ZÁPISNICA č. 3/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 29. apríla 2019 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Hričove

Prítomní:
Starosta obce:
Poslanci OZ:

Ing. Peter Zelník
prof. Dr. Ing. Martin Decký
Mgr. Andrea Dobroňová (do 7. bodu vrátane)
Bc. Daniela Ďuriníková
Štefan Hôrečný
Ján Hrazdíra
Ing. Marián Chamaj
Bibiána Odváhová

Ospravedlnený:

Pavol Ballay, Marta Rašovcová

Zamestnanci OcÚ:
Hlavný kontrolór obce:
Hostia:

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 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 7 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.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018 a 1. polrok 2019
6.
,,Rozpočet r. 2019 – 2. zmena“
7.
Schválenie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
,,Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov“
8.
Informácie starostu obce
9.
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
10.
Diskusia
11.
Rekapitulácia prijatých uznesení
12.
Záver
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Uznesenie č. 47/2019

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

7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová

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

2 poslanci – Pavol Ballay, Marta Rašovcová

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

7 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
Za zapisovateľku zápisnice určil starosta obce, Ing. Peter Zelník, pracovníčku obecného
úradu, sl. Moniku Kilianovú, za overovateľov zápisnice poslancov obecného zastupiteľstva, p.
Štefana Hôrečného a p. Bibiánu Odváhovú.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku zápisnice sl. Moniku Kilianovú.
Prítomní poslanci (menovite):

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

proti (menovite):

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

0 poslancov

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca obecného zastupiteľstva, p. Štefana Hôrečného.
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, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová
2 poslanci – Pavol Ballay, Marta Rašovcová
6 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová
0 poslancov
1 poslanec – Štefan Hôrečný

Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslankyňu obecného zastupiteľstva, p. Bibiánu Odváhovú.
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, Ing. Marián Chamaj,
Bibiána Odváhová
2 poslanci – Pavol Ballay, Marta Rašovcová
6 poslancov - prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Bc. Daniela Ďuriníková,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Ing. Marián Chamaj
0 poslancov
1 poslanec – Bibiána Odváhová

K bodu 3:
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 2/2019.
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K zápisnici č. 2/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
13.03.2019 na obecnom úrade z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zápisnicu č. 02/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. februára
2019.
Prítomní poslanci (menovite):

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

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom obecného zastupiteľstva boli zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 33 –
46/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.03.2019. Z radov
poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Ing. Peter Zelník starosta obce informoval, že uznesenie č. 45/2019, ktorým bol starosta
obce poverený 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 stále trvá.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia uznesení č. 33 – 46/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13. marca 2019.
K bodu 5:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 a 1. polrok 2019.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018 a 1. polrok predložila
hlavná kontrolórka obce Dolný Hričov p. Mária Rapánová.

___________________________________________________________
ZÁPISNICA č. 3/2019

4/ 9

29.04.2019

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2.polrok 2018 a 1.polrok 2019.
K bodu 6:
,,Rozpočet r. 2019 – 2.zmena“.
Hlavná kontrolórka p. Rapánová predniesla návrh uznesenia k bodu programu:,, Rozpočet
r. 2019 – 2 . zmena, ktorý je zameraný hlavne na zmenu rozpočtu čo sa týka úpravy príjmov pre
ZŠ a MŠ a sú to prenesené kompetencie.

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
návrh uznesenia k bodu programu: ,,Rozpočet r.2019 – 2 zmena“.

