
Z Á P I S N I C A 

zapísaná v priebehu zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28. 1. 2022 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov uznesenia a zápisnice 

3. Kontrola uznesenia za uplynulé obdobie 

4. Voľba kontrolórky obce 

5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

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: 

Uznesením č. 49/2021 zo dňa 10.12.2021 obecné zastupiteľstvo obce Hričovské Podhradie 

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce na deň 28.1.2022. Starostka obce dňa 11. 12. 2021 

zverejnila vyhlásenie voľby  hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. Na funkciu hlavného kontrolóra obce odovzdal svoju písomnú prihlášku 

s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra jeden 

kandidát v zalepenej obálke. Starostka obce pred prítomnými zalepenú došlú obálku otvorila. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra – Marta Hulínová, ktorá odovzdala svoju písomnú 

prihlášku  nevykonáva funkciu  podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 369/1990 Zb.“). Obecné zastupiteľstvo  

podľa § 18 ods. 1, ods. 3, ods. 5 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. jednohlasne zvolilo 

Martu Hulínovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Hričovské Podhradie na 6 rokov. Jej 

funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Obecné 

zastupiteľstvo požiadalo starostku obce, aby s právoplatne zvolenou hlavnou kontrolórkou 

Martou Hulínovou uzatvorila pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni  

skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, ktorým bola rovnako p. 

Hulínová Marta. 

Obecné zastupiteľstvo zvolenej kontrolórke  Marte Hulínovej pripomenulo, že podľa § 10 

zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov 

je povinná deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto hlavného 

kontrolóra  a následne do 31. marca každého kalendárneho roka, ďalej, že 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. 

 

K bodu 5: 

Kontrolórka obce predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Prítomní tento 

návrh prijali na vedomie.  

 

K bodu 6 a 7: 

Starostka obce poskytla prítomným informácie o zrealizovanom  prieskume o spokojnosti 

rodičov so stravovaním v Materskej škole a o možnostiach dovozu stravy od iných 

dodávateľov. Väčšina rodičov detí je so stravovaním spokojná, päť rodičov uviedlo, že sú 

spokojní, avšak by uvítali zmenu v podobe napríklad poskytovania väčších porcií pre 

predškolákov alebo menej sladiť čaj. Nespokojnosť vyjadrili dvaja rodičia. Starostka obce 

tieto podnety od rodičov prediskutovala s pani vedúcou školskej jedálne vo Hôrkach, pričom 

p. vedúca vysvetlila, že musí dodržiavať stanovené normy, ktoré jej nedovoľujú poskytovať 

väčšie porcie, prípadne inak normovať jedlo. Starostka predložila tiež ponuku školskej jedálne 

z Bytče. Podľa tejto ponuky by bola strava drahšia pre rodičov i obecný úrad. Po získaní 

stanoviska zamestnancov Materskej školy starostka obce rozhodne o prípadnej zmene 

dovozcu stravovania pre Materskú školu.  

 

Starostka obce prítomným predložila svoje majetkové priznanie za rok 2021. 

 

Starostka obce informovala, že od 1.3.2022 bude na obecnom úrade zamestnaný cez Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny p. Laščiak Peter. Doplatok k mzde, ktorá bude preplácaná 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bude obecný úrad doplácať približne 200 eur 

mesačne.  

 

Starostka obce informovala o práve prebiehajúcich prácach v kultúrnom dome – o položení 

podlahovej gumy, stolárskych prácach a náteroch dverí.  

 

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 

28.1.2022 

                                                                                                   Jarmila Dobroňová 

                                                                                                        starosta obce 

 

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

  

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



 


