
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

zo dňa 21. júna 2018  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 

A/ PREROKOVALO 
24/2018 Návrh programu na rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva 

25/2018 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 19.4.2018 

 

26/2018 Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Horný Vadičov za 1.  

                       polrok 2018 „Kontrola návratných zdrojov financovania, stav a vývoj dlhu  

                       obce Horný Vadičov“ 

 

27/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horný  Vadičov na 

II. polrok 2018 

 

28/2018 Informáciu – žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – výzva od VÚC  

Žilina, odbor SO pre IROP, kód projektu ITMS 22140120250, názov   

projektu: Komplexná regenerácia centrálnej zóny obce Horný Vadičov 

 

29/2018 Návrh na čerpanie rezervného fondu obce vo výške 7.230,- € na kapitálové 

výdavky obce:  

- 4.000,- € na miestnu komunikáciu Hanzel – Linet 

- 1.230,- € na rekonštrukciu strechy informačného centra (bývalá ŠJ) – 

spoluúčasť obce 

      - 2.000,- € na autobusovú zastávku Beloš na Košariskách 

 

30/2018 Rozpočtové opatrenie č. 5 

 

31/2018 Žiadosť Združenia mariánskej mládeže o dotáciu z rozpočtu obce Horný 

Vadičov vo výške 200,- €.   

Názov projektu: Detský letný tábor pre mladších Ochodnica 

  

32/2018 Žiadosť Združenia mariánskej mládeže o dotáciu z rozpočtu obce Horný 

Vadičov vo výške 250,- €.   

                       Názov projektu: Detský letný tábor pre starších Lazy pod Makytou 

 

33/2018         Návrh na vyradenie dlhodobého nehnuteľného majetku obce: 

               Autobusová čakáreň Karol Zajac 

             

34/2018 Návrh zmluvy na odkúpenie pozemku p.č. 1410/8 orná pôda o výmere 97 m
2
, 

katastrálne územie Horný Vadičov za sumu 3,- €/m
2
 

 

35/2018 Návrh na Komunitný plán sociálnych služieb obce Horný Vadičov na roky 

2018 – 2023 

 

36/2018 Návrh na zápis do kroniky rok 2017 



 

37/2018 Návrh na zhotovenie elektrického pohonu zvonu kaplnky v časti obce   

  Prostredný Vadičove a u Galierov 

 

 

 

B/ SCHVAĽUJE 
24/2018 Program rokovania poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

27/2018 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horný  Vadičov na II. polrok 

2018 

 

29/2018 Čerpanie rezervného fondu vo výške 7.230,- € 

       4.000,- € na miestnu komunikáciu Hanzel – Linet 

1.230,- € na rekonštrukciu strechy informačného centra (bývalá ŠJ) –    

spoluúčasť obce 

       2.000,- € na autobusovú zastávku Beloš na Košariskách 

 

30/2018 Rozpočtové opatrenie č. 5 

 

31/2018 Žiadosť Združenia mariánskej mládeže o dotáciu z rozpočtu obce Horný 

Vadičov vo výške 200,- €.   

Názov projektu: Detský letný tábor pre mladších Ochodnica 

 

32/2018 Žiadosť Združenia mariánskej mládeže o dotáciu z rozpočtu obce Horný 

Vadičov vo výške 250,- €.   

                       Názov projektu: Detský letný tábor pre starších Lazy pod Makytou 

  

33/2018         Návrh na vyradenie dlhodobého nehnuteľného majetku obce: 

               Autobusová čakáreň Karol Zajac 

 

34/2018 Zmluvu na odkúpenie pozemku p.č. 1410/8 orná pôda o výmere 97 m
2
, 

katastrálne územie Horný Vadičov za sumu 3,- €/m
2
  

 

35/2018  Komunitný plán sociálnych služieb obce Horný Vadičov na roky 2018 – 2023 

 

36/2018 Zápis do kroniky rok 2017 

 

37/2018 Zhotovenie elektrického pohonu zvonu kaplnky v časti obce Prostredný 

Vadičov a u Galierov 

 

 

 

 

D/BERIE NA VEDOMIE 
25/2018 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 19.4.2018 

 

26/2018 Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Horný Vadičov za 1.  

                        polrok 2018 „Kontrola návratných zdrojov financovania, stav a vývoj dlhu  



                        obce Horný Vadičov“ 

 

28/2018 Informáciu – žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov – výzva od VÚC  

Žilina, odbor SO pre IROP, kód projektu ITMS 22140120250, názov   

projektu: Komplexná regenerácia centrálnej zóny obce Horný Vadičov 

 

 

 

 


