ZÁPISNICA č. 8/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2019
na Obecnom úrade 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 (od 7. bodu programu)
Štefan Hôrečný
Ján Hrazdíra
Bibiána Odváhová
Marta Rašovcová
Rudolfa Sládková
Mgr. Andrea Dobroňová
Bc. Daniela Ďuriníková
Ing. Mariách Chamaj
Mária Rapánová, hlavný kontrolór obce
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 5 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 zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
5.
Rozpočet roku 2019 - 6. zmena
6.
Finančný rozpočet na rok 2020 a finančný rozpočet na roky 2021 - 2022
7.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu finančného rozpočtu obce Dolný Hričov na rok
2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
8.
VZN č. 4/2019 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
9.
VZN č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020
10.
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
11.
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Hričov
12.
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou a p. Štefániou Chlebúchovou - Ul. športová
13.
Informácie starostu obce:
- Žiadosť p. Moravčíka o odkúpenie predzáhradky - parc.č. KN-C 947/47, 944/5
- Odvolanie a doplnenie redakčnej rady, zástup počas MD
- Projekt - Kalamitné drevo pomáha
- Oznámenie ŽSR o umiestnení nezákonného odpadu
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- Uznesenie OS Žilina o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
14.
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
15.
Diskusia
16.
Rekapitulácia prijatých uznesení
17.
Záver
Uznesenie č. 149/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, 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. Pavla Ballay a p. Martu
Rašovcovú.
Uznesenie č. 150/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku Rudolfu Sládkovú.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 151/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca obecného zastupiteľstva, p. Pavla Ballaya.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
4 poslancov - Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána
Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
1 poslanec - Pavol Ballay

Uznesenie č. 152/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
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schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslankyňu obecného zastupiteľstva, p. Martu Rašovcovú.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
4 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová,
0 poslancov
1 poslancec - Marta Rašovcová

K bodu 3:
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 7/2019. K zápisnici č. 7/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.10. 2019 na obecnom úrade,
z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 153/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zápisnicu č. 7/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
3010.2019.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 4:
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom obecného zastupiteľstva bolo zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 129 148/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30.11.2019. Z radov
poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 154/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia uznesení č. 129 - 148/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.10.2019.
K bodu 5:
Rozpočet roku 2019 - 6. zmena
K rokovaniu obecného zastupiteľstva bol predložený rozpočet roku 2019 - 6. zmena. P. Rudolfa
Sládková, ekonómka obce, predniesla návrh na 6. zmenu finančného rozpočtu na rok 2019
a informovala o najvýraznejších zmenách v príjmoch a výdavkoch:
Celkové príjmy schválené: 1 230 817,55 €
Celkové príjmy po zmene č. 6 rozpočtu roku 2019: 1 513 321,23 €
Celkové výdavky schválené: 1 230 817,55 €
Celkové výdavky po zmene č. 6 rozpočtu roku 2019: 1 453 825,56 €
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Uznesenie č. 155/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Finančný rozpočet roku 2019 - 6.zmenu.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

P. Pavol Ballay, zástupca starostu obce a poslanec obecného zastupiteľstva v súvislosti
s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove vyzval všetkých prítomných k minúte
ticha za tragicky zosnulých a zároveň požiadal o zváženie poskytnutia finančnej pomoci pre
občanov postihnutých touto tragédiou. Poslanci sa zhodli na sume vo výške 500,00 €.
Uznesenie č. 156/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
finančný príspevok vo výške 500,00 € pre občanov postihnutých tragickým výbuchom plynu na
Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý bude zaslaný na darovací verejný účet mesta Prešov IBAN:
SK 90 7500 0000 0040 0859 1229.
Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

