
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17. 06. 2020 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Žiadosť o prekládku transformátora 

5. Návrh riešenia aktuálneho stavu budovy č. 54 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8.  Schválenie uznesenia 

9.  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 Ing. Dobroňa Michala. 

 

K bodu 3: 

Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

K bodu 4: 

Starostka obce oboznámila o doručenej žiadosti o prekládku transformátora na parcelách č. 

240 a 241 v k. ú. obce Hričovské Podhradie vedených na LV č. 91. Informovala, že 

o stanovisko k žiadosti požiadala aj SSE - distribúcia Žilina. Vzhľadom k tomu, že ku dňu 

konania obecného zastupiteľstva nebolo toto stanovisko doručené, prijatie uznesenia 

k žiadosti bude až na ďalšom rokovaní.  

   

K bodu 5: 

Starostka obce vyzvala prítomných k vyjadreniu sa, ako obec naloží s budovou č. 54, ktorá je 

vo vlastníctve obce Hričovské Podhradie. Prítomní sa spoločne zhodli na tom, že v záujme 

objektívnosti bude vhodné, ak sa k tejto veci vyjadria aj občania obce. Z tohto dôvodu bola 

vypracovaná ,,Anketa pre občanov,“ v ktorej sa občania môžu vyjadriť, či navrhujú budovu 

zbúrať, zrekonštruovať alebo navrhnú iné riešenie. Anketa bude doručená všetkým plnoletým 

osobám, ktoré majú v obci Hričovské Podhradie trvalý pobyt. Následne po zhodnotení 

návratných lístkov bude obecné zastupiteľstvo rokovať v tejto záležitosti ďalej.  

 

K bodu 6 a7: 

Starostka obce informovala o výške príjmov a hospodárení obce v čase COVID - 19, 

spomenula, že obecný úrad 29.5.2020 uhradil poslednú dlžnú sumu v rámci municipálneho 

úveru a obec je už bez úverového zaťaženia.  

Ďalej informovala, že 12.6.2020 Rada Materskej školy v Hričovskom Podhradí  zvolila za 

riaditeľku Materskej školy na základe vyhláseného výberového konania starostkou obce Bc. 

Ivetu Jančuškovú. Do výberového konania sa zapojila ako jediná kandidátka.  



Starostka obce informovala, že v letných mesiacoch športové zložky obce plánujú zrealizovať 

dve športové akcie – popoludnie s futbalom, streľby zo vzduchovky. 

 

K bodu 8: 

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

prítomní schválili jednohlasne. 

 

K bodu 9:  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala Miroslava Hulínová 

17.06.2020 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

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

  

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

 

 


