ZÁPISNICA č. 6/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.09.2019
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
Ján Hrazdíra
Bibiána Odváhová – od 5. bodu programu vrátane
Marta Rašovcová
Monika Kilianová
Rudolfa Sládková
Mgr. Danka Kramarová
Mária Rapánová
Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
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 6 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.
Rozpočet rok 2019 – 4. zmena
a) hydrogeologický prieskum
b) žiadosť o finančný príspevok na plot
c) dopravné značenie
6.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Správa k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov k 31.12.2018
7.
Konsolidovaná výročná správa Obce Dolný Hričov za rok 2018
8.
VZN č. 3/2019 obce Dolný Hričov o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Dolný Hričov a určenie podmienok tejto úhrady
Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Dolný Hričov na roky 2016 -2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za polrok 2019. ŠK – Dolný Hričov
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov k čerpaniu úveru
Schválenie Nájomnej zmluvy č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI zo dňa 24.07.2019
Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou
Doprastav, a.s. zo dňa 08.07.2019
Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena p. Peter Komačka
Schválenie zámeru predaja obecných pozemkov C-KN par.č. 1232/31 o výmere 53 m2
a par.č. 1258/5 o výmere 15 m2 v katastrálnom území Dolný Hričov
Schválenie zámeru predaja obecného pozemku C-KN par.č. 633/6 o výmere 36 m2
v katastrálnom území Dolný Hričov
Schválenie návrhu kúpnej zmluvy pre prípad hodný osobitného zreteľa so spoločnosťou
SEVAK a.s.
Žiadosť o výmenu všetkých strešných okien v 16 b.j. Ul..školská, Dolný Hričov p. Melicherík
Žiadosť o opravu strešných okien v 16 b.j. Dolný Hričov p. Kováčová.
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove
Majetkovoprávne vysporiadanie Ul. športová
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
Diskusia
Rekapitulácia prijatých uznesení
Záver

Uznesenie č. 105/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

K bodu 2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
Za zapisovateľku určil starosta obce, Ing. Peter Zelník, pracovníčku obecného úradu sl. Moniku
Kilianovú, za overovateľov poslanca OZ prof. Dr. Ing. Martina Deckého a poslankyňu OZ
Mgr. Andreu Dobroňovú.
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Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zapisovateľku sl. Moniku Kilianovú.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
Uznesenie č. 107/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľa zápisnice, poslanca OZ Prof. Dr. Ing. Martina Deckého.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

Uznesenie č. 108/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
overovateľku zápisnice, poslankyňu OZ Mgr. Andreu Dobroňovú.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký, Mgr.
Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
4 poslanci - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
1 poslanec -. Mgr. Andrea Dobroňová
K bodu 3.
Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená zápisnica č. 5/2019. K zápisnici č. 5/2019
z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.06. 2019 na obecnom úrade,
z radov poslancov neboli prednesené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
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Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zápisnicu č. 05/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.06. 2019.
Prítomní poslanci (menovite):

