
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 07. 05. 2019 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Fašiangy 2019 – zhodnotenie akcie 

5. Audítorska správa za rok 2018 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

7. Záverečný účet obce za rok 2018 

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 č. 1/2019 

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Sirius STAR, o.z. 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12.  Schválenie uznesenia 

13.  Záver 

 

K bodu 1:  

Starostka obce Jarmila Dobroňová privítala prítomných, oboznámila s programom. Program 

bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 2: 

Starostka obce vymenovala a určila overovateľov uznesení a zápisnice p. Vidrovú Gabrielu 

a p. Ing. Dobroňa Michala. 

 

K bodu 3: 

Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

K bodu 4: 

Starostka obce informovala o priebehu akcie Fašiangy 2019, predložila vyúčtovanie príjmov 

i výdavkov. K vyúčtovaniu neboli podané žiadne pripomienky, prítomní krátkou diskusiou 

zhodnotili akciu.  

 

K bodu 5: 

Mgr. Hulínová oboznámila prítomných o súhrnnej správe z auditu účtovnej závierky za rok 

2018, podľa ktorej obec v roku 2018 konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. Rovnako z audítorskej správy vyplýva, že neexistujú zistenia nepravdivých 

a nesprávnych informácií, ktoré by boli vo výročnej správe za rok 2018 uvedené.  

 

K bodu 6: 

Prítomným bola predložená Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 

2018, ktorou kontrolórka obce konštatuje, že obec pri výkone samosprávy v 2. polroku 2018 

dodržiavala príslušné  zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce 

a hospodárne  a efektívne s týmto majetkom nakladala. 

 

 



K bodu 7 a 8: 

Prítomným bol návrh Záverečného účtu obce i návrh k úprave rozpočtu obce doručený pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva elektronicky, poslanci boli teda k prerokovaniu 

oboznámení s ich obsahom. K návrhom neboli podané žiadne pripomienky, rozbor 

rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 zobrali na vedomie a Záverečný účet obce 

a celoročné hospodárenie schválili 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.  V súvislosti so schválením záverečného účtu, tvorby 

a použitia rezervného fondu bola schválená i prvá úprava rozpočtu obce  na rok 2019. Obecné 

zastupiteľstvo pod úpravou rozpočtu obce č. 1 na rok 2019 okrem položiek súvisiacich 

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

 

K bodu 9: 

Na obecný úrad bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na akciu Mediálny kotlík 2 

ročník občianskym združením Sirius-Star. Prítomní poskytnutie dotácie jednohlasne zamietli. 

 

K bodu 10 a 11: 

Starostka obce oboznámila prítomných o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2018,  podľa ktorej dochádza k úprave platových 

podmienok starostom obcí a kontrolórom obcí. 

Starostka obce predniesla žiadosť p. Trnku Petra a jeho manželku Viery rod. Václavíkovej 

o odkúpenie pozemku pod ich vlastným rodinným domom, nakoľko tento pozemok je vedený 

na liste vlastníctva obce Hričovské Podhradie. Po predložení dokumentácie  poslanci 

jednohlasne schválili 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 č. 582/2004 Zb. z.. Pre obec je tento 

pozemok nevyužiteľný na iný účel, nakoľko je na ňom vybudovaný rodinný dom manželov 

Trnkových.  

Starostka obce informovala, že na obecnom vyvolala rokovanie vo veci zriadenia ochranných 

prvkov na Žilinskej ulici. Z výsledku rokovania vyplýva, že medzi Žilinskou ulicou a hlavnou 

cestou by mali byť v období do konca mája vybudované stĺpiky s odrazovými sklíčkami.  

Prítomným bola predložená cenová ponuka na náterové práce na budove športového areálu  

t.j. strechy a vybudovanie nových zvodov. S predloženou ponukou prítomní súhlasili. 

Prítomní boli oboznámení s nutnosťou vybudovania osvetlenia na ulici na Kamennú a tiež 

dobudovania rozhlasového pripojenia na ulici na Kamennú a do Roháča. Rovnako je potrebné 

rekonštruovať rozhlas na viacerých miestach. Práce na osvetlení i rozhlase budú vykonané 

v najbližšom období.  

Starostka obce predložila návrh zrealizovať akciu Deň detí a Deň otcov. Pre deti bude 

pripravená zábavná atrakcia a otcom bude zabezpečené občerstvenie v podobe gulášu a piva 

na ihrisku. Prítomní návrh podporili.  

Starostka obce oboznámila s doručenou žiadosťou p. Rakučákovej Anny o vykonanie 

terénnych úprav na jej parcele. Oboznámila, že žiadosť bude konzultovaná so životným 

prostredím. O výsledku budú prítomní informovaní.   

 

 

 

 



K bodu 12: 

Pracovníčka M. Hulínová na záver prečítala uznesenia k jednotlivým bodom zasadnutia, ktoré 

prítomní schválili jednohlasne. 

 

K bodu 13:  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala Miroslava Hulínová 

07.05.2019 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice:    Vidrová Gabriela               ............................       

  

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

 


