ZÁPISNICA č. 2/2020
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.04.2020
v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove
Prítomní:
Starosta obce:
Zástupca starostu obce:
Poslanci OZ:

Zamestnanci OcÚ:
Hlavný kontrolór obce:
Ospravedlnení:

Hostia:

Ing. Peter Zelník
Pavol Ballay
prof. Dr. Ing. Martin Decký
Bc. Daniela Ďuriníková (počas 12. bodu programu)
Štefan Hôrečný
Ján Hrazdíra
Bibiána Odváhová
Marta Rašovcová
Rudolfa Sládková
Mária Rapánová
Mgr. Andrea Dobroňová
Ing. Mariách Chamaj
podľa prezenčnej listiny

K bodu 1:
Otvorenie rokovania, potvrdenie jeho uznášaniaschopnosti a schválenie programu
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove (ďalej len „obecné
zastupiteľstvo“) 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 obecné zastupiteľstvo 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 zápisníc z predchádzajúceho zasadnutia
4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
5.
Rozpočet rok 2019 - 7. zmena + skutočnosť čerpania príjmov a výdavkov
k 31.12.2019
6.
Rozpočet rok 2020 - 1. zmena
7.
VZN obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov
8.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 ŠK- Dolný Hričov
9.
Dodatok k Zmluve č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
10.
Kúpa pozemkov v k.ú. Peklina v prospech obce Dolný Hričov - kúpna zmluva Ján
Hrazdíra.
11.
Kúpa pozemkov v k.ú. Peklina v prospech obce Dolný Hričov - kúpna zmluva Ervín
Schmieger.
12.
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Tomašec parc.č. KN-C 944/4 v k.ú. Dolný Hričov
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13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve
uloženia inžinierskych sietí, vstupu, prejazdu a prechodu cez pozemky v k.ú. Dolný
Hričov
Žiadosť o zníženie/zrušenie poplatku za prenájom telocvične - FBC Dolný Hričov o.z.
Žiadosť o výstavbu krytej letnej terasy v športovom areáli v Dolnom Hričove - LK
STAR, s.r.o., Terchová
Žiadosť o finančný príspevok pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča
Informácie starostu obce:
- návrh geometrického plánu miestna komunikácia Ul. na Šefranicu
- cenová ponuka na rekonštrukciu miestnych komunikácii
- koronavírus COVID - 19
- rozhodnutie OÚ ZA - záverečné stanovisko Územný plán obce Dolný Hričov - Ing.
arch.
Vladimír Barčiak
- informácia Ministerstva dopravy a výstavby SR – rozhodnutie o časovom obmedzení
predčasného užívania stavby - Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Diskusia
Rekapitulácia prijatých uznesení
Záver

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, 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
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 obecného zastupiteľstva p. Martu Rašovcovú
a p. Jána Hrazdíru.
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku Rudolfu Sládkovú.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):
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proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Bibiána Odváhová,

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslankyňu obecného zastupiteľstva, p. Martu Rašovcovú.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána
Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
0 poslancov
1 poslanec - Marta Rašovcová