5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

K bodu 4.
Kontrola plnenia prijatých uznesení
Poslancom OZ bolo zaslané písomné vyhotovenie uznesení č. 82 - 104/2019 z verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.06. 2019. Z radov poslancov neboli prednesené
žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 110/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia uznesení č. 82 - 104/2019 z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.06.2019.
K bodu 5.
Rozpočet rok 2019 – 4. zmena
P. Rudolfa Sládková, pracovníčka OcÚ, predniesla zmeny v rozpočte pre rok 2019 – 4
zmena. Ing. Peter Zelník, starosta obce, požiadal o zahrnutie nasledovných bodov do rozpočtu pre
rok 2019 – 4 zmena.
Je potrebné vypracovať hydrogeologický prieskum k dokumentácií stavby: ,,Prístavba,
prestavba a stavebné úpravy obecného domu Peklina“. Na chýbajúci hydrogeologický prieskum nás
upozornila listom zo dňa 18.07.2019 Ing. Hančíková z Okresného úradu v Žiline odbor
starostlivosti o životné prostredie. Až po predložení doplnenej a kompletnej dokumentácie stavby
nám vydá Okresný úrad v Žiline odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej
správy vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona. Na základe uvedeného bola vypracovaná cenová
ponuka P. Kamilom Kanderom k realizácii studne obecného domu v Pekline – hydrodynamická
skúška a kvalita vody v celkovej výške 3 160 €.
Dňa 02.09.2019 sme obdržali žiadosť od rodiny Bezákovej o finančný príspevok na plot, ktorý
sa nachádza na parc. č. KN-C 668/19 v k.ú. Dolný Hričov. Z dôvodu výklenkov na strane škôlky
a ďalšiemu výklenku kvôli plynovým hodinám škôlky sa im predražili náklady na obstaranie.
P. Bibiána Odváhová navrhla urobiť kompromis a schváliť symbolický príspevok vo výške 200 €.
Poslanci OZ tento návrh neschválili.
Poslancom OZ bola predložená cenová ponuka od spoločnosti Tichý s.r.o., Varín na realizáciu
TDZ pre akciu:,, Zmena organizácie dopravy na Ul. staničnej a Ul. školskej v obci Dolný Hričov
v celkovej výške 4 051 € bez DPH. Poslanci OZ nepodporili túto realizáciu zmeny organizácie
dopravy.
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a) hydrogeologický prieskum k dokumentácií stavby: ,,Prístavba, prestavba a stavebné úpravy
obecného domu Peklina“.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
b) finančný príspevok na plot
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
2 poslanci - Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
4 poslanci – Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Marta Rašovcová

c) dopravné značenie v obci Dolný Hričov na Ul. staničná a Ul. školská
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
0 poslancov
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
6 poslanci - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová

Uznesenie č. 111/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
Rozpočet rok 2019 – 4. zmena.
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Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

K bodu 6.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018. Správa nezávislého audítora
Ing. Mária Kasmanová, licencia UDVA č. 1114 na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní
audítorských služieb zo dňa 17.12.2015 vykonala audit účtovnej závierky Obce Dolný Hričov, ktorá
obsahuje súvahu k 31.12.2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a
poznámky, ktoré obsahujú súhrn dôležitých účtovných zásad a účtovných metód. Na záver, na
základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Dolný
Hričov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018 pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Hričov.
Ing. Peter Zelník, starosta obce, informoval o Zmluve o kontokorentnom účte č. 02/027/12 vo výške
25 000 €, ktorej amortizácia je k termínu 28.10.2019. Bola vypracovaná nezáväzná ponuka od
Prima banky Slovensko a.s., na municipálny úver – Univerzal vo výške 220 000 €. Po konzultácií
s audítorom obce, Ing. Máriou Kasmanovou, a súčasnej finančnej situácie obce skonštatoval, že do
konca roka 2019 čerpanie úveru nebudeme požadovať.
Uznesenie č. 112/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky. Správa k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov k 31.12.2018.

K bodu 7
Konsolidovaná výročná správa Obce Dolný Hričov za rok 2018
P. Rudolfa Sládková, pracovníčka OcÚ, informovala poslancov OZ o spracovaní
Konsolidovanej výročnej správy, kde sa robili menšie zmeny v časti organizačná štruktúra, kultúra,
história a plnenie príjmov a výdavkov. Ďalej oboznámila prítomných poslancov OZ, že ako náhle sa
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zoberie na vedomie spomínaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2018, musíme ju poskytnúť
ako podklad na založenie k dotácii od Nadácie COOP Jednota, ktorú sme dostali.
Uznesenie č. 113/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
Konsolidovanú výročnú správu obce Dolný Hričov za rok 2018.

