
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  10. 12. 2021   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 39/2021          

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. 40/2021          

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. 41/2021          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Blaška Pavla a p. Dobroňa Michala 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                                                   

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

Uznesenie č. 42/2021        

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. 43/2021        

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady na rok 2022  

 
a) schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 

stavebné odpady na rok 2022  

 

   Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                

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

Uznesenie č. 44/2021        

Nariadenie o poplatkoch na rok 2022 
 

a) schvaľuje Nariadenie o poplatkoch na rok 2022 

 

 Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

                      

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

Uznesenie č. 45/2021  

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
 

a) neschvaľuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

Uznesenie č. 46/2021  

Rozpočet obce na rok 2022, 2023 a 2024   
 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na 

roky 2022 -2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

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

                      

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

 

 



b) schvaľuje rozpočet obce na rok 2022 bez programovej štruktúry 

 

 Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

c) berie na vedomie  rozpočet obce na rok 2023 a 2024 bez programovej štruktúry 

 

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

                      

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

 

Uznesenie č. 47/2021  

Úprava rozpočtu obce 
 

a) berie na vedomie informácie o čerpaní finančných prostriedkov k 10.12.2021 a návrh 

k úprave rozpočtu č. 4/2021 

 

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

                      

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

 

b) schvaľuje tretiu úpravu rozpočtu obce na rok 2021 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 
 

Uznesenie č. 48/2021  

Výzva na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu ,,Eurá 

z eurá“ 
 

a) schvaľuje zapojiť sa do výzvy na predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci 

projektu ,,Eurá z eurá“ so spoluúčasťou obce v hodnote 25 % 

  

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 



Uznesenie č. 49/2021  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci 
 

 

a) vyhlasuje  
 

v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) 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. 

 

b)  žiada  

 

     starostu obce Hričovské Podhradie zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

uvedené  v I. bode tohto uznesenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

 

Uznesenie č. 50/2021  

Stravovanie v Materskej škole 
 

a) berie na vedomie informácie o stravovaní detí v Materskej škole Hričovské Podhradie   



 

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

                      

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

 

 

a) ukladá obecnému úradu zrealizovať prieskum o spokojnosti so stravovaním v Materskej 

škole a získať informácie o možnostiach dovozu stravy od iných dodávateľov. 

 

 

Hlasovanie: 

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

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

 

 

Uznesenia č. 39/2021 –  č.  50/2021   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2021 

boli jednohlasne schválené. 

 
 

 

                         Pavol Blaško               .................................... 

 

              

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

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

10.12.2021                                                                                starosta obce 
 


