
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  16. 04. 2021   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 10/2021          

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. 11/2021          

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. 12/2021          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Dobroň Michal a p. Pekarík Jozef 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                                                   

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

 

 

Uznesenie č. 13/2021        

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. 14/2021        

Stav obecnej budovy č. 54  

 
a) schvaľuje 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. 

 

   Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

           

                      

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

 

b) schvaľuje vykonanie rekonštrukčných prác na budove č. 54  - rekonštrukčné práce budú 

financované obecným úradom  a Občianskym združením na záchranu Hričovského hradu, 

vždy na základe spoločnej dohody a konzultácie. 

 

   Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

           

                      

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

 

 

Uznesenie č. 15/2021        

Priemerná nominálna mzda pracovníka  národného hospodárstva  za rok 

2020 
 

a) berie na vedomie  informáciu o zmene priemernej nominálnej mzdy pracovníka národného 

hospodárstva za rok 2020 

 

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

 

                      

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



 

 

Uznesenia č. 10/2021 –  č.  15/2021   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.04.2021 

boli jednohlasne schválené. 

 
 

 

                        Dobroň Michal   .................................... 

 

              

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

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

16.04.2021                                                                                starosta obce 


