
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. 12. 2020 

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 2021 

5. Nariadenie o obecných poplatkoch pre rok 2021 

6. Rozpočet obce 2021, 2022, 2023 

7. Prenájom bytu 

8. Rôzne 

                9.   Diskusia 

              10.   Kontrola uznesenia 

              11.   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 Ing. Dobroňa Michala 

a p. Pekaríka Jozefa. 

 

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 2021. 

Starostka oboznámila, že  poplatok za odpad sa nemení. 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 2021. 

Poslanci nemali žiadnu pripomienku ani návrh a Nariadenie o poplatkoch na rok 2021 

schválili jednohlasne. 

 

K bodu 6: 

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

2021, 2022 a 2023. Zmeny k rozpočtu neboli navrhnuté. Pred schválením rozpočtu prečítala 

svoje odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu i kontrolórka obce. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2021 bez programovej štruktúry v rámci 

kategórií ekonomickej klasifikácie.  

 

K bodu 7: 



Starostka obce informovala, že k 31.12.2020 oznámila p. Randová Martina odstúpenie od 

zmluvy o prenájme obecného nájomného bytu. Vzhľadom k tomu, boli prítomní oboznámení 

o podaných žiadostiach k prenájmu. Počas týždňa starostka obce kontaktovala telefonicky 

jednotlivých žiadateľov, ktorí potvrdili, že o prenájom už záujem nemajú. Jedinou aktuálne 

evidovanou žiadosťou je žiadosť p. Dobroňovej Ivany. Poslanci jednohlasne schválili 

pridelenie bytu žiadateľke – Dobroňovej Ivane s platnosťou od 1.1.2021. 

 

K bodu 8 a 9: 

Starostka obce vyzvala prítomných k pripomienkam k návrhu úpravy rozpočtu č. 3/2020. 

Prítomní mali informácie o čerpaní finančných prostriedkov k 10.12.2020, k návrhu úpravy 

nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili tretiu úpravu rozpočtu obce na rok 2020. 

 

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

hlavného kontrolóra obce Hričovské Podhradie na 1. polrok 2021. K jej návrhu neboli podané 

žiadne pripomienky. 

 

Starostka obce predložila návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, prítomní jednohlasne 

neschválili Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

Starostka obce informovala, že Občianske združenie priateľov Hričovského hradu má záujem 

o budovu č. 54 –starý obchod, v najbližších mesiacoch budú spracované dokumenty týkajúce 

sa majetkového prevodu i cenové ponuky k rekonštrukcii budovy. Následne bude 

dokumentácia predložená k rokovaniu obecného zastupiteľstva. 

 

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 

11.12.2020 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Michal Dobroň               ............................       

  

                                          Jozef Pekarík                         ............................           

 
 

 


