
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20. 9. 2021 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku 

5. Správa o kontrolnej činnosti  za I. polrok 2021 

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. Pekaríka Jozefa 

a Ing. Michala Dobroňa. 

 

K bodu 3: 

Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia. 

 

K bodu 4: 

Starostka obce informovala o predloženej žiadosti p. Jolany Habáňovej o odkúpenie pozemku  

parcela E KN 604/9  v k. ú. obce Hričovské Podhradie o výmere 104 m2. Po spoločnej 

dohode prítomných obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku   

osobitným zreteľom ako nadbytočný majetok v hodnote 5,00 eur za m2. Správny poplatok za 

vklad nehnuteľnosti na Správu katastra uhradí kupujúca.  

 

K bodu 5: 

Hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným Správu o kontrolnej činnosti v obci za I. polrok 

2021, prítomní nemali k predloženej Správe žiadne otázky. Obsahom správy bolo 

doporučenie o zrušenie Uznesenia č. 24/2020 k prekládke transformátora. Následne v diskusii 

bolo toto uznesenie jednohlasne zrušené.  

 

K bodu 6 a 7: 

Prítomní boli oboznámení o prevedených prácach v uplynulom období - rekonštrukcia strechy 

na budove č. 54, oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, oprava drevených schodov 

v kostole, príprava materskej školy k novému školskému roku, výsadba stromov na 

cintorínoch, práce na kríži na starom cintoríne  a o prácach plánovaných v najbližšom období 

-  výrub suchej lipy na cintoríne, rekonštrukcia obkladov a výmena gumy v kultúrnom dome, 

oprava cesty na ulici do Roháča, riešenie stavu parkovania v obci v spolupráci s Urbárskym 

pozemkovým spoločenstvom Hričovské Podhradie. Starostka obce požiadala predsedu ZOTŠ 

o vypratanie vecí z budovy č. 54 do nového skladu a vyzvala prítomných, aby boli nápomocní 



pri vyprataní a úprave budovy č. 54. Podľa dohody  bude zorganizovaná brigáda a  objednaný 

kontajner na odpad.  

V súvislosti s prevedenými prácami bol prítomným predložený návrh tretej úpravy rozpočtu 

obce, týkajúci sa najmä presunov finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

kapitálového výdavky.  

 

Starostka obce predložila prítomným žiadosti spoločnosti MCH DOZORING S.R.O. Varín 

o vyjadrenie k Zámerom prestavby objektu bývalej COOP Jednoty. K žiadostiam boli 

priložené dve vizualizácie – šikmá sedlová strecha s 8 bytovými jednotkami a plochá strecha 

s 10 bytovými jednotkami. Prítomní doporučili starostke obce vydať súhlasné stanovisko 

k objektu so sedlovou strechou. 

 

Starostka obce predložila prítomným návrh vstupu obce Hričovské Podhradie do Memoranda  

o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na Európske Hlavné Mesto Kultúry. 

Prítomní súhlasili so vstupom a poverili starostku obce Jarmilu Dobroňovú s podpisom 

Memoranda o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. 

 

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 

20.9.2021 

 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Jozef Pekarík                             ............................       

  

                                          Ing. Michal Dobroň                   ............................           

 
 