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca obecného zastupiteľstva, p. Jána Hrazdíru.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána
Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
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. 8/2019. K zápisnici č.
8/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12. 2019 na
obecnom úrade, z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy.
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zápisnicu č. 8/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
11.12.2019.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):
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proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Pozvánkou zo dňa 12.03.2020 pod č.j. 2020/629 boli poslanci Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Hričove, hlavný kontrolór obce a občania pozvaní na verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva s termínom konania 18.03.2020 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom
Hričove. Podklady v zmysle programu zasadnutia boli v termíne rozoslané. Z dôvodu
neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ, v zmysle platného Rokovacieho
poriadku obecného zastupiteľstva v Dolnom Hričove, nebolo obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a byť uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Zápisnicu č. 1/2020 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané
v termíne 18.03.2020 a ktoré z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ, v zmysle platného Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Dolnom
Hričove, nebolo spôsobilé rokovať a byť uznášaniaschopné.
K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 149 168/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.12.2019.
Z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia uznesení č. 149 - 168/2019 z verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2019.
K bodu 5:
Rozpočet roku 2019 - 7. zmena + skutočnosť čerpania príjmov a výdavkov k 31.12.2019
K rokovaniu obecného zastupiteľstva bol predložený rozpočet roku 2019 - 7. zmena
a skutočnosť čerpania príjmov a výdavkov k 31.12.2019. P. Rudolfa Sládková, ekonómka
obce, zhodnotila 7. zmenu rozpočtu roku 2019. Výkazy za rok 2019 boli v termíne predložené
do rozpočtového informačného systému pre samosprávy RIS.SAM a do Registra účtovných
závierok.
Celkové príjmy schválené: 1 230 817,55 €
Celkové príjmy po zmene č. 7 rozpočtu roku 2019: 1 532 713,27 €
Celkové príjmy - skutočnosť: 1 528 906,61 €
Celkové výdavky schválené: 1 230 817,55 €
Celkové výdavky po zmene č. 7 rozpočtu roku 2019: 1 371 070,01 €
Celkové výdavky - skutočnosť: 1 370 780,36 €
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
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Finančný rozpočet roku 2019 - 7.zmenu + skutočnosť čerpania príjmov a výdavkov
k 31.12.2019.
K bodu 6:
Rozpočet roku 2020 - 1. zmena
1. zmena rozpočtu sa týkala najmä prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky,
registrov, stavebného úradu a CD a PK. V roku 2019 bola schválená výmena okien a budove
MŠ, ŠJ a ŠKD. Vzhľadom k tomu, že práce začali až koncom 12/2019 a pokračovali
začiatkom v roku 2020, bolo nutné uskutočniť úpravu rozpočtu. Finančná čiastka 25 000,00 €
bola použitá z účelovo určených finančných prostriedkov od spoločnosti Erste Group
Immorent s.r.o., Bratislava. Zostávajúcu časť vo výške 15 890,10 uhradila obec z vlastných
príjmov. V súvislosti so 100-tým výročím DHZ Dolný Hričov (slávnostná akadémia
plánovaná v termíne 01.05.2020 - z dôvodu mimoriadnej situácie bola odvolaná, náhradný
termín bude dodatočne stanovený) bola na budovu DHZ objednaná výmena dverí a okien.
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Finančný rozpočet roku 2020 - 1. zmenu.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, 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
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 7:
VZN obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov
V súlade s § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením vlády
SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov bol predložený Obecnému zastupiteľstvu v Dolnom Hričove „Návrh
VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení (ŠKD a ŠJ) so sídlom na území obce Dolný Hričov“ s účinnosťou od
01.01.2020, ktorým sa určuje jednotková dotácia pre rok 2020 na dieťa/žiaka materskej školy,
školského klubu detí a na stravníka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Hričov.
Východiskom bola predovšetkým predpokladaná výška finančných prostriedkov pre obce
na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia
pripadajúca na obec z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na rok 2020.
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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VZN obce č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
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
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 8:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ya rok 2019 - ŠK Dolný Hričov
Hlavným kontrolórom, p. Máriou Rapánovou, v súlade s § 18 ods. e) zákona č. 369/1990
Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle „Plánu činnosti hlavného
kontrolóra obce na 1. polrok 2020“ bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za 1. polrok 2019 - ŠK Dolný Hričov. Schválený rozpočet na rok 2019 bol vo
výške 9 151,00 €, zostatok na účte k 31.12.2019 bol vo výške 30,45 €. Poskytnutá dotácia
bola čerpaná v zmysle Dohody na rok 2019 č. 1/2019.
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 - ŠK Dolný Hričov.
K bodu 9:
Dodatok k Zmluve č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
Agrofin, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo, so sídlom
Bratislavská 23/, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 36003905 predložil Dodatok k Zmluve č.
413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely, ktorým sa mení doba nájmu - na
dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2029, nájomné vo výške 75,00 €/rok/1 ha
poľnohospodárskej pôdy, t.j. celková čiastka predstavuje sumu 562,79 €. Zároveň do dodatku
bol vložený nový článok so znením: „Nájomca sa zaväzuje, že v prípade požiadavky vlastníka
nebude brániť v zmene využitia parcely, resp. pozemku, ktorý má v užívaní na základe tejto
zmluvy, na stavebný pozemok. Uvedenú požiadavku môže vlastník uplatniť doručením
písomnej požiadavky nájomcovi poštou, emailom alebo osobne v sídle nájomcu. Dňom
doručenia rozhodnutia o vyňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo
právoplatného stavebného povolenia zo strany vlastníka nájomcovi, bude takýto pozemok
z užívania nájomcu automatiky vyňatý a nebude ďalej tvoriť predmet nájmu podľa tejto
zmluvy. O tomto vyňatí vystaví nájomca v prípade požiadavky vlastníka písomné
potvrdenie.“
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Dodatok k Zmluve č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely.
Prítomní poslanci (menovite):
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Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