K bodu 8.
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.
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. 114/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
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.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
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K bodu 9.
Schválenie programu odpadového hospodárstva obce Dolný Hričov na roky 2016 – 2020
Mgr. Danka Kramarová, pracovníčka OcÚ priblížila program odpadového hospodárstva obce
Dolný Hričov na roky 2016 – 2020 (ďalej len ,,POH“) poslancom OZ. Je to strategický dokument,
ktorý bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou programu Žilinského samosprávneho kraja
a príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch. Prof. Dr. Ing. Martin Decký vyjadril nesúhlas
s názvom tohto strategického dokumentu. Návrh POH bol vypracovaný Ing. Tomášom Ďurišom a
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol dňa 27.05.2019 predložený na posúdenie Okresnému úradu Žilina, Odbor
starostlivosti o životné prostredie. Oznámením č. OU-ZA-OSZP3-2019/05830-002/Deb zo dňa
20.06.2019 Okresný úrad potvrdil, že POH je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch
a v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 –
2020, ktorá bola vydaná Vyhláškou Okresného úradu Žilina č. 1/2019 zo dňa 11.01.2019.
Obec je povinná schválený POH zverejniť do 30 dní od schválenia na svojom webovom sídle.
Uznesenie č. 115/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
program odpadového hospodárstva obce Dolný Hričov na roky 2016 – 2020.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, Mgr. Andrea Dobroňová,
Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
proti (menovite):
1 poslanec – prof. Dr. Ing. Martin Decký
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

K bodu 10.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za polrok 2019. ŠK Dolný Hričov
P. Mária Rapánová, hlavná kontrolórka predniesla Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za polrok 2019. ŠK Dolný Hričov, ktorá bola zameraná na čerpanie dotácie za polrok
2019. Poskytnutá dotácia za rok 2019, bude čerpaná podľa Dohody na rok 2019 č. 1/2019/poplatky
SFZ, poplatky za registráciu, členské, iné poplatky, štartovné, občerstvenie, kanc. potreby,
preplácanie kopačiek, futbalové pomôcky, doprava, vedenie bankového účtu- poplatky.
Na záver poukázala na to, že dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné
z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.
Uznesenie č. 116/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za polrok 2019. ŠK – Dolný Hričov.
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K bodu 11.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov k čerpaniu úveru
P. Mária Rapánová vypracovala stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov k čerpaniu
úveru na obstaranie motorového vozidla značky KIA CEED vo výške 15 328,50 €. Z uvedeného
vyplýva, že celkový dlh obce nepresahuje 60 % bežných príjmov roka 2018 a výška ročných
splátok neprekročí 25 % bežných príjmov roka 2018.
A na záver skonštatovala, že podmienky na prijatie úveru v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli dodržané.
Uznesenie č. 117/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolný Hričov k čerpaniu úveru.

K bodu 12.
Schválenie Nájomnej zmluvy č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI
Ing. Marta Slámková nám zaslala Nájomnú zmluvu č. 30201/NZ-216/2019/Dolný
Hričov/166/SI, ktorú máme uzatvoriť so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť a.s.,
Bratislava za účelom stavby diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Doba nájmu je v
zmluve dohodnutá od 01.03.2019 - 31.12.2019 a celková výška náhrady za celú dobu nájmu
predstavuje sumu vo výške 443,90 €. Táto náhrada bude poukázaná ako jedno rázové plnenie za
dočasné užívanie predmetných pozemkov.
Uznesenie č. 118/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
nájomnú zmluvu č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov

K bodu 13.
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Doprastav a.s.
Ing. Peter Zelník, starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ, že spoločnosť Doprastav
a.s. , Bratislava nám zaslala Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZBZVB011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00.1 za účelom rozhodnutia o stavebnom povolení a odporúča ju
aj schváliť.
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Uznesenie č. 119/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Doprastav a.s., Bratislava č.
ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00.1
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
1 poslanec – Mgr. Andrea Dobroňová

