenie stavby: „Výrobna-skladová hala“ spoločnosti Erste Group Immorent Slovenko, s.r.o.,
Bratislava
- Rokovanie so zástupcami spoločnosti Erste Group Immorent Slovenko, s.r.o., Bratislava
ohľadom vodovodu - úsek ul. Na Imranovec, udržiavacie a stavebné práce na budove ZŠ ročníky
1.-4., ŠJ, ŠKD.
- Valné zhromaždenie spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina konané dňa 30.05.2019.
K bodu 15.
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
P. Pavol Ballay - pozval všetkých prítomných na „Deň otcov“, ktorý sa bude konať dňa 15.06.2019
v Športovom areáli v Dolnom Hričove a v Pekline.
P. Bibiána Odváhová - tiež pripomenula práce na ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD. Informovala sa na otvorenie
detského ihriska.
P. Marta Rašovcová - termín konania „Fazuľovice“ je 20.07.2019. Pozvánky a letáky sú
pripravené. Je zostavený kultúrny program. Každá pomoc organizátorom bude vítaná.
Mgr. Andrea Dobroňová sa informovala na prístupovú cestu Na Plzák okolo spoločnosti Hanuliak
s.r.o.. Zámennou zmluvou zo dňa 20.04.2017 sa p. Ján Hanuliak a Mgr. Viera Hanuliaková
zaviazali vybudovať na vlastné náklady spevnenú cestu na pozemku pacr.c. KN-C 1110/15, ktorá
bola aj zrealizovaná a ktorú môžu aj občania používať. Ďalej sa informovala na súčasnú situáciu
Cesty na Lazy. Obec obdržala informáciu o zmene vlastníckych vzťahov, zatiaľ ešte zmeny nie sú
zavkladované do katastra nehnuteľností. Na záver vzniesla dotaz, kedy bude vydané ďalšie číslo
obecných novín „Dolnohričovské zvesti“, posledné vydanie bolo z 12/2017. Bol daný prísľub
vydania novín do konca roku 2019.
P. Štefan Hôrečný v súvislosti s primíciami p. Jaroslava Šmehíla sa informoval, či je obec na takúto
slávnosť pripravená, aká je súčinnosť obce, upozornil na železničné teleso od predajne s.d. COOP
Jednota po PD Agrofin, navrhol vyzvať občanov o úpravu okolia svojich nehnuteľností.
K bodu 16.
Diskusia
P. Štefánia Kováčiková upozornila na preťaženosť elektrickej siete na športovom areáli pri
niektorých akciách. Požiadala o informáciu ohľadom dočasného prerušenia prejazdu miestnej
komunikácie Ul. mládeže, orientačný bod pri RD súpisné č. 299 v období od 17.06.2019 v čase od
6,00 hod. do 22.06.2019 v čase do 21,00 hod.. Dôvodom je realizácia výstavby rozšírenia verejnej
kanalizácie, verejného vodovodu, verejného osvetlenia v spojení s rezervnou trasou pre rozšírenie
distribučnej sústavy pre energetiku a prístupovej komunikácie stavebníkom APH LEGAL,s.r.o.,
Dolný Hričov.
Ing. Pavol Matúšek s Bc. Nadežda Ballay predložili poslancom OZ výkresovú dokumentáciu
na vybudovanie prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. KN-C 940/11 k novovytvoreným
parcelám a jej obratiska na pozemku parc.č. KN-C 940/56 a KN-E 706/2. Žiadosť bola postúpená
KDVaŽP k miestnemu zisťovaniu. Zasadnutie komisie bude zvolané na 19.06.2019 (streda) o 16,00
hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.
Uznesenie č. 103/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť Ing. Pavla Matúška a Bc. Nadeždy Ballay o vytvorenie obratiska na pozemku parc.č. KN-C
940/56 a KN-E 706/2 navrhovanej prístupovej komunikácie na pozemku parc.č. KN-C 940/11
v k.ú. Dolný Hričov k plánovanej výstavbe RD. Žiadosť sa postupuje na rokovanie Komisie pre
dopravu, výstavbu a životné prostredie OZ, ktoré sa bude konať dňa 19.06.2019 na Obecnom úrade
v Dolnom Hričove o 16,00 hod. a následne na mieste zisťovania.
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- p. Peter Dobroň sa tiež zapojil do diskusie v súvislosti s prístupovou cestou Na Plzák, Cestou na
Lazy. Je potrebné riešiť výjazdy na cestu I/61, vysporiadanie pozemkov pod miestnymi
komunikáciami.
Uznesenie č. 104/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
diskusné príspevky prítomných občanov.

Zapisovateľka: Rudolfa Sládková
....................................
Overovatelia:
Pavol Ballay

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

Ján Hrazdíra

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

............................................
Ing. Peter Zelník
starosta obce
V Dolnom Hričove dňa 12.06.2019.
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