Marta Rašovcová
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána
Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 11:
Kúpa pozemkov v k.ú. Peklina v prospech obce Dolný Hričov - kúpna zmluva Ján
Hrazdíra.
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená Kúpna zmluva medzi obcou Dolný
Hričov a p. Jánom Hrazdírom, Peklina č. 63, 013 41 Dolný Hričov na novovytvorenú parcelu
KN-C 1/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2, ktorá vznikla
odčlenením z parc.č. KN-C 1/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 701 m2
v k.ú. Peklina, LV č. 177, na základe GP č. 10/2020 vypracovaného spoločnosťou
SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota č. 115, 010 01 Žilina dňa 22.01.2020 a úradne overeného
OÚ Žilina, katastrálny odbor dňa 05.02.2020 pod č. G1-169/2020 v k.ú. Peklina za účelom
vysporiadania vlastníckych, užívacích a iných práv pri budove obecného úradu v Pekline
súpis.č. 57. Kúpna cena bola stanovená vzájomnou dohodou vo výške 1,00 €/m2, t.j.
v celkovej výške 3,00 €. Ing. Peter Zelník, starosta obce vysvetlil, že návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy bol z dôvodu spojeného územného a stavebného konania na stavbu:
„Prístavba, prestavba a stavebné úpravy obecného domu Peklina“. Stavebné povolenie bolo
vydané dňa 11.03.2020 pod č.s.: SÚ-SP/23/2020/Pk.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Kúpnu zmluvu medzi obcou Dolný Hričov a p. Jánom Hrazdírom, Peklina č. 63, 013 41
Dolný Hričov na novovytvorenú parcelu KN-C 1/6, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 3 m2, ktorá vznikla odčlenením z parc.č. KN-C 1/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 701 m2 v k.ú. Peklina, LV č. 177, na základe GP č.
10/2020 vypracovaného spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota č. 115, 010 01
Žilina dňa 22.01.2020 a úradne overeného OÚ Žilina, katastrálny odbor dňa 05.02.2020 pod
č. G1-169/2020 v k.ú. Peklina za účelom vysporiadania vlastníckych, užívacích a iných práv
pri budove obecného úradu v Pekline súpis.č. 57. Kúpna cena bola stanovená vzájomnou
dohodou vo výške 1,00 €/m2, t.j. v celkovej výške 3,00 €.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
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
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 12:
Kúpa pozemkov v k.ú. Peklina v prospech obce Dolný Hričov - kúpna zmluva Ervín
Schmieger.
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Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená Kúpna zmluva medzi obcou Dolný
Hričov na novovytvorenú parcelu KN-C 249/24, druh pozemku orná pôda, o výmere 13 m2,
ktorá vznikla odčlenením z parc.č. KN-E 251, druh pozemku orná pôda o výmere 2 228 m2
v k.ú. Peklina, LV č. 152, na základe GP č. 48/2019 vypracovaného p. Annou Panouškovou,
Bratislavská 3, 010 01 Žilina dňa 15.10.2019 a úradne overeného OÚ Žilina, katastrálny
odbor dňa 13.11.2019 pod č. G1-2297/2019/2020 za účelom vysporiadania vlastníckych,
užívacích a iných práv v obci Dolný Hričov, časť Peklina. Kúpna cena bola stanovená
vzájomnou dohodou vo výške 1,00 €/m2, t.j. v celkovej výške 13,00 €. Ing. Peter Zelník,
starosta obce vysvetlil, že návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bol z dôvodu vybudovania
otočiska pre motorové vozidlá (hasiči, záchranná služba, silové zložky, ...)
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Kúpnu zmluvu medzi obcou Dolný Hričov a p. Ervínom Schmiegerom, Ovčiarsko č. 144, 010
04 Žilina na novovytvorenú parcelu KN-C 249/24, druh pozemku orná pôda, o výmere 13
m2, ktorá vznikla odčlenením z parc.č. KN-E 251, druh pozemku orná pôda o výmere 2 228
m2 v k.ú. Peklina, LV č. 152, na základe GP č. 48/2019 vypracovaného p. Annou
Panouškovou, Bratislavská 3, 010 01 Žilina dňa 15.10.2019 a úradne overeného OÚ Žilina,
