
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  15. 3. 2021   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 1/2021          

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

 
a) schvaľuje program zasadnutia uvedený v zápisnici 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

Uznesenie č. 2/2021          

Určenie zapisovateľky uznesení a zápisnice 

 
a) určuje zapisovateľku uznesení a zápisnice p. Hulínovú Miroslavu 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

 

Uznesenie č. 3/2021          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Vidrovú  a p. Randu 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

Uznesenie č. 4/2021        

Kontrola uznesení za uplynulé obdobie 
 

a) berie na vedomie plnenie uznesení za uplynulé obdobie 



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

                      

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

 

Uznesenie č. 5/2021 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky , Správa k ďalším 

požiadavkám zákonov  a iných právnych predpisov, Výročná správa 

k 31.12.2020  

 
a) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správu 

k ďalším požiadavkám zákonov  a iných právnych predpisov a Výročnú správu k 31.12.2020  

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

                      

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

 

Uznesenie č. 6/2021        

Záverečný účet obce za rok 2020, Stanovisko kontrolórky obce 

k Záverečnému účtu obce za rok 2020, Úprava rozpočtu obce na rok 2021  

č. 1/2021 

 
a) berie na vedomie  rozbor rozpočtového hospodárenia obce Hričovské Podhradie za rok 

2020  

 

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

                      

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

 

b) berie na vedomie  Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020  

 

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

                      

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

 

c) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Z prebytku 

hospodárenia bude vytvorený rezervný fond vo výške 24 247,93 eur. Finančné prostriedky 

budú použité na kapitálové výdavky – zhotovenie spomienkového pomníka na starý cintorín. 

a ďalšie kapitálového výdavky – rekonštrukčné práce na majetku obce a zakúpenie nového 

majetku.   

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 



d) schvaľuje Úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2021 v súlade s tvorbou i čerpaním 

rezervného fondu. Pod úpravu rozpočtu obce č. 1 na rok 2021 spadajú okrem položiek 

súvisiacich s rezervným fondom i ďalšie položky, u ktorých bola potrebná úprava. 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

Uznesenie č. 7/2021  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 

 
a) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok  2020  

 

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

                      

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

   

Uznesenie č. 8/2021   

Majetkové priznanie za rok 2020 

 
a) berie na vedomie informácie o podaní majetkového priznania starostky obce za rok 2020  

 

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

                      

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

 

 

Uznesenie č. 9/2021       

Situácia Covid 19 

 
a) berie na vedomie informácie o situácii v obci počas trvania pandémie Covid 19 – činnosť 

krízového štábu obce, financovanie testovania a skríningu, úradné hodiny obecného úradu pre 

verejnosť, zabezpečenie ochranných respirátorov  pre občanov obce a pomoc občanom 

 

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

                      

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

 

 
Uznesenia č. 1/2021 –  č.  9/2021   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.3.2021 

boli jednohlasne schválené. 

 
 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Pekarík, Randa, Vidrová 



                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

                          Gabriela Vidrová                  .................................... 

 

              

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

 

 

 

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

15.3.2021                                                                                starosta obce 


