
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 24.04.2015 

 

 
A/ PREROKOVALO 

 

 

1/2015 Návrh na členov mandátovej komisie v zložení: Mgr. Zuzana Čížová,  

Monika Kubáščiková, Miroslav Majčín 

Návrh na členov volebnej komisie v zložení: Jozef Halúska, Mgr. Emília Palicová, Jozef 

Pavlusík 

Návrh na členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Zuzana Čížová,  

Monika Kubáščiková, Mgr. Emília Palicová 

2/2015 Žiadosť Združenia mariánskej mládeže Nitra o dotáciu z rozpočtu obce na detský 

tábor 

3/2015 Žiadosť p. Jaroslava Mičundu a manželky, bytom Horný Vadičov 485, ktorí požiadali 

Obec Horný Vadičov  o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 2764/5 – zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 29 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov. Uvedená časť pozemku je 

pre Obec Horný Vadičov nevyužiteľná a susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí by ju 

využívali ako prístupovú komunikáciu k priľahlým pozemkom 

4/2015 Rozpočtové opatrenie č. 3 

5/2015 Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2014 a o vykonaných 

kontrolách 

6/2015 Žiadosť p. Antónie Bízikovej a Miloša Bízika, bytom Horný Vadičov 167, o 

odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 2712 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

8 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov. Uvedená časť pozemku je pre Obec Horný Vadičov 

nevyužiteľná a susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí ju podľa ich vyjadrenia 

využívajú už mnoho rokov a 30 rokov majú túto časť pozemku i oplotenú 

7/2015 Žiadosť p. Jána Beliančina a manželky, bytom Horný Vadičov 588, o odkúpenie časti 

pozemku vo vlastníctve Obce Horný Vadičov parc. č. KNC 2857/23 – ostatné plochy, 

o výmere 106 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov. Táto časť pozemku je pre Obec Horný 

Vadičov nevyužiteľná, pretože parcela vznikla odčlenením  pozemku parc. č. KNC 

2857/17, cez ktorú pretekala rieka  Dlhý potok, ktorá je v správe SVP, š. p.. Tok Dlhý 

potok  bol cca pred 50 rokmi z dôvodu vykonanej regulácie presmerovaný a súčasný 

stav nezodpovedá stavu zakreslenému v katastrálnej mape. Uvedenú časť pozemku už 

v minulosti využívala ich rodina ako súčasť svojho pozemku 

8/2015 Žiadosť p. Mgr. B. Janíka, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Žilina,  ktorý 

požiadal Obec Horný Vadičov o prenájom nebytových priestorov - garáže, v k. ú. 

Horný Vadičov – Galierovce za účelom vytvorenia skladovacích priestorov pre 

exekútorský úrad. Uvedené priestory sú značne poškodené – vlhkosť, poškodené 

dvere, okno, podlaha a obec ich nevyužíva 



9/2015 Žiadosť spoločnosti AARONIS, s.r.o. Nededza v zastúpení p. Jurajom Janekom, 

nájomcom obecnej budovy, v ktorej je zriadená prevádzka Café – bar ALFA na 

Rínku sv. Mikuláša - o predĺženie nájmu nebytových priestorov – obecnej budovy 

Horný Vadičov č. 162   

10/2015 Žiadosť p. Lýdie Cabadajovej, ktorá požiadala Obec Horný Vadičov o prenájom 

v súčasnosti nevyužívaných voľných priestorov v budove obecného úradu 

11/2015 Žiadosť p. Mgr. Juraja Kusendu o spôsobe nakladania s dychovými nástrojmi vo 

vlastníctve obce 

12/2015 Žiadosť p. Martina Granca, ktorý vo svojej žiadosti informuje o zámere výstavby 5 

samostatných rodinných domov na pozemku parc. č. KNE 907 v k. ú. Horný 

Vadičov, lokalita Úvaliny 

13/2015 Žiadosť Lesného spoločenstva, Pozemkového spoločenstva Horný Vadičov č. 453 

o napojenie na obecný vodovod objektu „Hájenka“, ktorá sa nachádza na pozemku 

parc. č. KNC 581/1 a 581/2 v k. ú. Horný Vadičov, lokalita U Kubáščikov  

14/2015 Žiadosť DHZ Horný Vadičov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 2 430 

eur, ktorú chce DHZ použiť na zabezpečenie činností organizovaných DHZ počas 

roka a plynulej prevádzky na základe kalkulácie výdavkov na rok 2015  

15/2015 Žiadosť ZO JDS Horný Vadičov o pridelenie priestorov pre dôchodcov a ich činnosť 

v Obci Horný Vadičov 

16/2015 Žiadosť  - stanovisko k ceste na Čerenke p. Ing. Emílie Pastorkovej  

17/2015 Petíciu občanov Obce Horný Vadičov časť Košariská vo veci posúdenia schátralého 

rodinného domu č. 387 na pozemku parc. č. 488/1 k. ú. Horný Vadičov, vlastníčky 

Evelyn Synak, bytom Thunder, Bay, Ontario  

 