katastrálny odbor dňa 13.11.2019 pod č. G1-2297/2019/2020 za účelom vysporiadania
vlastníckych, užívacích a iných práv v obci Dolný Hričov, časť Peklina. Kúpna cena bola
stanovená vzájomnou dohodou vo výške 1,00 €/m2, t.j. v celkovej výške 13,00 €.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
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
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Tomašec parc.č. KN-C 944/4 v k.ú. Dolný Hričov
Listom zo dňa 15.01.2020 evidovaným na OcÚ pod č.j. 114/2020 požiadali p. Igor
Tomašec, Borová 36, 010 07 Žilina a Ing. Viera Tomašcová, PhD., Dolná Trnovská 115, 010
01 Žilina o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 944/4, druh pozemku ostatná plocha o výmere
43 m2 v k.ú. Dolný Hričov ako vlastníkov susedných pozemkov parc.č. KN-C 946/8, 446/10,
946/11 a 946/12 na vytvorenie predzáhradky.
Na pozemky:
parc.č. 944, druh pozemku ostatné plochy o výmere 192 m2, LV č. 1
parc.č. KN-C 944, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 103 m2, LV č. 1
parc.č. KN-C 947/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 103 m2, LV č. 1
parc.č. KN-E 412/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 408 m2, LV č. 1270
parc.č. KN-E 524, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3 578 m2, LV č. 1270
parc.č. KN-E 772/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 588 m2, LV č. 1270
v k.ú. Dolný Hričov (lokalita Štepnica) bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve
vstupu, prejazdu a prechodu v prospech oprávnených a ďalších osôb ako vlastníkov
nehnuteľností - uzatvorené Zmluvy o zriadení práva vecného bremena.
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Verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastnili aj niektorí vlastníci
nehnuteľnosti v lokalite Štepnica p. Michal Moravčík s manž. Monikou, p. Igor Tomašec,
Mgr. Adela Kocmánková. Žiadali o riešenie prejazdu z Ulice mládeže na cestu I/61 a späť
(pozemok parc.č. KN-C 944/3, KN-C 941/3,4 a KN-C 947/3 - vypracovaný GP č. 80/2018 zo
dňa 14.12.2018 spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota 115, 010 01 Žilina,
autorizačne overeného Ing. Mariánom Forbakom dňa 17.12.2018 a úradne overeného OU
Žilina, katastrálny odbor č. G1-181/2019 dňa 15.02.2019 na určenie vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam parc.č. 941-3, 942/3,4,5 1052/212 a rozdelenie pozemku parc.č. 944/3-5,
947/43-47). Sťažovali sa na vysokú prašnosť, prejazd ťažkých motorových vozidiel
využívaných pri stavebných prácach aj v iných lokalitách, nedodržiavanie rýchlosti, prejazdy
občanov, ktorí túto trasu využívajú ako skratku, výtlky, ktoré pri dažďovom období sú plné
vody. Poukazovali na zdravie a bezpečnosť ich detí. Navrhujú zaslepenie zjazdu z cesty I/61.
P. Michal Moravčík berie na vedomie, že v súčasnej situácii obec nemôže vynaložiť finančné
náklady na vybudovanie novej komunikácie, navrhol ako majiteľ stavebnej firmy pôžičku
obci, za ktorú by jeho firma zrealizovala tieto práce. Jednalo sa o sumu 10 000,- €. (K
splateniu pôžičky by mohli byť použité finančné prostriedky z odkúpenia pozemkov.) Prof.
Dr. Ing. Martin Decký poukázal na to, že to nie je legislatívne také jednoduché, bude potrebné
mať spracovanú projektovú dokumentáciu, verejné obstarávania, následná zodpovednosť... suma sa určite navýši. Tiež upozornil na skutočnosť, že výstavba v danej lokalite bola
v rozpore so stále platným územným plánom. Zatiaľ by sa sústredil na zaslepenie zjazdu
z cesty I/61. Uvedomuje si zníženú kvalitu života a osobne je za odkúpenie pozemkov, na
ktorých je v súčasnosti zriadené vecné bremeno. Ing. Peter Zelník, starosta obce predložil
postup riešenia. Je potrebné dostavať danú zónu, vypracovať znalecký posudok k stanoveniu
kúpnej ceny - schváliť mandát starostovi obce k danému úkonu. Tiež predložil informáciu