K bodu 7:
Schválenie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
,,Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov“
Ing. Peter Zelník, starosta obce, privítal hostí Ing. arch. Vladimíra Barčiaka, Mgr. Zuzanu
Pčolovú a Ing. Vladimíra Kuderavého a prenechal slovo Ing. arch. Vladimírovi Barčiakovi.
Ing. arch. Vladimír Barčiak považoval za potrebné iniciovať toto stretnutie, nakoľko Dolný
Hričov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v platnom znení ako i vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácií obstaráva Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov.
V zmysle ods. 3) a 4) § 11 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je obstarávateľ, t.j. Obec Dolný Hričov, povinný
zabezpečiť s príslušným orgánom verejné prerokovávanie Správy o hodnotení strategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu ,,Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov. V
našej obci sa uskutočnili 2 zhromaždenia prerokovávania Správy o hodnotení strategického
dokumentu a návrhu strategického dokumentu ,,Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov 02.04.2019 v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove a 09.04.2019 v Obecnom dome v Pekline.
Ing. arch. Vladimír Barčiak ďalej spomenul, že všetky podklady, námety a stanoviská, boli
postúpené hlavnému zhotoviteľovi územného plánu Ing. arch. Petrovi Krajčovi, ktorý z
predložených podkladov na základe zmluvy o dielo vypracoval prieskumy a rozbory. Po
zanalyzovaní a vyhodnotení všetkých podkladov vypracoval Zadanie územného plánu obce
Dolný Hričov návrh č. 08/2018. Ďalej informoval prítomných, že územný plán musí prejsť
procesom EIA a SEA, aby sa posúdili aj vplyvy na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Obdržané pripomienky sú momentálne v stave vyhodnocovania. Tie, ktoré sú opodstatnené
budú zapracované do ÚPN – O Dolný Hričov, a na neopodstatnené budeme odpovedať
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s vysvetlením, prečo neboli prijaté, nakoľko to bola aj požiadavka Ing. Petra Zelníka, starostu
obce.
Ing. arch. Vladimír Barčiak zdôraznil, že do 30.04.2019 je možné podať pripomienky na obecný
úrad k Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu
,,Územný plán obce (ÚPN – O ) Dolný Hričov“, a tie budú následne zaslané na Okresný úrad
Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina Mgr.
Ľubici Hanuliakovej. Mgr. Peter Hujo, ktorý bol určený spracovaním posudku pre Obec Dolný
Hričov Okresným úradom v Žiline, odbor životného prostredia na základe predloženého
materiálu vypracuje posudok. Na základe tohto posudku a vyhodnotení všetkých pripomienok
vypracuje Ing. arch. Peter Krajč tzv. ,,čistopis“ ÚPN – O Dolný Hričov.
Mgr. Zuzana Pčolová navrhuje doplniť ÚPN – O Dolný Hričov o nasledovné body:
 ako podmienku rozšírenia letiska treba požiadať o spracovanie ochranného hlukového
pásma
 predĺženie protihlukovej steny pri rodinnom dome č. 152
 biokoridor na Ovčiarskom potoku v kolízii s predlžením pristávacej dráhy letiska
 protihlukové opatrenia a protihlukové steny v obci
 inundačné územia vodných tokov a mapy povodňových rizík
 rozšírenie vodovodného systému a vodojemu v dlhodobom horizonte a odkanalizovanie a
čistenie
 lokalita Lazy-Dúbravy – zachované remizky
 doplnenie plôch zelene
Ing. Peter Zelník prenechal slovo poslancom OZ, aby sa mohli vyjadriť k ÚPN Dolný Hričov.
P. Štefan Hôrečný odporúča zachovať kľudovú zónu Dúbravy- Lazy k čomu sa priklonili aj
ostatní poslanci OZ. Navrhuje, aby sa statická doprava riešila VZN obce Dolný Hričov v
nasledujúcom období. V Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie treba opraviť
nasledovné údaje:
 str. 60 v akej nadmorskej výške je stred obce
 str. 72 a 73 treba aktualizovať vývoj obyvateľstva a priblížiť sa k rokom 2017 a 2018
 str. 78 vyčiarknuť zdravotné stredisko a nechať len zubár
 na území poľnohospodárskeho družstva vynechať možnosť zmiešanej zóny a logistiky
Prof.Dr.Ing. Martin Decký hodnotí Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie vysoko
pozitívne, a taktiež súhlasí so zachovaním kľudovej zóny v lokalite Lazy. Ďalej vyjadril nesúhlas
so zapracovaním nových pripomienok do ÚPN, s čím sa stotožnil aj Ing. arch. Vladimír Barčiak
a tieto pripomienky nebudú akceptované.
Ing. Peter Zelník, starosta obce odprezentoval nasledovné pripomienky, ktoré nám boli doručené
na Obecný úrad Dolný Hričov. Spoločnosť Martel Slovakia s.r.o., Martin, ktorá žiada o zaradenie
pozemkov pri letisku do Územného plánu obce Dolný Hričov ako pozemky na výstavbu pre
administratívu, skladovanie a drobný priemysel. Táto požiadavka bola už zapracovaná do
zadania. Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov vyjadrili nesúhlas s
vytvorením plochy rekreačných objektov v lokalite LAZY, ako aj plochy výroby a technickej
vybavenosti v lokalite PLZÁK v návrhu ÚPN - O Dolný Hričov, z dôvodu prístupu k lesným
pozemkom spojeného s obhospodarovaním lesa, a taktiež k zachovaniu kľudových prírodných
zón v daných lokalitách. Táto pripomienka bola prijatá aj v etape ,, zadania“, ale nebola zaslaná
odpoveď, na čo upozornila Bc. Daniela Ďuriníková. Ing. arch. Vladimír Barčiak vysvetlil, že v
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etape ,,zadania“ sa na pripomienky podľa stavebného zákona neodpovedá až
v etape ,, prerokovávania návrhu“ áno.
Bc. Daniela Ďuriníková sa informovala na str. 102 Správy o hodnotení územnoplánovacej
dokumentácie, kde sú rozpísané požiadavky Ing. Petra Zelníka, starostu obce a ďalšie
pripomienky a nie je k nim vyjadrené žiadne stanovisko. Ing. Peter Zelník, starosta obce na to
zareagoval, že by bolo vhodné vynechať jeho pripomienky aj p. Emila Matúška zo Správy o
hodnotení územnoplánovacej dokumentácie, nakoľko tam nie sú všetky vznesené pripomienky
ostatných FO a PO.
Ing. arch. Vladimír Barčiak sa informoval, či má Obec Dolný Hričov vypracované mapy
povodňového ohrozenia a mapy povodňových rizík. Ing. Vladimír Kuderavý sa bude informovať
priamo na š.p. Nimnica SVP, 020 71 Nimnica, či má Obec Dolný Hričov vypracované tieto
mapy povodňových rizík a podá o tom správu.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
a vydáva súhlasné stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu
strategického dokumentu ,,Územný plán obce (ÚPN – O) Dolný Hričov“ podľa zákona č.
24/2016 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 8.
Informácie starostu obce:
 zakúpeníe chýbajúcich stoličiek do KD v Dolnom Hričove
 ul Osloboditeľov vodovod a kanalizácia – stav získanie rozkopového povolenia pre
firmu HYDROEKOL spol. s.r.o. Dolný Kubín na Okresnom úrade Žilina, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 dňa 23.04.2019 sa na Obecnom úrade v Dolnom Hričove uskutočnilo pracovné stretnutie
medzi ERSTE GROUP Immorent Slovensko s.r.o. a SEVAK a.s. Žilina ohľadom
odovzdania vodovodu a kanalizácie do vlastníctva Obce Dolný Hričov a následne bude
uzatvorená nájomná zmluva medzi Obcou Dolný Hričov a spoločnosťou SEVAK a.s.
Žilina
 dňa 27.04.2019 Obec Dolný Hričov v spolupráci s Pohostinstvom Vrtuľa pri príležitosti
dňa Zeme uskutočnila akciu s názvom ,,Upracme si Hričov“, kde sa vyzbierali tri kusy
8 t kontajnerov odpadu a jeden kus 6 t kontajneru pneumatík v lokalitách pri Váhu, Vinný
jarok, Skalka a cesta medzi železničnou traťou a diaľnicou D3
 dňa 30.04.2019 sa uskutoční akcia ,,Stavanie mája a zapálenie Vatry“ o 18:00 hod. na
Športovom areáli v Dolnom Hričove a pozval všetkých prítomných
 ďalej informoval, že dňa 12.05.2019 sa uskutoční Deň matiek v Pekline o 13:00 hod.
a v Dolnom Hričove o 14:30 hod. v Kultúrnom dome