K bodu 14.
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena p. Peter Komačka.
Ing. Peter Zelník, starosta obce, informoval, že dňa 27.11.2018 bola uzatvorená zmluva o
zriadení vecného bremena s p. Petrom Komačkom, ktorú nám Okresný úrad Katastrálny odbor v
Žiline nezavkladoval. Bol preto vypracovaný Dodatok č. 1, kde sa zmenil Čl. I. a doplnilo sa
nasledovné:
,,Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) novovytvorenej parcely CKN
par. č. 149/15 zastavané plochy a nádvorie o výmere 71 m2, ktorá vznikla odčlenením z jestvujúcej
súčasnej parcely CKN par. č. 149/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 763 m2 na základe
geometrického plánu č. 1/2018 vypracovaného Ing. Jurajom Palkom dňa 08.01.2018 a úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 17.01.2018 pod číslom 61-28/2018
v katastrálnom území Peklina, obec Dolný Hričov, okres Žilina“.
Uznesenie č. 120/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena p. Peter Komačka.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
K bodu č. 15
Zámer predaja obecných pozemkov C-KN par. č. 1232/31 o výmere 53 m2 a par. č. 1258/5
o výmere 15 m2 v katastrálnom území Dolný Hričov.

____________________________________________________________
ZÁPISNICA č. 6/2019

10/ 17

18.09.2019

Obec Dolný Hričov v zmysle ustanovení § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zverejnila nasledovný zámer predaja pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa vo výlučnom vlastníctve obce Dolný Hričov (v podiele 1/1), a to
novovytvorených pozemkov registra „C“ v katastrálnom území Dolný Hričov
a. 1232/31 orná pôda o výmere 53 m2,
b. 1258/5 ostatná plocha o výmere 15 m2,
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 32/2018 zo dňa 25.5.2018, vyhotoveného
spoločnosťou SLOVMAP s.r.o., autorizačne overeného Ing. Mariánom Forbakom a úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 06.06.2018 pod číslom G11114/2018 v prospech Ing. Jozefa Vršanského, trvale bytom Dolné Záhumnie 73/24, 013 41 Dolný
Hričov a to za znaleckú cenu určenú znaleckými posudkami č. 6/2019 zo dňa 18.3.2019
vypracovaným Ing. Darinou Kalabusovou a č. 53/2019 zo dňa 27.3.2019 vypracovaným Ing.
Pavlom Raškom za celkovú kúpnu cenu 103,05 EUR splatnú pri podpise zmluvy s tým, že kupujúci
uhradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva.
Uznesenie č. 121/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dolný Hričov podľa § 9a ods. 8.
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predmet predaja
novovytvorených pozemkov registra ,,C“ 1232/31 orná pôda o výmere 53 m2 a 1258/5 ostatné
plochy o výmere 15 m2 v katastrálnom území Dolný Hričov a to za znaleckú cenu určenú
znaleckými posudkami za celkovú kúpnu cenu vo výške 103,05 € splatnú pri podpise zmluvy.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
0 poslancov
K bodu č. 16
Zámer predaja obecného pozemku C-KN par.č. 633/6 o výmere 36 m2 v katastrálnom území
Dolný Hričov.
Obec Dolný Hričov v zmysle ustanovení zverejnila nasledovný zámer predaja pozemku vo
výlučnom vlastníctve obce Dolný Hričov (v podiele 1/1), a to novovytvoreného pozemku registra
„C“: č. parcely 633/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, ktorá vznikla na základe
geometrického plánu č. 76/2019 zo dňa 24.06.2019, vyhotoveného spoločnosťou GEOMER Žilina,
s.r.o., autorizačne overeného Ing. Vladimírom Hrivíkom a úradne overeného Okresným úradom
Žilina, katastrálnym odborom dňa 03.07.2019 pod číslom G1-1331/2019 v prospech Ing. Anny
Mintálovej, rod. Pavlorkovej, trvale bytom Ľ. Štúra 990/2A, 013 01 Teplička nad Váhom a to za
kúpnu cenu za predmet kúpy vo výške 15,18 €/m2 v celkovej výške 546,48 € za 36 m2 splatnú pri
podpise zmluvy s tým, že kupujúci uhradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva.
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Uznesenie č. 122/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dolný Hričov podľa § 9a ods.8. písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predmet predaja
novovytvorených pozemkov registra ,,C“ 633/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2
v katastrálnom území Dolný Hričov a to za kúpnu cenu za predmet kúpy vo výške 15,18 €/m2
v celkovej výške 546,48 € splatnú pri podpise zmluvy.
Prítomní poslanci (menovite):

