
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  7. 5. 2019   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 11/2019          

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

 
a) schvaľuje program zasadnutia uvedený v zápisnici 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 12/2019          

Určenie zapisovateľky uznesení a zápisnice 

 
a) určuje zapisovateľku uznesení a zápisnice p. Hulínovú Miroslavu 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 13/2019          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Vidrovú Gabrielu a p. Ing. Dobroňa Michala. 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 14/2019        

Kontrola uznesení za uplynulé obdobie 
 

a) berie na vedomie plnenie uznesení za uplynulé obdobie 

  

Uznesenie č. 15/2019        

Fašiangy 2019 – zhodnotenie akcie  

 
a) berie na vedomie informácie o priebehu a vyúčtovaní finančných prostriedkov akcie  

 



Uznesenie č. 16/2019        

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky , Správa k ďalším 

požiadavkám zákonov  a iných právnych predpisov, Výročná správa 

k 31.12.2018  

 
a) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správu 

k ďalším požiadavkám zákonov  a iných právnych predpisov a Výročnú správu k 31.12.2018  

 

Uznesenie č. 17/2019        

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 
a) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok  2018  

 

Uznesenie č. 18/2019        

Záverečný účet obce za rok 2018, Stanovisko kontrolórky obce 

k Záverečnému účtu obce za rok 2018, Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 

1/2019 

 
a) berie na vedomie  rozbor rozpočtového hospodárenia obce Hričovské Podhradie za rok 

2018  

 

b) berie na vedomie  Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018  

 

c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Z prebytku 

hospodárenia bude vytvorený rezervný fond vo výške 13 902,91 eur. Finančné prostriedky 

budú použité na kapitálové výdavky – rekonštrukcia športového areálu, budovanie umelej 

trávy na ihrisku, na financovanie zakúpených žalúzií do kultúrneho domu, bojlera na ihrisko, 

umývadla so skrinkou na obecný úrad, dofinancovanie detského ihriska  a ďalšie kapitálového 

výdavky – rekonštrukčné práce na majetku obce.   

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

d) schvaľuje Úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2019 v súlade s tvorbou i čerpaním 

rezervného fondu. Pod úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2019 spadajú okrem položiek 

súvisiacich s rezervným fondom i ďalšie položky, u ktorých bola potrebná úprava. 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 19/2019        

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

 



a) zamieta poskytnutie dotácie občianskemu združeniu Sirius-STAR na akciu Mediálny 

kotlík  

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 20/2019        

Priemerná mesačná nominálna mzda pracovníka v národnom hospodárstve 

 
a) berie na vedomie výšku priemernej mesačnej nominálnej mzdy pracovníka v národnom 

hospodárstve  

 

Uznesenie č. 21/2019        

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pod rodinným domom 

 

a) schvaľuje odpredaj pozemku p. č. 302/2 v k. ú obce Hričovské Podhradie o výmere 155 

m2  osobitným zreteľom ako nadbytočný majetok v hodnote  1,32 eur za m2 (čo je hodnota 

zastavanej plochy v zmysle zákona 582/2004 Zb. z..)   p. Trnkovi Petrovi a jeho manželke 

Viere rod. Václavíkovej  

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 22/2019        

Žilinská ulica – cestné stĺpiky 

 
a) berie na vedomie výsledok rokovania vo veci zriadenia ochranných prvkov Žilinskej ulice. 

 

Uznesenie č. 23/2019        

Cenová ponuka na náterové práce na budove športového areálu 

 
a) schvaľuje prijatie cenovej ponuky na náterové práce na budove športového areálu – 

strechy a zvodov na budove 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 24/2019        

Vybudovanie rozhlasu a na ulici do Roháča a na Kamennú 

 
a) schvaľuje vybudovanie rozhlasového pripojenia na ulicu do Roháča a na Kamennú  



 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

Uznesenie č. 25/2019        

Deň detí a deň otcov 

 
a) berie na vedomie informácie o plánovaných akciách Deň detí a Deň otcov  

 

Uznesenie č. 26/2019        

Žiadosť o vykonanie terénnych úprav 

 
a) berie na vedomie informácie o podanej žiadosti p. Anny Rakučákovej o vykonanie 

terénnych úprav  

 

Uznesenia č. 11/2019 –  č.  26/2019   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.5.2019 

boli jednohlasne schválené. 

 

Hlasovanie: 

                     Za: 5 poslanci 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 
 

 

 

                                             Vidrová Gabriela      .................................... 

 

              

                                             Ing. Dobroň Michal   .................................... 

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

07.05.2019                                                                                starosta obce 