K bodu 9:
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Zástupca starostu bol ospravedlnený.
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P. Bibiána Odváhová poďakovala organizátorom, ktorý usporiadali akciu s názvom ,,Upracme si
Hričov,, a ,,Vysaďme les“ a navrhuje spojiť tieto dve akcie do jednej a zorganizovať ju vždy na
jar aj na jeseň. Ďalej navrhla napísať list na ŽSR Bratislava ohľadom parku pri cintoríne,
nakoľko tento pozemok neudržiavajú a bolo tam vyzbieraných veľa vriec odpadu. Ing. Peter
Zelník, starosta obce, zareagoval, že list ohľadom údržby bol už odoslaný.
Ing. Marián Chamaj sa informoval na pozemky pod obecnými budovami, na to Ing. Peter Zelník,
starosta obce odpovedal, že sme poslali list, na ktorý nám e-mailom odpovedali ale plánujem to
riešiť ešte aj osobne.
Prof.Dr.Ing. Martin Decký informoval, že Komisia pre Dopravu, výstavbu a životné prostredie
zasadala dňa 24.04.2019 ohľadom žiadosti p. Jagnešáka zámena a odpredaj pozemkov, ktorú
nemožno akceptovať a naopak vyslovil podporu žiadosti rodiny Lupákovcov o posúdenie
prístupovej cesty ku stavebnému pozemku. Tieto žiadosti sa budú schvaľovať na najbližšom OZ,
ktoré sa bude konať dňa 15.05.2019.
Ďalej poukázal na zlepšenie stavu detských ihrísk v Dolnom Hričove, nakoľko niektoré detské
hracie prvky pri 28 bytovej jednotke nespĺňajú bezpečnostné parametre a môžu byť nebezpečné
pre deti. Ing. Peter Zelník, starosta obce poznamenal, že treba vyzvať všetkých majiteľov 28
bytovej jednotky, pred ktorou sú umiestnené detské hracie prvky a informovať ich, že na ne
nebola vykonaná technická kontrola a mali by byť z verejného priestranstva odstránené.
Dôvodom je nevyhovujúci stav a detský hrací prvok nie je majetkom Obce Dolný Hričov.
K bodu č. 10:
Diskusia
Všetky informácie poslancov
v predchádzajúcich bodoch.

OZ,

predsedov

komisií

a obyvateľov

obce

odzneli

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
diskusné príspevky obyvateľov obce
K bodu č. 11:
Rekapitulácia prijatých uznesení
Zapisovateľka sl. Monika Kilianová zrekapitulovala uznesenia č. 47 – 56/2019 z verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2019.
K bodu č. 12:
Záver
Ing. Peter Zelník, starosta obce, sa na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Zapisovateľka:

Monika Kilianová

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

Overovatelia:

Štefan Hôrečný

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

Bibiána Odváhová

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

Ing. Peter Zelník
starosta obce
V Dolnom Hričove 29.04.2019
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