6 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Mgr. Andrea Dobroňová, Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová,
Marta Rašovcová
Ospravedlnení poslanci (menovite): 3 poslanci – Bc. Daniela Ďuriníková, Štefan Hôrečný,
Ing. Marián Chamaj
Hlasovali za (menovite):
5 poslancov - Pavol Ballay, prof. Dr. Ing. Martin Decký,
Ján Hrazdíra, Bibiána Odváhová, Marta Rašovcová
proti (menovite):
0 poslancov
zdržali sa (menovite):
1 poslanec – Mgr. Andrea Dobroňová

UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ.

K bodu č. 17
Návrh kúpnej zmluvy pre prípad hodný osobitného zreteľa so spoločnosťou SEVAK a.s.
Ing. Peter Zelník, starosta obce informoval, že tento bod bol prejednávaný aj na
predchádzajúcom OZ, ktoré sa konalo dňa 12.06.2019. Prebehli rokovania s p. Stražovcovou
ohľadom odkúpenia obecnej kanalizácie za symbolickú cenu vo výške 10 € do majetku spoločnosti
SEVAK a.s., Žilina. Ďalej informoval prítomných poslancov OZ, že sa pripravuje zámer predaja
vodovodu a kanalizácie pre ulicu Osloboditeľov. Bude treba vytiahnuť stavebné a kolaudačné
rozhodnutia týkajúce sa danej stavby: ,,Budovanie zaostávajúcej technickej vybavenosti –
kanalizácia a vodovod pre ulicu Osloboditeľov. Po kolaudácií prídu občanom výzvy na pripojenie
podľa zoznamu ľudí, ktorí podpísali zmluvu o napojení na verejný vodovod a kanalizáciu.
Cesta sa po dokončení stavby vodovod a kanalizácia na Ulici osloboditeľov opraví na základe
podpísanej zmluvy č. 1739/2017 so spoločnosťou SEVAK a.s., Žilina zo dňa 22.01.2019.
Mgr. Andrea Dobroňová sa informovala na vodovod a kanalizáciu na Ulici staničnej, starosta
obce, Ing. Peter Zelník reagoval, že v budúcnosti je plánované pripojiť aj ďalšie vetvy na existujúci
vodovod a kanalizáciu, nakoľko máme aj vypracovaný projekt.
Uznesenie č. 123/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
návrh kúpnej zmluvy pre prípad hodný osobitného zreteľa so spoločnosťou SEVAK a.s., Žilina.

____________________________________________________________
ZÁPISNICA č. 6/2019

12/ 17

18.09.2019

K bodu 18 a 19
Žiadosť o výmenu všetkých strešných okien v 16 b.j. Ul. školská, Dolný Hričov p. Melicherík
a p. Kováčová.
Dôvodom týchto dvoch žiadostí je havarijný stav všetkých strešných okien v 16 b.j. na Ul.
školská, Dolný Hričov. Tieto okná sú napadnuté hnilobou, plesňou, netesnia, skrutky sú
skorodované a uvoľňujú sa. Ich otváranie a následné vetranie bytu je takmer nemožné. Boli
vypracované dve nezávislé cenové ponuky. Poslanci odsúhlasili cenovú ponuku vypracovanú p.
Pavlom Kmetíkom, Lietava na výmenu všetkých strešných okien v počte 12 ks v celkovej výške
5 348,12 € bez montáže.
Uznesenie č. 124/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
žiadosť o výmenu všetkých strešných okien v 16 b.j. Ul. školská, Dolný Hričov p. Melicherík.
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Uznesenie č. 125/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
žiadosť o opravu strešných okien v 16 b.j. Dolný Hričov p. Kováčová.
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