18/2015 
Petíciu občanov Obce Horný Vadičov proti výrubu stromov a poškodenie miestnej 

komunikácie u Galierov 

19/2015 VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp podľa miestnych podmienok na území 

Obce Horný Vadičov 

20/2015 Žiadosť Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb  prísediacich Okresného súdu 

v Žiline v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

21/2015 Plat starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

a preplatenie dovolenky za rok 2013 v počte 10 dní  

22/2015 Využitie priestorov obecnej budovy Horný Vadičov 392 - Košariská 



23/2015 
Informáciu o ukončení nájmu obecných priestorov – Lesné spoločenstvo, Pozemkové 

spoločenstvo Horný Vadičov 453 ku dňu 30.06.2015 

24/2015 
Informáciu o ukončení nájmu nebytových priestorov Horný Vadičov č. 288 – 

Katarína Pokrivková ku dňu 31.07.2015 

 

 

B/SCHVAĽUJE 

  

2/2015 Dotáciu z rozpočtu obce pre Združenie mariánskej mládeže Nitra na detský tábor 

Trenčín Kubrica vo výške 200 eur 

 

3/2015 
Zámer Obce Horný Vadičov a spôsob predaja pozemku p. Jaroslavovi Mičundovi a 

manželke, bytom Horný Vadičov 485 o parc. č. KNC 2764/5 – zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 29 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Do úvahy pripadá iba 1 záujemca. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Uvedená 

časť pozemku je pre Obec Horný Vadičov nevyužiteľná a susedí s pozemkom 

žiadateľov, ktorí by ju využívali ako prístupovú komunikáciu k priľahlým pozemkom 

 

4/2015 
Rozpočtové opatrenie č. 3 

 

6/2015 
Zámer Obce Horný Vadičov a spôsob predaja pozemku p. Antónii Bízikovej a 

Milošovi Bízikovi, bytom Horný Vadičov 167, parc. č. KNC 2712 – zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 8 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Do úvahy pripadá iba 1 záujemca. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Uvedená 

časť pozemku je pre Obec Horný Vadičov nevyužiteľná a susedí s pozemkom 

žiadateľov, ktorí ju podľa ich vyjadrenia využívajú už mnoho rokov a 30 rokov majú 

túto časť pozemku i oplotenú 

 

7/2015 
Zámer Obce Horný Vadičov a spôsob predaja pozemku p. Jánovi Beliančinovi a 

manželke, bytom Horný Vadičov 588, parc. č. KNC 2857/23 – ostatné plochy, o 

výmere 106 m
2
, v k. ú. Horný Vadičov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Do 

úvahy pripadá iba 1 záujemca. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Táto časť pozemku 

je pre Obec Horný Vadičov nevyužiteľná, pretože parcela vznikla odčlenením  

pozemku parc. č. KNC 2857/17, cez ktorú pretekala rieka  Dlhý potok, ktorá je v 

správe SVP, š. p.. Tok Dlhý potok  bol cca pred 50 rokmi z dôvodu vykonanej 

regulácie presmerovaný a súčasný stav nezodpovedá stavu zakreslenému v 

katastrálnej mape. Uvedenú časť pozemku už v minulosti využívala ich rodina ako 

súčasť svojho pozemku 

 

8/2015 
Zámer Obce Horný Vadičov a spôsob prenájmu objektu Horný Vadičov č. 497 na 

dobu 10 rokov za cenu 30 eur/mesiac p. Mgr. B. Janíkovi, Exekútorský úrad Žilina, v 

k. ú. Horný Vadičov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Do úvahy pripadá iba 1 

záujemca. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ vykoná rozsiahlé stavebné 

úpravy na vlastné náklady v predpokladanej výške 5 000 eur a nájom vo výške  

30 €/mesiac 

V zmluve dojednať podmienky nájmu 



10/2015 Žiadosť p. Lýdie Cabadajovej o prenájom obecných priestorov na skladovacie účely 

pre prevádzku Kvetinárstvo 

 

