
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 30. 6. 2021 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Územné rozhodnutie  INS FTTH ZA BYTC 03 - stanovisko 

5. Investície 2021 – aktuálny stav 

6. Rôzne 

                7.   Diskusia 

                8.   Kontrola uznesenia 

                9.   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. Vidrovú Gabrielu 

a p. Randu Pavla. 

 

K bodu 3: 

Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

K bodu 4: 

Starostka obce informovala o predloženom návrhu stavby INS FTTH ZA BYTX 03 

Hričovské Podhradie (optická sieť) a vydanom súhlasnom stanovisku obce k uvedenému 

návrhu za podmienok dodržania stavebného zákona č. 50/1975 Zb. v znení neskorších zmien 

a doplnkov  a uvedením použitých trás do pôvodného stavu.  

 

K bodu 5: 

Starostka obce informovala, že v najbližších týždňoch budú začaté práce – prekrytie budovy 

č. 54, výmena obkladu v kultúrnom dome, nátery dverí na obecnom úrade a kultúrnom dome, 

oprava výtlkov v obci. Ďalej informovala, že 18.7.2021 sa uskutoční súťaž v streľbe zo 

vzduchovky. Vyzvala prítomných k vyjadreniu k návrhu zorganizovania posedenia pri guláši 

pre občanov obce. Poslanci návrh jednohlasne schválili, posedenie pri guláši pre všetkých 

občanov sa uskutoční 13.8.2021 na ihrisku v Hričovskom Podhradí. 

 

K bodu 6 a 7: 

Prítomným bol predložený návrh úpravy rozpočtu obce č. 2/2021. Podľa návrhu bolo 

potrebné upraviť rozpočet o sumy dotácie poskytnutej k testovaniu občanov na COVID – 19 

a sumy poskytnutých financií pre Materskú školu z 2% dane. Ostatné úpravy sa týkali 

presunov medzi ekonomickou klasifikáciou. Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednohlasne 

schválili.  

 

Kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. Prítomní 

tento návrh prijali na vedomie.  



Starostka obce vyzvala prítomných k schváleniu zmeny Uznesenia č. 14/2021 zo dňa 

16.4.2021 a to konkrétne k vypusteniu vety v časti a) uvedeného uznesenia ,,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.“ Prítomní 

schválili úpravu uznesenia jednohlasne. 

 

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 

30.6.2021 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Gabriela Vidrová                  ............................       

  

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

 
 

 

 