K bodu 20
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove
Dňa 26.07.2019 nám bola doručená žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom
dome od spoločnosti Farebný kamienok - Ing. Hana Škvareninová, Dolný Hričov.
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Poslanci po prerokovaní túto žiadosť neschválili, nakoľko plánujú tento priestor v budúcnosti
využívať ako knižnicu v obci Dolný Hričov.
Uznesenie č. 126/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Dolnom Hričove.
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):
proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ.

K bodu č. 21
Majetkovoprávne vysporiadanie Ul. športová
K rokovaniu OZ bola predložená kúpna zmluva medzi predávajúcim: p. Štefánia Chlebúchová
a kupujúcim: Obec Dolný Hričov, kde predávajúci je podielovým spoluvlastníkom v podiele
2438/3302 (432/3302, 571/1651 a 864/3302) novovytvorených parciel CKN 673/19 ostatná plocha
o výmere 385 m2 a 673/13 ostatná plocha o výmere 610 m2, ktoré vznikli na základe geometrického
plánu č. 156/2018 vypracovaného spoločnosťou SLOVMAP s.r.o. zo dňa 22.03.2019 a úradne
overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 30.05.2019 pod číslom 764/2019
v katastrálnom území Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina. Táto zmluva má byť
uzatvorená za účelom vysporiadania vlastníckych práv, užívacích a iných práv pod miestnou
komunikáciou, ktorá sa nachádza na Ul. športová v Dolnom Hričove.
Ing. Peter Zelník, starosta obce, odporúča kúpnu zmluvu schváliť nasledovne, aby sme predišli
problémom so zavkladovaním na Okresnom úrade v Žiline, katastrálny odbor:
Kúpna zmluva medzi predávajúcim: p. Štefánia Chlebúchová a kupujúcim: Obec Dolný Hričov, kde
predávajúci je podielovým spoluvlastníkom v podiele 2438/3302 (432/3302, 571/1651 a 864/3302)
novovytvorených parciel CKN
a. č. 673/19 ostatná plocha o výmere 385 m2,
b. č. 673/13 ostatná plocha o výmere 610 m2,
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 156/2018 vypracovaného spoločnosťou
SLOVMAP s.r.o. zo dňa 22.03.2019 a úradne overeného Okresným úradom Žilina,
katastrálnym odborom dňa 30.05.2019 pod číslom 764/2019 v katastrálnom území Dolný
Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina (ďalej len „predmet kúpy“) a to nasledovne:
a. parcela CKN č. 673/19 ostatná plocha o výmere 385 m2 odčlenením od parcely
CKN parc. č. 673/1 ostatná plocha o výmere 3.913 m2,
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b. parcela CKN č. 673/13 ostatná plocha o výmere 610 m2 odčlenením od parcely
EKN parc. č. 385/1 orná pôda o výmere 1.632 m2.