K bodu 6:
Finančný rozpočet na rok 2020 a finančný rozpočet na roky 2021 - 2022
V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti bol zostavený rozpočtový
dokument obce obsahujúci údaje za dva predchádzajúce rozpočtové roky, bežný rozpočtový rok
(schválený a očakávaná skutočnosť) a tri nasledujúce rozpočtové roky. V zmysle § 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. návrh rozpočtu obce bol zverejnený najmenej 15 dní
pred rokovaní obecného zastupiteľstva (19.11.2019) na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce. Podľa informácií MF SR, ktoré zverejnili východiskové štatistické údaje a podiel obcí na
výnose DPFO na rok 2020, podielové dane v roku 2020 budú oproti roku 2019 nižšie, zároveň bol
zverejnený jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 2020, ktorý predstavuje
sumu 95,28 €. P. Rudolfa Sládková, ekonómka obce, zvlášť sa venovala požiadavkám na bežné
transfery, ktoré boli predložené ŠK Dolný Hričov, DHZ Dolný Hričov a FBC Dolný Hričov o.z..
Z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Finančný rozpočet na rok 2020 a finančný rozpočet na roky 2021 - 2022 je prílohou zápisnice.
Uznesenie č. 157/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Finančný rozpočet na rok 2020.
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Prítomní poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
5 poslancov - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 158/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Finančný rozpočet na roky 2021 - 2022.
K bodu 7:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu finančného rozpočtu obce Dolný Hričov na rok
2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
Vzhľadom k neprítomnosti p. Márie Rapánovej, hlavného kontrolóra obce, predniesol
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu finančného rozpočtu obce Dolný Hričov na rok 2020 s
výhľadom na roky 2021 - 2022 Ing. Peter Zelník, starosta obce. V stanovisku bolo skonštatované:
zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu, metodická správnosť, východiská tvorby a tvorba.
V súvislosti s novelou zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
návrh rozpočtu bol zostavený bez programovej štruktúry a na záver hlavný kontrolór obce odporúča
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh finančného rozpočtu na rok 2020 schváliť a na roky
2021 a 2022 zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 159/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu finančného rozpočtu obce Dolný Hričov na rok 2020 s
výhľadom na roky 2021 – 2022.
K bodu 8:
VZN č. 4/2019 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
V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa účinného od 01.09.2019 bolo potrebné doplniť do VZN Obce Dolný Hričov č.
3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Hričov, resp. schváliť nové VZN.
Dotácia na stravovanie je od 01.09.2019 určená všetkým žiakom základnej školy, Obec Dolný
Hričov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je povinná v zmysle novely zákona znížiť
úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú štátom,
ktorá je vo výške 1,20 €/obed/deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti.
Uznesenie č. 160/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
VZN č. 4/2019 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.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Štefan Hôrečný, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta
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Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 9:
VZN č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020
Návrh VZN č. 5/2019 obce Dolný Hričov o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 bol
vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Dolný Hričov odo dňa 19.11.2019.
VZN č. 5/2019 obce Dolný Hričov o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 nadobúda
účinnosť dňa 1.1.2020.
VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020 je na rokovanie obecného zastupiteľstva
predložený v súlade so zákonom číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ďalej len zákon č.
582/2004, ktorý podľa § 98 ustanovuje možnosť zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia
alebo zníženia tejto dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na základe Uznesenia č. 146/2019 zo dňa 30.10.2019 bolo zvolané pracovné stretnutie
predsedov jednotlivých komisií za účelom prehodnotenia daní z nehnuteľností a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na toto pracovné stretnutie boli zároveň pozvaní aj
poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce. Závery z pracovnej porady:
- z názvu VZN č. 5/2019 vypustiť „na kalendárny rok 2020“,
- upraviť pre pozemky na území obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina výšku pre ročnú
