
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 6. 12. 2019 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Schválenie VZN o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálny 

odpad a  drobné stavebné odpady na rok 2020 

5. Schválenie miestnych poplatkov na rok 2020 

6. Schválenie rozpočtu na rok 2020 

7. Rôzne 

                8.   Diskusia 

                9.   Kontrola uznesenia 

              10.   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. Randu Pavla a p. 

Blaška Pavla. 

 

K bodu 3: 

Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

K bodu 4: 

Prítomní nepredložili žiadny návrh ani pripomienku k pripravenému návrhu VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na rok 2020. 

Starostka oboznámila, že zvýšenie poplatku za odpad na jednu osobu je spôsobené navýšením 

úhrad za uloženie odpadov zo strany odvozovej spoločnosti. Prítomní návrh VZN schválili 

jednohlasne. 

 

K bodu 5: 

Starostka obce vyzvala prítomných k vyjadreniam, prípadným návrhom, zmenách 

k pripravenému návrhu Nariadenia o poplatkoch, ktoré sa budú v obci vyberať v roku 2020. 

Poslanci nemali žiadnu pripomienku ani návrh a Nariadenie o poplatkoch na rok 2020 

schválili jednohlasne. 

 

K bodu 6: 

Starostka obce vyzvala prítomných k zmenám, k návrhom, pripomienkam k rozpočtu pre rok 

2020, 2021 a 2022. Prítomní boli s návrhom rozpočtu podrobne oboznámení, nakoľko 

podklady mali niekoľko dní k dispozícií vo svojich emailových schránkach.  Zmeny rozpočtu 

neboli navrhnuté. Pred schválením rozpočtu prečítala svoje odborné stanovisko k návrhu 

viacročného rozpočtu i kontrolórka obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na 

rok 2020 bez programovej štruktúry v rámci kategórií ekonomickej klasifikácie.  



 

K bodu 7 a k bodu 8: 

Starostka obce vyzvala prítomných k pripomienkam k návrhu úpravy rozpočtu č. 3/2019. 

Prítomní mali informácie o čerpaní finančných prostriedkov k 06.12.2019  k dispozícií 

prostredníctvom emailovej pošty  a rovnako i samotný návrh k úprave rozpočtu za rok 2019. 

K návrhu úpravy nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili tretiu úpravu rozpočtu 

obce na rok 2019. 

 

Kontrolórka obce p. Hulínová Marta prečítala prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Hričovské Podhradie na 1. polrok 2020. K jej návrhu neboli podané 

žiadne pripomienky. 

 

K bodu 9: 

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

prítomní schválili jednohlasne. 

 

K bodu 10:  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala Miroslava Hulínová 

6.12.2019 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Pavol Randa               ............................       

  

                                          Pavol Blaško              ............................           

 
 

 


