
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  28. 10. 2020   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 41/2020          

Otvorenie zasadnutia,  schválenie programu 

 
a) schvaľuje program zasadnutia uvedený v zápisnici 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa 

                     Proti: 0 poslancov 

                    Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

Uznesenie č. 42/2020          

Určenie zapisovateľky uznesení a zápisnice 

 
a) určuje zapisovateľku uznesení a zápisnice p. Hulínovú Miroslavu 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

Uznesenie č. 43/2020          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Pekarík Jozef a p. Randa Pavol 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                                                   

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

 

 

Uznesenie č. 44/2020        

Kontrola uznesení za uplynulé obdobie 
 

a) berie na vedomie plnenie uznesení za uplynulé obdobie 

  



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

                      

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

 

Uznesenie č. 45/2020        

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci  

 

a) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratných zdrojov 

financovania 

b) schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania - pôžičky na kompenzáciu výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorú poskytuje Ministerstvo financií 

SR na výkon ich samosprávnych pôsobností v  nadväznosti na schválené uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v sume 7 926 € so začiatkom splácania v r. 

2024.   Prijaté prostriedky z NFV  budú použité na kompenzáciu výdavkov 

vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020. 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 
 

Uznesenia č. 41/2020 –  č.  45./2020   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.10.2020 

boli jednohlasne schválené. 

 
 

 

                          .................................... 

 

              

                          .................................... 

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

28.10.2020                                                                                starosta obce 