13/2015 
Žiadosť Lesného spoločenstva, Pozemkového spoločenstva Horný Vadičov č. 453 

o napojenie na obecný vodovod objektu „Hájenka“, ktorá sa nachádza na pozemku 

parc. č. KNC 581/1 a 581/2 v k. ú. Horný Vadičov, lokalita U Kubáščikov 

14/2015 Žiadosť DHZ Horný Vadičov o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov 

vo výške 2 430 eur 

 

19/2015 
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp podľa miestnych podmienok na území 

Obce Horný Vadičov 

21/2015 Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 v počte 10 dní 

Prepočet náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku: 

Počet dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2013: 10 dní  

Počet hodín za deň: 7,5 hod. 

Priemerná hodinová mzda: 13,3562 €/hod.  

Nárok na preplatenie dovolenky: 10 x 7,5 x 13,3562 = 1 001,72 € 

 

 

C/ZAMIETA 

 
 

12/2015 
Žiadosť p. Martina Granca o vyjadrenie k možnosti a podmienkam výstavby   

5 samostatných rodinných domov na pozemku parc. č. KNE 907 v k. ú. Horný 

Vadičov, lokalita Úvaliny 

21/2015 Zvýšenie platu starostu obce 

 

 

D/BERIE  NA  VEDOMIE  

 
 

5/2015 
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2014 a o vykonaných 

kontrolách 

9/2015 Žiadosť spoločnosti AARONIS, s.r.o. Nededza 

16/2015 Žiadosť p. Ing. Emílie Pastorkovej 

 

17/2015 
Petíciu občanov Obce Horný Vadičov časť Košariská vo veci upozornenia na 

havarijný stav rodinného domu č. 387 na pozemku parc. č. 488/1 k. ú. Horný 

Vadičov, vlastníčky Evelyn Synak, bytom Thunder, Bay, Ontario  

18/2015 
Petíciu občanov Obce Horný Vadičov na obmedzenie ťažby stromov, poškodzovanie 

cesty v časti Obce Galierovce z 05/2014 

23/2015 Ukončenie nájmu obecných priestorov – Lesné spoločenstvo, Pozemkové 



spoločenstvo Horný Vadičov 453 ku dňu 30.06.2015 

24/2015 Ukončenie nájmu nebytových priestorov Horný Vadičov 288 ku dňu 31.07.2015 – 

Katarína Pokrivková 

 

 

E/ODPORÚČA 

 
 

9/2015 
Z dôvodu bližšieho ozrejmenia plánovanej rekonštrukcie na najbližšie rokovanie 

pozvať žiadateľa 

 

11/2015 
Aby sa hudobné nástroje využívali, ale je potrebné viesť ich i naďalej v inventári obce 

a uskladňovať ich vo vyčlenených priestoroch v Hasičskej zbrojnici 

 

15/2015 
ZO JDS prideliť priestory, ktoré do 30.06.2015 bude využívať Lesné spoločenstvo, 

Pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov 

16/2015 
Žiadosť p. Ing. Emílie Pastorkovej prejednať na najbližšom zasadnutí poslancov OZ 

 

17/2015 
Starostovi obce opakovane zaslať upozornenie vlastníčke rodinného domu a vyzvať 

ju na  bezodkladné riešenie havarijného stavu rodinného domu č. 387 

 

18/2015 
Starostovi obce zaslať odpoveď v súlade so stanoviskom, ktoré podal na obecnom 

zastupiteľstve predseda Lesného spoločenstva a Pozemkového spoločenstva Horný 

Vadičov a poslanec OZ Obce Horný Vadičov Ing. A. Berešík 

 

20/2015 
V odpovedi na žiadosť reagovať negatívne z dôvodu nezáujmu občanov o túto 

činnosť 

 

22/2015 
Aj naďalej tieto priestory využívať na reštauračné služby a za účelom výberu 

nájomcu prihlásiť tieto priestory do verejnej súťaže 

 

 

G/POVERUJE  

 

15/2015 
Starostu obce návrh prejednať s predsedom ZO JDS Horný Vadičov 

 
J/VOLÍ 

 

1/2015 Členov mandátovej komisie v zložení: Mgr. Zuzana Čížová, Monika Kubáščiková,  

Miroslav Majčín 

Členov volebnej komisie v zložení: Jozef Halúska, Mgr. Emília Palicová, Jozef 

Pavlusík 

Členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Zuzana Čížová, Monika Kubáščiková,  

Mgr. Emília Palicová 

 


