
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. 09. 2020 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Vyhodnotenie ankety – stav budovy č. 54 

5. Poplatok za prevádzku Materskej školy 

6. Návrh uznesenia Obecného úradu Dolný Hričov 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9.  Schválenie 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: 

Starostka obce oboznámila prítomných o návratnosti anketových lístkov v rámci anonymnej 

ankety návrhov a pripomienok k stavu budovy č. 54 – starého obchodu, starej školy. Do 

domácností bolo doručených  295 anketových lístkov, k 30.6.2020 bolo vrátených 80 lístkov, 

z toho  54  občanov súhlasilo so zbúraním budovy, 26 občanov predložilo svoje návrhy 

k rekonštrukcii alebo prenájmu budovy. O budovu prejavilo svoj záujem v uplynulých 

týždňoch aj Občianske združenie na záchranu Hričovského hradu. Z výsledkov ankety nie je 

možné určiť jednoznačne, že by väčšina občanov súhlasila so zbúraním alebo s 

rekonštrukciou. I z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo pristúpilo k rozhodnutiu, že bude 

vhodné doporučiť predsedovi Občianskeho združenia na záchranu Hričovského hradu získať 

podrobné informácie  o možných investíciách do rekonštrukcie budovy zo strany združenia 

formou dotácií. Rozhodnutie ako naložiť s budovou č. 54 obecné zastupiteľstvo neuzatvorilo, 

rozhodovanie bude predmetom ďalších zasadnutí.  

   

K bodu 5: 

Starostka obce oboznámila, že  02.09.2020 bola otvorená Materská škola a vzhľadom k tomu, 

že obecné zastupiteľstvo 23.4.2020 Uznesením č. 18/2020 zrušilo výber poplatku za 

prevádzku materskej školy vyzvala prítomných k zrušeniu platnosti uvedeného Uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zrušenie Uznesenia 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 opäť realizuje 

s platnosťou od 01.09.2020.  



 

K bodu 6: 

Starostka obce predniesla prítomným žiadosť Obce Dolný Hričov doručenú na obecný úrad 

01.07.2020, ktorou Obec Dolný Hričov žiada o schválenie uznesenia na majetkovoprávne 

vysporiadanie spoluvlastníckych podielov na pozemok v areáli MPPS v Dolnom Hričove 

v prospech Obce Dolný Hričov. Po diskusii obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  

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. 

 

K bodu 7 a 8: 

Starostka obce informovala o výške výdavkov a o hospodárení obce v čase COVID – 19, 

informovala o práve prebiehajúcich investičných akciách v obci  - výrobe pomníka na starý 

cintorín, úprave starého cintorína, o výrobe oplotenia pri kaplnke a brány na cintorín. 

V najbližšom období sú tiež plánované práce na verejnom rozhlase. Informovala tiež, 

o investorovi, ktorý má v obci záujem o vybudovanie nájomných bytov. Po rokovaniach 

investora s majiteľom nehnuteľnosti, o ktorú má investor záujem plánuje investor predložiť 

obecnému zastupiteľstvu bližšie informácie i štúdiu možnej výstavby.  

 

Hlavná kontrolórka obce p. Hulínová Marta prečítala prítomným Správu o činnosti za I. 

polrok 2020, oboznámila o rozpracovaných uzneseniach a tiež o skutočnosti, že kontrolou 

účtovných dokladov zistila, že nájomca obecného nájomného bytu si neplní svoju povinnosť 

platby nájomného od marca 2020. K neplateniu sa vyjadrila pani starostka, ktorá informovala, 

že nájomcovi  už bola doručená za neplatenie upomienka a v deň konania tohto zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bola na obecný úrad zo strany nájomcu doručená žiadosť 

o vypracovanie splátkového kalendára. Žiadosti bude vyhovené, platby za nájomné budú 

rozvrhnuté tak, aby do konca kalendárneho roka 2020 boli všetky nedoplatky uhradené.   

 

Účtovníčka p. Hulínová informovala prítomných o čerpaní rozpočtu obce ku dňu konania 

zasadnutia, oboznámila o nutnosti úpravy rozpočtu obce za rok 2020, predložila návrh úpravy 

rozpočtu č. 2/2020. Poslanci úpravu rozpočtu jednoznačne schválili. 

 

V diskusii  prítomní spomenuli nutnosť riešenia parkovania v obci, nakoľko sa začínajú medzi 

občanmi šíriť nezhody v dôsledku parkovania áut pri svojich rodinných domoch a  problémy 

často pramenia aj z parkovania áut turistami.  

 

Starostka obce vyzvala prítomných k pomoci pri úprave starého cintorína, navrhla zrealizovať 

spoločnú brigádu k osadenie starých hrobov.  Prítomní sa spoločne dohodli, že brigáda bude 

v sobotu 26.9.2020 o 8,00 hodine.  

 

K bodu 9: 

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 

16.09.2020 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

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

  

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


