ZÁPISNICA
zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16. 04. 2021
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice
Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie
Riešenie stavu obecnej budovy č. 54
Priemerná nominálna mzda pracovníka národného hospodárstva za rok 2020 informácia
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
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. Dobroňa Michala
a p. Pekaríka Jozefa.
K bodu 3:
Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4:
Starostka obce vyzvala prítomných k diskusii vo veci riešenia stavu obecnej budovy č. 54.
Prítomní boli informovaní o záujme Občianskeho združenia na záchranu Hričovského hradu.
Občianske združenie navrhlo spoluprácu pri rekonštrukcii budovy a následne využívaní
budovy na účely rozvoja turizmu v obci a vybudovanie predajne suvenírov na podporu
rozvoja Hričovského hradu. Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo zachovať obecnú
budovu č. 54 a 50 % vlastnícky podiel na budovu odovzdať Občianskemu združeniu na
záchranu Hričovského hradu. K odovzdaniu podielu bude vypracovaná zmluva. Podmienkou
odovzdania 50 % podielu Občianskemu združeniu na záchranu Hričovského hradu bude, že
v budove bude vybudovaná pamätná izba obce Hričovské Podhradie, kde budú vystavené
nájdené exponáty na hrade Hričov a z iných častí obce Hričovské Podhradie. V zmluve bude
stanovené, že budova bude slúžiť výlučne pre rozvoj turizmu v obci. V prípade zániku
občianskeho združenia bude budova odovzdaná späť do výlučného vlastníctva obce bez
nároku na finančnú náhradu za vykonané investície zo strany občianskeho združenia na
záchranu Hričovského hradu.
Starostka obce predložila cenovú ponuku k rekonštrukcii strechy na budove č. 54, s ktorou
prítomní jednohlasne súhlasili. Pred rekonštrukciou budú vypratané priestory v celej budove,
podľa potreby bude upravené i vonkajšie okolie.
K bodu 5:
Starostka obce oboznámila, že priemerná nominálna mzda pracovníka v národnom
hospodárstve v roku 2020 dosiahla výšku 1 133 eur, podľa ktorej bude upravený plat
starostky obce a kontrolórky obce.

K bodu 6 a 7:
V diskusii prítomní spomenuli nutnosť riešenia parkovania v obci, nakoľko prísun turistov je
čoraz väčší.
P. Blaško navrhol zorganizovanie Furmanských pretekov v letných mesiacoch. Na základe
aktuálnej situácie COVID 19 zostáva zorganizovanie pretekov otvorenou témou.
K bodu 8:
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
16.04.2021
Jarmila Dobroňová
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
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