Uznesenie č. 127/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
schvaľuje:
kúpnu zmluvu medzi predávajúcim: p. Štefánia Chlebúchová a kupujúcim: Obec Dolný Hričov, kde
predávajúci je podielovým spoluvlastníkom v podiele 2438/3302 (432/3302, 571/1651 a 864/3302)
novovytvorených parciel CKN
a. č. 673/19 ostatná plocha o výmere 385 m2,
b. č. 673/13 ostatná plocha o výmere 610 m2,
ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 156/2018 vypracovaného spoločnosťou
SLOVMAP s.r.o. zo dňa 22.03.2019 a úradne overeného Okresným úradom Žilina, katastrálnym
odborom dňa 30.05.2019 pod číslom 764/2019 v katastrálnom území Dolný Hričov, obec Dolný
Hričov, okres Žilina (ďalej len „predmet kúpy“) a to nasledovne:
a. parcela CKN č. 673/19 ostatná plocha o výmere 385 m2 odčlenením od parcely
CKN parc. č. 673/1 ostatná plocha o výmere 3.913 m2,
b. parcela CKN č. 673/13 ostatná plocha o výmere 610 m2 odčlenením od parcely
EKN parc. č. 385/1 orná pôda o výmere 1.632 m2,
Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Danou
Kováčovou, bytom Medveckého 2, 960 01 Zvolen, ev. č. 911766 zo dňa 19.02.2018 vo výške
15,18 €/m2 , t.j. v celkovej výške 15 104,10 €.
Vyhotovená kúpna zmluva, ktorá bola predložená poslancom OZ na schválenie, bola
stanovená na sumu vo výške 15,18 €/m2 t. j. celkom za predmet kúpy, hore uvedených
novovytvorených parciel CKN, vo výške 11 151,99 €. Vzhľadom k odkúpeným m2 t.j. 995 m2
celková výška predmetu kúpy predstavuje sumu 15 104,10 €.
Prítomní poslanci (menovite):
Ospravedlnení poslanci (menovite):
Hlasovali za (menovite):

proti (menovite):
zdržali sa (menovite):

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

Informácie starostu obce
Ing. Peter Zelník, starosta obce, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a uskutočnení podujatia s názvom ,,Dolnohričovské majstrovstvá vo varení fazuľovice – 4. ročník“,
poďakovanie patrí predovšetkým p. Bibiáne Odváhovej, p. Marte Rašovcovej, pracovníkom
Miestnej prevádzky, prác a služieb v Dolnom Hričove, sponzorom, poslancom a ďalším, vďaka
ktorým podujatie bolo podporené veľkou účasťou aj okolitých obcí.
Ďalej informoval:

dňa 03.06.2019 bola podaná žiadosť na NDS a.s. Bratislava č. listu 2019/1186 o zjednanie
nápravy Hričovský potok, vyčistenie odvodňovacieho rigola na pravej strane popri ceste
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I/61 smer Žilina a cesta III. triedy 2090 a 2091 zrezanie krajníc
rekonštrukcia zvonice v obci Dolný Hričov časť Peklina, na základe povolenia KPÚ Žilina
zo dňa 24.09.2018 č. KPUZA-2018/18633-2/76225/MAG bola zrealizovaná na základe
najvýhodnejšej cenovej ponuky v celkovej výške 1 280 €
zapájame sa do Národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska- Zelené obce Slovenska
momentálne prebieha rokovanie so spoločnosťou Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o.,
Bratislava o financovaní rekonštrukcie (oprava okien a strechy) MŠ, ŠJ, ŠD, telocvična a ZŠ
1.-4.r. v Dolnom Hričove o poskytnutí finančného príspevku vo výške 25 000 €
ÚPN obce Dolný Hričov - Mgr. Hanuliaková Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti
o životné prostredie prisľúbila, že posúdenie pripomienok k správe o hodnotení
územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov v k.ú. Dolný Hričov a k.ú. Peklina bude spracovaný
do konca septembra 2019