sadzbu dane:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - z pôvodných 0,25%
upraviť na 0,50%,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy - z pôvodných 0,25% upraviť na 0,50%.
Uznesenie č. 161/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
VZN č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti.
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 10:
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce
a na webovej stránke obce Dolný Hričov odo dňa 20.11.2019 a následne predložený na rokovanie
obecnému zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 162/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
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schvaľuje:
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020.
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 11:
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Hričove
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Hričov boli predložené zástupcom starostu, p. Pavlom Ballayom a znenie mali poslanci
k dispozícií k pripomienkovaniu. O vyjadrenie obec požiadala aj JUDr. Petra Vachana, advokáta
a správcu ADVOCATIS, advokátska kancelária. Pripomienkované boli:
- čl. V. Odmena predsedu a členov komisií
1. poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom patrí za každú
účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 40,00 €.
3. členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo v komisiách
bolo schválené obecným zastupiteľstvom patrí za účasť na zasadnutí odmena vo výške 20,00 €.
- čl. VI. Odmena za prácu zapisovateľa a obecného kronikára
2. vypúšťa sa
3. obecnému kronikárovi za svoju činnosť patrí ročne odmena vo výške 50,00 €.
- č. VII. Odmeňovanie členov redakčnej rady
c) jazyková korektúra za jednu stranu vo výške 4,00 €.
- čl. IX. Záverečné ustanovenia
2. Zásady nadobúdajú účinnosť 01.01.2020, čím zaniká platnosť zásad zo dňa 10.12.2014.
Uznesenie č. 163/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Hričove.
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 12:
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou a p. Štefániou Chlebúchovou - Ul. športová
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená konečná verzia kúpnej zmluvy medzi p.
Štefániou Chlebúchovou a Obcou Dolný Hričov po vypracovaní GP č. 152/2019 vypracovaného
spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., Žilina zo dňa 05.11.2019 a úradne overeného OÚ Žilina,
katastrálny odbor dňa 25.11.2019 pod č. G1-2339/2019 v k.ú. Dolný Hričov. Ing. Peter Zelník,
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starosta obce, požiadal prítomných poslancov o vyjadrenie sa k článku III. Kúpna cena, bod č. 2 lehota splatnosti. Prof. Dr. Ing. Martin Decký sa vyjadril, že je to špecifický prípad, p. Štefánia
Chlebúchová bola poškodená, z jej strany bol uskutočnený aj kompromis a z našej strany je to
morálna satisfakcia. Uvedenej záležitosti sa osobne venoval niekoľko rokov a trvá na tom, aby
kúpna cena bola vyplatená v dvoch splátkach, požaduje, aby bolo v zápise uvedené, že kúpna cena
bude vyplatená v dvoch ročných splátkach aj vzhľadom k veku predávajúcej. P. Pavol Ballay
upozornil, že sa treba pozerať na daný stav aj z pohľadu p. Štefánie Kováčikovej, v kúpnej zmluve,
ktorú má uzatvorenú s obcou na pozemky na Ulici športovej je stanovená lehota vyplatenia kúpnej
ceny v piatich ročných splátkach. P. Štefan Hôrečný chcel by byť objektívny a preto navrhuje
vyplatiť kúpnu cenu v troch ročných splátkach.
Uznesenie č. 164/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi p. Štefániou Chlebúchovou a Obcou Dolný Hričov, predmetom
ktorej sú pozemky parc.č. KN-C 674/1 o výmere 45,78 m2, KN-C 674/10 o výmere 4,43 m2, KN-C
673/13 o výmere 450,39 m2, KN-C 673/24 o výmere 266,11 m2, ktoré vznikli na základe GP č.
152/2019 vypracovaného spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., Žilina dňa 05.11.2019, úradne overeného
OÚ Žilina, katastrálny odbor dňa 25.11.2019 pod č. G1-2339/2019 v k.ú. Dolný Hričov a to
odčlenením od parcely KN-E 385/1 o výmere 1 632 m2 a pozemok parc.č. KN-C 674/9 o výmere
5,72 m2, zapísanej OÚ Žilina, katastrálny odbor na LV č. 1359 pre k.ú. Dolný Hričov. Kúpna suma
bola stanovená znaleckým posudkov vypracovaným Ing. Danou Kováčovou, bytom Medveckého 2,
960 01 Zvolen, ev.č. 911 766 zo dňa 19.02.2018 vo výške 15,18 €/m2, t.j. v celkovej výške
11 664,77 € za 768,43 m2.
Kúpna cena bude zaplatená v lehote 2 rokov od podpisu zmluvy a to v dvoch ročných splátkach.
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
4 poslancov -, prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ján Hrazdíra,
Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
0 poslancov
2 poslanci - Pavol Ballay, Štefan Hôrečný