o už doteraz vynaložených nákladov na danú lokalitu ako bolo predĺženie verejného
osvetlenia, miestneho rozhlasu, osadenie dopravného značenia, ... . Vypracovaná cenová
ponuky spoločnosťou VHS-Asfalty, s.r.o., Bratislava na realizáciu stavebných prác rekonštrukcie/výstavba MK v danej lokalite je vo výške cca 30 000,00 € bez DPH. P. Štefan
Hôrečný akceptuje jednotlivé názory, treba zvážiť zaslepenie zjazdu, najskôr dokončiť
výstavbu RD a následne situáciu riešiť. Bc. Daniela Ďuriníková sa informovala, či pôjde
o zaslepenie dočasné alebo natrvalo. P. Michal Moravčík sa vyjadril že v prípade, ak obec
nebude konať, obráti sa na OR PZ ODI v Žiline. Prof. Dr. Ing. Martin Decký navrhol
okamžite danú situáciu riešiť so správcom cesty I. triedy, ktorým je Slovenská správa ciest.
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť p. Igora Tomašca, Borová č. 36, 010 01 Žilina a Ing. Viery Tomašcovej, PhD.,
Dolná Trnovská č. 115, 010 01 Žilina o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 944/4, druh
pozemku ostatná plocha, o výmere 43 m2, v k.ú. Dolný Hričov.
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje:
Ing. Petra Zelníka, starostu obce, k spracovaniu znaleckého posudku na stanovenie kúpnej
ceny na pozemky v lokalite Štepnica, k.ú. Dolný Hričov, na ktoré je zriadené vecné bremeno.
Prítomní poslanci (menovite):
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7 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
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Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje:
Ing. Petra Zelníka, starostu obce, k urýchlenému rokovaniu so správcom cesty I/61 –
Slovenskou správou ciest, za účelom zaslepenia zjazdu z cesty I/61 na pozemky obce, parc.č.
KN-C 947/3.
K bodu 13:
Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve
uloženia inžinierskych sietí, vstupu, prejazdu a prechodu cez pozemky v k.ú. Dolný
Hričov
P. Marián Frnčo a p. Eva Frnčová, Kamence č. 906, 013 03 Varín, v zastúpení Ing. Danielom
Drábikom, Trnavská 8, 010 08 Žilina podali na OcÚ v Dolnom Hričove žiadosť o vydanie
územno-plánovacej informácie k pozemkov parc.č. KN-C 947/5 a 974/4 v k.ú. Dolný Hričov
a žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve uloženie
inžinierskych sietí, vstupu, prejazdu a prechodu cez pozemky parc.č. KN-C 941/3, 944/3,
947/3, 947/44, 942/5 v ich prospech, ako vlastníkov pozemkov parc.č. KN-C 947/4 a 947/5 v
k.ú. Dolný Hričov. V súvislosti s riešením predchádzajúceho bodu, bol podaný návrh žiadosť
zobrať na vedomie a pripraviť návrh zmluvy.
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť p. Mariána Frnču a p. Evy Frnčovej, Kamence č. 906, 013 03 Varín o vydanie
územno-plánovacej informácie k pozemkov parc.č. KN-C 947/5 a 974/4 v k.ú. Dolný Hričov
a žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve uloženie
inžinierskych sietí, vstupu, prejazdu a prechodu cez pozemky parc.č. KN-C 941/3, 944/3,
947/3, 947/44, 942/5 v ich prospech, ako vlastníkov pozemkov parc.č. KN-C 947/4 a 947/5 v
k.ú. Dolný Hričov.
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje:
Ing. Petra Zelníka, starosta obce, k vypracovaniu zmluvy o zriadení vecného bremena
spočívajúcej v práve uloženie inžinierskych sietí, vstupu, prejazdu a prechodu cez pozemky
parc.č. KN-C 941/3, 944/3, 947/3, 947/44, 942/5 v ich prospech, ako vlastníkov pozemkov
parc.č. KN-C 947/4 a 947/5v k.ú. Dolný Hričov s následným odpredajom.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):
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Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
6 poslancov - Pavol Ballay, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
Rašovcová
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proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

