
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  16. 9. 2020   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 30/2020          

Otvorenie zasadnutia,  schválenie programu 

 
a) schvaľuje program zasadnutia uvedený v zápisnici 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 31/2020          

Určenie zapisovateľky uznesení a zápisnice 

 
a) určuje zapisovateľku uznesení a zápisnice p. Hulínovú Miroslavu 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 32/2020          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Randu Pavla a p. Blaška Pavla 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                                                   

                                                                .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 33/2020        

Kontrola uznesení za uplynulé obdobie 
 

a) berie na vedomie plnenie uznesení za uplynulé obdobie 



  
Zobrali na vedomie:   Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová               

                      

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 34/2020        

Výstavba nájomných bytov  

 
a) berie na vedomie informácie investora o možnej výstavbe nájomných bytov v obci 

 

Zobrali na vedomie:   Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová               

                      

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 35/2020        

Návrh riešenia aktuálneho stavu budovy č. 54 – vyhodnotenie ankety 
 

a) berie na vedomie informácie o realizovanej ankete v obci a informácie o možnom využití 

budovy Občianskym združením na záchranu Hričovského hradu 

 

b) doporučuje predsedovi Občianskeho združenia na záchranu Hričovského hradu získať 

podrobné informácie o možných investíciách do rekonštrukcie budovy  

 

Zobrali na vedomie:   Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová               

                      

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 36/2020  

Poplatok za prevádzku Materskej školy 
 

a) ruší Uznesenie č. 18/2020 zo dňa 23.4.2020.  Výber poplatku za prevádzku materskej 

školy vo výške 7 eur/mesačne podľa platného VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole  5/2013 sa realizuje s platnosťou od 01. 09.2020. 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 37/2020  

Predaj spoluvlastníckych podielov   
 

a) schvaľuje predaj spoluvlastníckych podielov vo výške 2/20 k nasledovným 

nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. 1342 pre k. ú. Dolný Hričov, obec Dolný 

Hričov, okres Žilina a to: Pozemok CKN parc. č. 571/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 



464 m2, Pozemok CKN parc. . 571/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, Pozemok 

CKN parc. č. 572/1 záhrada o výmere 151 m2, Pozemok EKN parc. č.361/1 záhrada o výmere 

463 m2 v prospech spoluvlastníka – Obce Dolný Hričov, so sídlom  Osloboditeľov 131/5, 013 

41  Dolný Hričov, IČO: 00321257 a to za kúpnu cenu 1,- EUR, nakoľko ide o pozemky 

zastavané stavbou vo vlastníctve Obce Dolný Hričov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

Uznesenie č. 38/2020  

Úprava rozpočtu  
 

a) schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 2/2020 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 
 

Uznesenie č. 39/2020  

Investičné a kultúrne akcie v obci 
 

a) berie na vedomie informácie o prebiehajúcich investičných akciách v obci – oplotenie 

kaplnky, úprava starého cintorína, náter kríža, darčeky pre starších občanov  

 

Zobrali na vedomie:   Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová               

                      

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 40/2020  

Správa hlavnej kontrolórky o činnosti za I. polrok 2020 
 
a) berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce o činnosti za I. polrok 2020 

 

b) berie na vedomie informácie o vypracovaní splátkového kalendára k nedoplatku 

nájomného za užívanie obecného bytu 

 

Zobrali na vedomie:   Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová               

                      

                                                                   .................... Jarmila Dobroňová – starostka obce 



 

Uznesenia č. 30/2020 –  č.  40/2020   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.9.2020 

boli jednohlasne schválené. 

 
 

 

                        Pavol Randa  .................................... 

 

              

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

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

16.9.2020                                                                                starosta obce 
 


