
U z n e s e n  i e  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Hričovskom Podhradí dňa  28. 1. 2022   

 
Obecné zastupiteľstvo v Hričovskom Podhradí 

 
Uznesenie č. 1/2022          

Otvorenie zasadnutia,  schválenie programu 

 
a) schvaľuje program zasadnutia uvedený v zápisnici 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

Uznesenie č. 2/2022          

Určenie zapisovateľky uznesení a zápisnice 

 
a) určuje zapisovateľku uznesení a zápisnice p. Hulínovú Miroslavu 

 

Hlasovanie: 

                     Za:  Blaško, Ing. Dobroň, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

 

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

 

Uznesenie č. 3/2022          

Určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
 

a) určuje overovateľov uznesení a zápisnice p. Vidrová Gabriela a p. Randa Pavol 

 

Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň,  Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

                                                                   

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

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 4/2022        

Voľba hlavného kontrolóra obce 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 

a) konštatuje, že: 

 

- 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,  

- jeden kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce odovzdal svoju písomnú 

prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby hlavného 

kontrolóra,  

- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý odovzdal 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.“). 

 

b) volí  podľa § 18 ods. 1, ods. 3, ods. 5 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. Martu 

Hulínovú na funkciu hlavného kontrolóra obce Hričovské Podhradie na 6 rokov. Jeho funkčné 

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

 

c) žiada starostku obce s právoplatným zvoleným hlavným kontrolórom Martou Hulínovou 

uzatvoriť pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni  skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho hlavného kontrolóra. 

 

d) pripomína 

 

- zvolenému hlavnému kontrolórovi  Marte Hulínovej, že podľa § 10 zákona č. 

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

povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto 

hlavného kontrolóra  a následne do 31. marca každého kalendárneho roka,  

- zvolenému hlavnému kontrolórovi  Marte Hulínovej, 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. 

 

 

   Hlasovanie: 

                     Za: Blaško, Ing. Dobroň, Randa, Vidrová 

                     Proti: 0 poslancov 

                     Hlasovania sa zdržalo:  0 poslancov 

           

                      

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

 



 

Uznesenie č. 5/2022          

Majetkové priznanie za rok 2021 

 
a) berie na vedomie informácie o podaní majetkového priznania starostky obce  za rok 2021  

 

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

                      

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

Uznesenie č. 6/2022          

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hričovské 

Podhradie na I. polrok 2022 

 
a) berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hričovské 

Podhradie na I. polrok 2022 
 

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

                      

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

 

 

Uznesenie č. 7/2022          

Stravovanie v Materskej škole  

 
a) berie na vedomie informácie o zrealizovanom  prieskume o spokojnosti rodičov so 

stravovaním v Materskej škole a o možnostiach dovozu stravy od iných dodávateľov. Po 

získaní stanoviska zamestnancov Materskej školy starostka obce rozhodne o prípadnej zmene 

dovozcu stravovania pre Materskú školu.  

 

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

                      

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

 

 

Uznesenia č. 1/2022 –  č.  7/2022   z  obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.1.2022 

jednohlasne schválené. 

 
 

 

                                 Vidrová Gabriela     .................................... 

 

              

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

 

 

V Hričovskom Podhradí                                                  Jarmila Dobroňová 

28.1.2022                                                                                starosta obce 