0 poslancov
0 poslancov

K bodu 14:
Žiadosť o zníženie/zrušenie poplatku za prenájom telocvične - FBC Dolný Hričov o.z.
Predseda o.z. FBC Dolný Hričov podal žiadosť na OcÚ v Dolnom Hričove
o zníženie/zrušenie poplatku za prenájom telocvične v ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom
Hričove, ktorý bol stanovený na 10,00 €/hodinu. Ako dôvodom je uvedené, že o.z.
každoročne organizuje florbalový turnaj Florbal CUP JUNIOR pre deti z obce ako i širšieho
okolia, snažia sa podporovať základnú školu formou darovania symbolického športového
vybavenia (hokejky, bránky, loptičky), v roku 2019 boli v ich réžii zabezpečené mantinely
v cene 2 300,00 €, ktoré ostali v užívaní pre potreby výučbového procesu. P. Bibiána
Odváhová za základnú školu vysvetlila situáciu s prenájmom telocvične, komunikáciu s Ing.
Matejom Majeríkom, PhD., predsedom FBC Dolný Hričov o.z.. Čo sa týka organizácie
každoročných florbalových turnajov, základná škola vychádza organizátorom maximálne
v ústrety. Aj napriek tomu, že sa jedná o prázdninové obdobie, sú bezplatne k dispozícii
vnútorné aj vonkajšie priestory školy, energie, poskytnuté vecné dary, dozor nad žiakmi.
Obec Dolný Hričov sa na tejto akcii podieľa finančne aj logisticky (poskytnutie setov, stanov,
služby pracovníkov MPPS). Riešenie prenájmu priestorov ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom
Hričove je v plnej kompetencii jej štatutárneho zástupcu, Mgr. Ivana Brezovského, jedná sa o
vlastný príjem rozpočtovej organizácie. Prof. Dr. Ing. Martin Decký sa vyjadril, že v takomto
prípade takéto žiadosti nemajú byť riešené poslancami obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť FBC Dolný Hričov o.z. o zníženie/zrušenie poplatku za prenájom telocvične v ZŠ
s MŠ P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove v stanovenej výške 10,00 €/hod..
K bodu 15:
Žiadosť o výstavbu krytej letnej terasy v Športovom areáli v Dolnom Hričove - LK
STAR, s.r.o., Terchová
Verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa za spoločnosť LK STER s.r.o., Na úboč
218, 013 06 Terchová zúčastnila aj p. Renáta Kováčiková. V súvislosti s mimoriadnou
situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky si uvedomuje, že
obec v súčasnosti musí riešiť oveľa naliehavejšie problémy, z toho dôvodu žiadosť
spoločnosti o výstavbu krytej letnej terasy v Športovom areáli v Dolnom Hričove sťahuje,
a v prípade priaznivejšej situácie bude opätovne predložená.
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti LK STAR s.r.o., Na úboč č. 218, 013 06 Terchová o výstavbu krytej
letnej terasy v Športovom areáli v Dolnom Hričove.
Dňa 16.03.2020 spoločnosť LK STAR s.r.o., Na úboč č. 218, 013 06 Terchová požiadala
starostu obce a obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájomného na prevádzke pohostinstva
Vrtuľa v Dolnom Hričove počas trvania pandémie COVID 19. Prevádzka je zatvorená od
13.03.2020 až do odvolania. Po vzájomnej diskusii poslancov bolo dohodnuté, že spoločnosti
ZÁPISNICA č. 1/2020
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LK STAR s.r.o., Na úboč č. 218, 013 06 Terchová bude v súvislosti s mimoriadnou situáciou
odpustená úhrada nájmu od 04/2020 vo výške 600,00 €/1 mesiac do odvolania. Odpustenie sa
netýka úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a jeho príslušenstva (za služby
spojené s užívaním predmetu nájmu a jeho príslušenstva sa považujú: podiel na poistení
budovy, vodné a stočné, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, úprava kosenia a údržby
okolitých priestorov) v zmysle Zmluvy o nájme č. 2016/1089 zo dňa 31.08.2016 a Dodatku
č.1 zo dňa 13.04.2018.
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
v súvislosti s mimoriadnou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu
ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej
republiky odpustenie úhrady nájmu od 04/2020 vo výške 600,00 €/1 mesiac do odvolania.
Odpustenie sa netýka úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a jeho
príslušenstva v zmysle Zmluvy o nájme č. 2016/1089 zo dňa 31.08.2016 a Dodatku č. 1 zo
dňa 13.04.2018.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 16:
Žiadosť o finančný príspevok pre Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Bytča
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Bytča opätovne predložil žiadosť o finančný
príspevok. ZO združuje členov rôzneho telesného postihnutia, eviduje 93 členov rôzneho
vekového a sociálneho zloženia. Získané finančné prostriedky budú použité na rôzne
rehabilitačné podujatia k pomoci pri zdravotných problémoch a ďalšej činnosti pre
postihnutých členov. Predseda Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, p. Štefan
Hôrečný, plne podporuje poskytnutie finančného príspevku, a tak ako aj v predchádzajúcich
rokoch, navrhuje finančný príspevok vo výške 50,00 €.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO Bytča o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 50,00 €.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
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7 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
7 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin
Decký, Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný, Ján
Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
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zdržali sa (menovite):