K bodu 22
Informácie zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, poslancov a predsedov komisií
P. Pavol Ballay upozornil na znehodnotený hydrant, ktorý sa nachádza pri dome p. Pavla Kiliana,
navrhol, že by bolo vhodné zamykať športový areál v Dolnom Hričove v nočných hodinách
a poukázal na zničenú cestu na Ul. mládeže hlavne pred p. Družkovským a p. Držíkom a požiadal
o odstránenie. Nakoniec vyzdvihol úspechy hasičiek v Dolnom Hričove a pozval prítomných na
akciu Slovenský superpohár, ktorá sa uskutoční dňa 12.10.2019 v Púchove.
Ing. Peter Zelník, starosta obce, zdôraznil, že rozpošleme listy všetkým obyvateľom obce Dolný
Hričov, ktorých sa týka odstránenie nedostatkov na obecných komunikáciách v obci Dolný Hričov
a stanovíme aj presný termín dokedy to musia odstrániť. Ohľadom poškodeného hydrantu, budeme
informovať spoločnosť SEVAK a.s., Žilina.
P. Bibiána Odváhová navrhla, že by bolo vhodné osadiť jednu lavičku na zastávke SAD smer Žilina
na Ul. osloboditeľov pre starších ľudí, ktorí čakajú na autobus. Požiadala o urýchlenie spísania
dohody medzi Erste Group Immorent Slovensko, s.r.o. Bratislava a Obcou Dolný Hričov, aby sa
urýchlila výmena okien a strechy na MŠ, ŠJ, ŠD, telocvičňa a ZŠ 1. - 4.r. z dôvodu havarijného
stavu.
P. Marta Rašovcová poďakovala za zveľadenie zvonice v Dolnom Hričove v časti Peklina,
vytvorenie oddychovej zóny, na ktorú sme získali aj dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja vo
výške 2 500 € a všetkým, čo sa spolupodieľali na organizácií akcie: ,,Dolnohričovské majstrovstvá
vo varení fazuľovice – 4. ročník“ a vyzvala aj ostatných poslancov, aby sa do budúcna tiež zapojili
do organizácie.
Mgr. Andrea Dobroňová upozornila na novú skládku odpadu, ktorá sa nachádza v blízkosti Ul.
staničnej a Ul. na štvrte a požiadala o riešenie problému týkajúceho sa poškodených častí asfaltu na
Ul. staničnej. Po výkopových prácach niektorých majiteľov rodinných domov na menovanej ulici
nebol povrch daný do pôvodného stavu, provizórne zasypávanie jám štrkom je nepostačujúce.
Ing. Peter Zelník, starosta obce, na to zareagoval, že napíšeme upozornenia na zjednanie nápravy na
obecných komunikáciách.
Prof. Dr. Ing. Martin Decký navrhol napísať ďakovný list DHZ Dolný Hričov za reprezentáciu obce
Dolný Hričov a upozornil, že by sa mala riešiť vzniknutá situácia ohľadom túlavých psov, aby sme
predišli nepríjemnostiam.
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K bodu č. 23
Diskusia
P. Mária Mihálková upozornila na chodník na ceste I/18 na Ul. na šefranicu, ktorý je v zlom stave a
na vyčistenie rigolov od nánosov blata pri Papánkovcoch. Ďalej sa informovala na zreštaurovanie
sochy sv. Jána v kaplnke na Ul. na šefranicu a osadenie lavičky. Ing. Peter Zelník, starosta obce,
prisľúbil, že túto informáciu preveríme na KPÚ v Žiline a zistíme, kto má v správe údržbu
chodníka na ceste I/18 v k.ú. Dolný Hričov.
P. Oľga Hofericová upozornila na veľký počet áut, ktoré denne prejdú po Ul. osloboditeľov.
Uznesenie č. 128/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove
berie na vedomie:
diskusné príspevky prítomných občanov.

K bodu č. 24
Rekapitulácia prijatých uznesení
Zapisovateľka sl. Monika Kilianová zrekapitulovala uznesenia č. 105 – 128/2019 z verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.09.2019.
K bodu č. 25
Záver
Ing. Peter Zelník, starosta obce, sa na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľka:
Monika Kilianová

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

Prof. Dr. Ing. Martin Decký

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

Mgr. Andrea Dobroňová

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

Overovatelia:

............................................
Ing. Peter Zelník
starosta obce
V Dolnom Hričove dňa 18.09.2019.
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