K bodu 13:
Informácie starostu obce:
- Žiadosť p. Moravčíka o odkúpenie predzáhradky - parc.č. KN-C 947/47, 944/5
Listom zo dňa 28.10.2019 požiadal p. Michal Moravčík o odkúpenie predzáhradky pred jeho
nehnuteľnosťou a to pozemky parc.č. KN-C 947/47 KN-C 944/5, LV č. 1 vo vlastníctve obce.
Zároveň požiadal o odpredaj predzáhradok v danej lokalite všetkým majiteľom susedných
nehnuteľností a zo získaných finančných prostriedkov vybudovať príjazdovú komunikáciu
s asfaltovým povrchom. Ďalej žiadal aj o odstavenie výjazdu na cestu I/61 z bezpečnostných
dôvodov. P. Pavol Ballay upozornil, že obec už v danej lokalite investovala do verejného
osvetlenia. P. Štefan Hôrečný sa informoval, či skutočne všetci majitelia susedných nehnuteľností
majú záujem o odpredaj predzáhradok, p. Michal Moravčík nemôže za druhých podávať takúto
žiadosť, zároveň stanovovať si nejaké podmienky. Navrhuje prepracovať žiadosť, potrebné je
priložiť aj geometrický plán. Prof. Dr. Ing. Martin Decký upozornil aj na spôsob predaja.
Uznesenie č. 165/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
žiadosť p. Moravčíka o odkúpenie predzáhradky - parc.č. KN-C 947/47, KN-C 944/5.
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- Odvolanie a doplnenie redakčnej rady, zástup počas MD
Vzhľadom ku zmenám v redakčnej rade „Dolnohričovských zvesti“ vydávaných Obecným
úradom v Dolnom Hričove bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva návrh na odvolanie,
doplnenie a zástup počas materskej a rodičovskej dovolenke v redakčnej rade.
Uznesenie č. 166/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
1. odvolanie z redakčnej rady jazykového redaktora, Mgr. Alenu Sládkovú.
2. doplnenie do redakčnej rady jazykového redaktora, Mgr. Janu Krškovú.
3. zastúpenie člena redakčnej rady, Ing. Simony Smolkovej, počas materskej a rodičovskej
dovolenky p. Monikou Kilianovou.
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

