ZÁPISNICA
zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. 12. 2021
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice
Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie
Všeobecne – záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre rok 2022
5. Nariadenie o obecných poplatkoch pre rok 2022
6. Rozpočet obce pre rok 2022
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. 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. Blašku Pavla a Ing.
Michala Dobroňa.
K bodu 3:
Starostka obce informovala o plnení jednotlivých bodov z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4:
Prítomní nepredložili žiadny návrh ani pripomienku k pripravenému návrhu VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na rok 2022.
Starostka oboznámila, že poplatok za odpad sa nemení. Prítomní návrh VZN schválili
jednohlasne.
K bodu 5:
Starostka obce vyzvala prítomných k vyjadreniam, prípadným návrhom, zmenách
k pripravenému návrhu Nariadenia o poplatkoch, ktoré sa budú v obci vyberať v roku 2022.
Poslanci nemali žiadnu pripomienku ani návrh a Nariadenie o poplatkoch na rok 2022
schválili jednohlasne.
K bodu 6:
Starostka obce vyzvala prítomných k zmenám, k návrhom, pripomienkam k rozpočtu pre rok
2022, 2023 a 2024. Zmeny k rozpočtu neboli navrhnuté. Pred schválením rozpočtu prečítala
svoje odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu i kontrolórka obce. Obecné

zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2022 bez programovej štruktúry v rámci
kategórií ekonomickej klasifikácie.
K bodu 7 a 8:
Prítomným bol predložený návrh úpravy rozpočtu obce č. 3/2021. Podľa návrhu bolo
potrebné upraviť rozpočet najmä o sumy dotácií poskytnutých v posledných týždňoch,
kapitálové príjmy o sumu získanú za predaj pozemku a kapitálové výdavky o sumy uhradené
za posledné prevedené práce na majetku obce. Ostatné úpravy sa týkali presunov medzi
ekonomickou klasifikáciou. Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednohlasne schválili.
Starostka obce predložila návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj, prítomní jednohlasne
neschválili Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj.
Starostka obce a p. Pekarík Jozef predložili prítomným návrh na zapojenie sa do výzvy na
predloženie žiadosti o získanie finančného príspevku na zavlažovací systém pre ihrisko
v rámci projektu ,,Eurá z eurá“. Prítomní jednohlasne súhlasili so zapojením sa do výzvy a to
spoluúčasťou obce v hodnote 25%, čo predstavuje sumu približne 3.500 eur z rozpočtu obce.
Starostka obce navrhla v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra obce Hričovské Podhradie, ktorá sa uskutoční dňa 28.1.2022 o 17,00 hod.
v budove obecného úradu obce Hričovské Podhradie na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
a to verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. Kvalifikačným predpokladom
na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie. Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné
zastupiteľstvo obce Hričovské Podhradie určilo hlavnému kontrolórovi obce Hričovské
Podhradie pracovný čas, ktorého dĺžka je 12 hodín mesačne. Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. povinný odovzdať svoju písomnú
prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Hričovské
Podhradie v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis. Hlavný kontrolór obce podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku
uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na
vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti a súhlas na členstvo v
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť. Obecné zastupiteľstvo uložilo starostke obce zverejniť vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Pavol Blaško predniesol prítomným návrh na zmenu dodávateľa stravy pre Materskú školu.
Podľa jeho slov nie je strava pre deti dosť vhodná. V krátkej diskusii boli prítomní
oboznámení, že stravovanie v školskej jedálni sa riadi prísnymi normami a zabezpečenie
stravovania pre našu škôlku je podmienené vlastníctvom auta na dovoz stravy, čo je problém,
nakoľko nie každá školská jedáleň má auto, ktoré spĺňa zákonom predpísané normy. Zároveň
boli prítomní oboznámení, že zo strany rodičov a zamestnancov neevidujeme na obecnom
úrade sťažnosti na stravovanie. I napriek tomu obecný úrad zabezpečí v najbližšom období
prieskum u rodičov a zamestnancov škôlky a rovnako získa informácie o možnostiach dovozu
stravy od iných dodávateľov.

K bodu 9:
Pracovníčka M. Hulínová na záver prečítala uznesenia k jednotlivým bodom zasadnutia, ktoré
prítomní schválili jednohlasne.
K bodu 10:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala Miroslava Hulínová
10.12.2021
Jarmila Dobroňová
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Pavol Blaško

............................

Ing. Michal Dobroň

............................