0 poslancov

K bodu 17:
Informácie starostu obce:
- návrh geometrického plánu miestna komunikácia Ul. na Šefranicu
Návrh Geometrického plánu č. 13/2020 na určenie vlastníckych práv k pozemkov
parc.č. 369/19,20, 370/9, 376/11, 377/4,6,7, 1052/61-64, 1052/249-253. 1052/255267, 1056/24, 25, 1205/31, 32, 34 č. 13/2020 bol spracovaný spoločnosťou
SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota č. 115, 010 01 Žilina, autorizačne overený Ing.
Jurajom Rosinčinom dňa 27.02.2020, bol predložený poslancom k rokovaniu
obecného zastupiteľstva. O ďalšom postupe bude priebežne podávaná informácia.
- cenová ponuka na rekonštrukciu miestnych komunikácii
Cenová ponuka na stavebné práce: rekonštrukcia MK v Pekline, Staničná ulica, Ulica
na studničku, Športová ulica, cesta k základnej škole, Ulica na Imranovec
a basketbalové ihrisko bola spracovaná spoločnosťou VHS-Asfalty, s.r.o., Bratislava
a predložená poslancom k rokovaniu obecného zastupiteľstva. Celková suma je vo
výške 58 848,24 €.
- koronavírus COVID – 19
Boli predložené informácie z rokovaní krízového štábu obce, informácie o materiálnotechnickom zabezpečení - zabezpečenie ochranných rúšok aj pre občanov obce Dolný
Hričov a miestnej časti Peklina, ku dňu konania obecného zastupiteľstvo bolo
zakúpených 2 377 ks ochranných rúšok, celkové náklady v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sú vo výške 7 145,71 €. Prostredníctvom
webovej stránky obce, KDS a na vývesných tabuliach obce sú podané informácie
o otváracích hodinách v predajni COOP Jednota, s.d., prevádzky Slovenskej pošty,
a.s., ordinačné hodiny zubára, MUDr. Marián Petrovského, bola riešená v spolupráci
so starostami okolitých obcí doprava SAD Žilina, a.s.. Ing. Peter Zelník, starosta
cestou by sa touto cestou chcel poďakovať za prácu odvádzanú v štandardných, no
najmä v súčasnej dobe mimoriadnych podmienkach pracovníkom OcÚ a MPPS.
- rozhodnutie OÚ ZA - záverečné stanovisko Územný plán obce Dolný Hričov - Ing.
arch. Vladimír Barčiak
V súvislosti s UPN obce Dolný Hričov bolo dohodnuté na osobnom stretnutí s Ing.
arch. Vladimírom Barčiakom a na rokovaní Komisie pre dopravu, výstavbu a životné
prostredie uskutočniť samostatné verejné obecné zastupiteľstvom, na ktorom bude
jediným bodom programu riešenie pripomienok k UPN dotknutých orgánov, FO. PO
a dotknutých obcí ... .
- informácia Ministerstva dopravy a výstavby SR - rozhodnutie o časovom obmedzení
predčasného užívania stavby - Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
Ing.
Peter
Zelník,
starosta
obce
informoval
o Rozhodnutí
č.
06688/2020/SCDPK/13108 zo dňa 11.02.2020, ktorým bolo povolené časovo
obmedzené predčasné užívanie stavby D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka,
stavebný objekt: SO 521-00 Preložka vodovodu PD Agrofin.
- informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedených komunálnych odpadov
za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018.
V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení neskorších predpisov obec predložila potvrdenie spoločnosti T+T, a.s.
PROJEKTY:
- Slovenská agentúra životného prostredia , Názov projektu: Podpora biodiverzity
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prvkami infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska,
- Nadácia COOP Jednota - 4. ročník projektu Programu podpory lokálnych komunít
od nadácie - projekty: 1. Oddychová zóna Peklina, 2. Oddychujeme a spoznávame
našu Peklina a 3. Dolnohričovské majstrovstvá vo varení fazuľovice,
- MF SR - §1 a § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 na rok 2020, účel: Vybudovanie
kultúrnej a oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Dolný Hričov,
- ŽSK, oblasť podpory: Voľný čas, Názov podporovanej činnosti/projektu: Noč
hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce.
K bodu 18:
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
p. Štefan Hôrečný sa informoval na inventarizáciu materiálu v CO sklade, asfaltovanie Ul.
osloboditeľov, či v prípade odpredajov pozemkov v lokalite Štepnica nedôjde k zúženiu
plánovanej MK.
p. Bibiána Odváhová poďakovala za promptné rozdelenie ochranných rúšok medzi
obyvateľov obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina, informovala o zápise do 1. triedy
základnej školy a materskej školy. Vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá vznikla
z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu, na základe zákona č. 56/200 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) bude prebiehať zápis do 1.
