
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 18.01.2019 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:  

A) BERIE NA VEDOMIE 

B)  

7/2019 – návrh rozpočtu obce Horný Vadičov bez programovej štruktúry na obdobie 

2020-2021 s predloženými výhradami (dotácie pre organizácie obce Horný Vadičov) 

a s doplnkami zmien do návrhu rozpočtu obce; 

9/2019 – žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia Halúska, Bodocký; 

10/2019 – žiadosť o územno-plánovaciu informáciu k funkčnému využitiu pozemku 

a schvaľuje jej postúpenie na zasadnutie stavebnej komisie Obecného zastupiteľstva 

obce Horný Vadičov. 

 

B) SCHVAĽUJE  

1/2019 – predložený návrh programu mimoriadneho zastupiteľstva; 

4/2019 – presun všetkých účtov z VÚB banky do Prima banky v časovom rozmedzí 2-

3 mesiacov a následné zriadenie samostatného účtu pre rezervný fond; 

7/2019 – predložený návrh rozpočtu obce Horný Vadičov bez programovej štruktúry 

na obdobie 2019 s predloženými výhradami (dotácie pre organizácie obce Horný 

Vadičov) a s doplnkami do návrhu rozpočtu obce Horný Vadičov; 

8/2019 – návrh pre zabezpečenie obedov pre dôchodcov obce Horný Vadičov 

prostredníctvom firmy Lagúna v Kysuckom Novom Meste a súhlasí s dotáciou od 

obce Horný Vadičov do sumy 3€/dôchodca/obed; 

9/2019 -  schvaľuje odloženie posúdia žiadosti o rozšírenie verejného osvetlenia 

Halúska, Bodocký do jej preskúmania stavebnou komisiou obecného zastupiteľstva 

v obci Horný Vadičov; 

10/2019 – postúpenie žiadosti o územno-plánovaciu informáciu k funkčnému využitiu; 

pozemku na zasadnutie stavebnej komisie obecného zastupiteľstva v obci Horný 

Vadičov 

12/2019 – schvaľuje návrh na to, aby ekonómka obce Horný Vadičov mohla 

vykonávať finančné operácie nad 1 000€ len po písomnom príkaze starostu obce 

Horný Vadičov.  

 

C) UKLADÁ 

5/2019 - starostovi obce Horný Vadičov predložiť na najbližšie zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Horný Vadičov zakladateľskú a kúpno-predajnú zmluvu 

s podnikom Agrofarma Vadičov, s.r.o.; 

 

F) POVERUJE 

2/2019 –starostu obce Horný Vadičov zabezpečením vykonania finančného auditu 

hospodárenia v obci Horný Vadičov od novembra 2006 do decembra 2018 v čo 

najkratšom čase – do troch mesiacov;  POZASTAVENÉ podľa §13 ods.6 zákona 

č.369/1990 Zb. v platnom znení 



3/2019 – starostu obce Horný Vadičov vyhlásiť do konca januára 2019 voľby na 

hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov; POZASTAVENÉ podľa §13 ods.6 zákona 

č.369/1990 Zb. v platnom znení 

4/2019 – starostu obce Horný Vadičov zriadiť samostatný účet pre rezervný fond po 

presune účtov z VÚB banky do Prima banky; 

6/2019 – starostu obce Horný Vadičov predložiť obecnému zastupiteľstvu obce Horný 

Vadičov všetky uzavreté a ešte stále platné zmluvy medzi obcou Horný Vadičov 

a inými subjektami; 

11/2019 – starostu obce Horný Vadičov Miroslava Káčeríka vykonávaním funkcie 

sobášiaceho a JUDr. Andreja Kubaščíka vykonávaním funkcie zástupcu sobášiaceho. 

 