- Projekt - Kalamitné drevo pomáha
Predmetom projektu je predaj kalamitného ihličnatého dreva - ihličnatej vlákniny z lokality
odvozné miesto predávajúceho Lesy SR, štátny podnik. Subjektom, ktorý bude predkladať
objednávku je obec. Cena za kalamitné drevo je stanovená 18,24 €/m3 s DPH z lokality odvozné
miesto v parite EXW bez naloženia na dopravný prostriedok. Dopravné náklady hradí kupujúci, t.j.
príslušná obec. Čas realizácie predaja od 20.11.2019 do 31.12.2019. Vzhľadom k najbližšiemu
odvoznému miestu (Turčianske Teplice) sa cena za kalamitné drevo predražuje, je to pre obec
nevýhodné.
Uznesenie č. 167/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
projekt - Kalamitné drevo pomáha.
- Oznámenie ŽSR o umiestnení nezákonného odpadu
Listom zn. 44/2019/ŽTS SMSÚ TO Žilina 2a.15 zo dňa 12.11.2019 zaslali ŽSR OR Žilina
oznámenie o umiestnení nezákonného odpadu v k.ú. Dolný Hričov na pozemku parc.č. KN-C
1060/2 neznámeho pôvodcu odpadu. Jedná sa o biologický odpad (zemina), komunálny odpad
a stavebný odpad (štrk). Zároveň zaslali aj fotodokumentáciu. Pracovníkmi MPPS bol odpad
čiastočne odstránený. P. Bibiána Odváhová upozornila na stav, že do priestorov parčíka pri
cintoríne (spomínaný pozemok parc.č. KN-C 1060/2) chodia žiaci základnej školy fajčiť. Už boli
upozornení riaditeľom školy, ale bolo by vhodné občas urobiť v týchto priestoroch kontrolu.
- Uznesenie OS Žilina o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
Obec dňa 11.11.2019 obdržala z Okresného súdu v Žiline Uznesenie, ktorým bolo zastavené
konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v právnej veci žalobcu Obci Dolný
Hričov proti žalovanému p. Karlovi Prieložnému, zomrel 08.01.1977. Jedná sa o pozemok parc.č.
KN-C 556/5 v k.ú. Dolný Hričov (pri budove Domu služieb)
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- Okresným úradom Žilina, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
bolo dňa 10.12.2019 zaslané Rozhodnutie „Záverečné stanovisko Územný plán obce Dolný Hričov,
návrh.
- Dňa 02.12.2019 bolo Mestu Žilina vydané stavebné povolenie č.s. SÚ-SP/480/2019/Pk na stavbu
„Kompostáreň Žilina - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“
- Dňa 03.12.2019 sa uskutočnilo dedičské konanie po poručiteľovi p. Vincentovi Dudoňovi
(zomrel 05.02.2014), obec mala uplatnenú pohľadávku vo výške 523,42 za pobyt a služby
poskytnuté v Zariadení pre seniorov a DSS v Štiavniku a 11m,06 € za daň z r. 2014.
- Ing. Peter Zelník, starosta obce sa poďakoval za vianočné stromčeky, prípravu Mikuláša, za prácu
poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií obecného zastupiteľstva, DHZ, pracovníčkam
OcÚ, pracovníkom MPPS, hlavnému kontrolórovi obce, občanom, sponzorom.
K bodu 14:
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
P. Pavol Ballay sa poďakoval za celoročnú spoluprácu. Informoval o oslave 100-tého výročia
založenia DHZ, ktorá sa má konať dňa 01.05.2020 a na ktorú všetkých srdečne pozýva.
P. Bibiána Odváhová sa poďakovala za spoluprácu, ponúkla výpomoc pri organizácii osláv DHZ.
Upozornila na chýbajúce verejné osvetlenie pri zástavke SAD na hlavnej ceste, pohyb diviakov.
Informovala sa o spaľovni bioplynu v areáli PD Agrofin Dolný Hričov (jedná sa len
o medziskládku), prejazd ťažkých motorových vozidiel obcou (boli zaslané firmám upozornenia).
Navrhla vyplatenie odmeny starostovi obce (po preverení bude pripravený návrh).
P. Marta Rašovcová sa poďakovala za spoluprácu a informovala o 6. ročníku „Výstupu na Zbyšov“
dňa 06.01.2020, na ktorý všetkých pozýva.
P. Ján Hrazdíra sa informoval na vývoz zeminy na pozemky v lokalite Panská záhrada. Upozornil
na parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, ktoré znemožňujú prejazd
vozidlám zabezpečujúcim zber odpadu, v zimnom období odhrn snehu.
prof. Dr. Ing. Martin Decký informoval o zasadnutí Komisie pre dopravu, výstavbu a životné
prostredie. Požiadal o podporu pri schvaľovaní odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce. 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 o ploche 702 m2. Získané finančné prostriedky by sa mohli rozdeliť
medzi rekonštrukciou Domu služieb v Dolnom Hričove a realizáciou stavby: „Prístavba, prestavba
a stavebné úpravy obecného domu v Pekline“. Prítomní členovia Komisie pre dopravu, výstavbu
a životné prostredie odpredaj týchto pozemkov jednohlasne podporili. Navrhol vypracovať
geometrický plán s prerozdelením týchto pozemkov na 5 - 6 parciel, na odpredaj vyhlásiť súťaž dražbu ... Opätovne sa vrátil k budovám vo vlastníctve ŽSR a podal ďalšie informácie :
budova č. 1 - služobná búdka nachádzajúca sa za cintorínom obce, pri zrušenom železničnom
priecestí na parc.č. 160/2 (železničné teleso). Na predmetnú budovu sa vybavuje búracie povolenie
a v priebehu budúceho roka je v pláne jej asanácia, o ktorú požiadala Obec Dolný Hričov.
Budova č. 2 - stavadlo č. 2 nachádzajúce sa v železničnej stanici Dolný Hričov zo strany od obce,
na parc.č. 1071, ktorá bola dokončená v roku 1883. Budova je zaradená v zozname na asanáciu.
V prípade záujmu o kúpu týchto budov je potrebné zaslať žiadosť na ŽSR, Správa majetku ŽSR
Bratislava, oblastná správa majetku Žilina. List so žiadosťou o stanovenie podmienok odkúpenia
budov vo vlastníctve ŽSR bola zaslaná obcou na uvedenú adresu dňa 04.12.2019. Ohľadom
parkovania na miestnych komunikáciách navrhol radikálne riešenie - zaslať upozornenia všetkým
majiteľom a užívateľom motorových vozidiel s tým, aby na parkovanie s okamžitou platnosťou
využívali svoje súkromné pozemky (dvory a záhrady) a neparkovali pravidelne a dlhodobo na
verejnom priestranstve. V prípade, že toto upozornenie bude neúčinná, obec nebude mať inú
možnosť ako hľadať riešenie aj s pomocou dopravnej polície SR a v rámci príslušnej platnej
legislatívy SR.
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P. Štefan Hôrečný vrátil sa k žiadosti p. Miroslava Možješa s manželkou o odkúpenie pozemkov
KN-C 148/14 o výmere 669 m2 a KN-C 148/1 o výmere 4 387 m2 v k.ú. Peklina. Ako znalý
problematiky navrhuje opätovne sa vrátiť k ich žiadosti a osobne toto odkúpenie podporuje.
V svojich informáciách tiež upozornil na stav zastávok SAD, ich názvy, ktoré treba pozmeniť,
zlúčiť s pomenovaním cestovných poriadkov SAD v Dolnom Hričove. Navrhol zabezpečiť
informačné tabule a k tomu využiť rôzne projekty. Požiadal o informáciu k skolaudovaniu
verejného osvetlenia v lokalite Štepnica a riešiť parkovanie motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách.
K bodu 15:
Diskusia
P. Róbert Šišjak upozornil na venčenie psov, ich voľný pohyb po obci, hlavne po Ulici mládeže.
Uznesenie č. 168/2019
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. 149 - 168/2019 z verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2019.
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:

Pavol Ballay

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

Marta Rašovcová

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

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

V Dolnom Hričove dňa 11.12.2019.
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