ročníka základnej školy bez účasti detí, v termíne 15.4. - 30.04.2020, odporúča sa
elektronická forma. V súčasnosti ešte sa dolaďujú podrobnosti, rodičia budú následne
informovaní.
Prof. Dr. Ing. Martin Decký tiež poďakoval za riešenie mimoriadnej situácie. Nadviazal na
informácie p. Štefana Hôrečného. Okrem miestnych komunikácií - asfaltovaniu je potrebné sa
venovať aj chodníkom. Jeho osobnou prioritou je riešenie priestranstva okolo kostola,
mýtnica. V súčasnej dobe to ale ustupuje do pozadia. Informoval o komunikácii s hovorcom
ZMOS-u, p. Michalom Kaliňákom. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) informovalo
všetky samosprávy o tom, ako môžu v tejto situácii postupovať: „ZMOS informovalo všetky
samosprávy o tom, ako môžu postupovať v zmysle súčasnej legislatívy, ale aj odporúčania
hlavného hygienika. Situáciu vnímame veľmi citlivo a vidíme určitú prirodzenú ľudskú úlohu
poslancov nezúčastňovať sa v týchto dňoch na rokovaniach zastupiteľstiev. Keďže netušíme,
ako dlho tento stav potrvá, budeme iniciovať veľmi rýchlu poslaneckú novelu zákona
o obecnom zriadení,“. Novela by podľa p. Michala Kaliňáka mala samosprávam umožniť
hlasovanie spôsobom per rollam, tzv. elektronickou formou: „Elektronicky rozhodovať
o svojich kľúčových rozhodnutiach, ktoré majú sociálne alebo ekonomické, či hospodárske
dopady na chod samosprávy, pretože v opačnom prípade by sme riskovali situáciu, že orgány
obce nebudú schopné riešiť zásadné otázky života a fungovania danej samosprávy. Máme
mestá a obce, ktoré dnes potrebujú v zastupiteľstve schváliť spoluprácu pri eurofondových
projektoch, spolufinancovanie eurofondových projektov, získanie úveru, ktorý bol pred
schválením. Máme samosprávy, ktoré rozhodujú o nájomných bytoch a ich pridelení pre
obyvateľov. Máme samosprávy, ktoré rozhodujú o prenájme nebytových priestorov. Ak by
takéto rozhodnutia neprijímali, tak to bude mať ešte väčšie ekonomické dopady a spôsobí to
väčšie škody, ako to, ak by mohli hlasovať z bezpečia svojho domova.““ ZMOS sa s návrhom
novely zákona obrátilo na parlament. Formou skráteného legislatívneho konania by novela
zákona mohla byť urýchlene prijatá už v najbližších dňoch.
Na rokovaní Komisie pre dopravu, výstavbu a životné prostredie dňa 13.11.2019 bol na
podnet prof. Dr. Ing. Martina Deckého, predsedu komisie, prerokovávaný návrh ma odpredaj
pozemkov, jedná sa o pozemky parc.č. KN-C 149/1, 5, 6 a 7 v k.ú. Peklina, lokalita Panská
záhrada. 3 pozemky sú o ploche 897 m2 a 1 pozemok je o ploche 702 m2. Návrh bol
jednohlasne podporený prítomnými 7 členmi komisie z celkového počtu 9 členov. Návrh bol
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predložený na rokovanie obecnej rady dňa 01.04.2020, u ktorej tiež našiel podporu. Tieto
finančné prostriedky by mohli byť použité pri realizácii stavby: „Prístavba, prestavba
a stavebné úpravy obecného domu Peklina“.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
poveruje:
Ing. Petra Zelníka, starostu obce, k spracovaniu znaleckého posudku na stanovenie kúpnej
ceny na pozemky v lokalite Panská záhrada, k.ú. Peklina, parc.č. KN-C 149/1, 5, 6 a 7.
Prítomní poslanci (menovite):

Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

P. Marta Rašovcová sa vyjadrila, že predaj pozemkov a realizácia stavby: „Prístavba,
prestavba a stavebné úpravy obecného domu Peklina“ je jej srdcová záležitosť, je veľmi rada,
že sa veci pohli. Poďakovala sa Ing. Petrovi Zelníkovi, starostovi obce, za rozdanie
ochranných rúšok v miestnej časti Peklina, bolo vydaných rúšok cca pre 98% obyvateľov.
K bodu 19:
Diskusia
Diskusia prebiehala počas verejného rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
diskusné príspevky prítomných občanov.
K bodu 16:
Rekapitulácia prijatých uznesení
Zapisovateľka, p. Rudolfa Sládková, zrekapitulovala uznesenia č. 1 - 25/2020 z verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.04.2020.
K bodu 17:
Záver
Ing. Peter Zelník, starosta obce, sa na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľka:

Rudolfa Sládková

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

Overovatelia:

Marta Rašovcová

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

Ján Hrazdíra
.........................................
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V Dolnom Hričove dňa 01.04.2020

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