
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 22.03.2019 

  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:  

A) BERIE NA VEDOMIE 

42/2019 – berie na vedomie požiadavky Základnej školy v Hornom Vadičove; 

45/2019 - berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky 

za rok 2017 a správu auditu konsolidovanej závierky za rok 2017. 

 

B) SCHVAĽUJE  

32/2019 – predložený návrh programu 1. riadneho zastupiteľstva; 

33/2019 – Štatút obce Horný Vadičov v predloženej forme s doplnením podľa návrhu 

s platnosťou od 22.03.2019; 

34/2019 – Rokovací poriadok obce Horný Vadičov podľa predloženého návrhu 

s platnosťou od 22.03.2019; 

35/2019 – Rámcovú náplň činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove s platnosťou od 22.03.2019. 

37/2019 -  dotáciu pre folklórny súbor Vajčovci vo výške 1.000€ na rok 2019; 

38/2019 – schvaľuje dotáciu pre FK Vadičov dotáciu vo výške 6000€ na rok 2019. 

39/2019 -  dotáciu pre DHZ Vadičov vo výške 3000€ na rok 2019. 

40/2019 – príspevok pre JDS Vadičov vo výške 500€ na rok 2019. 

41/2019 - príspevok pre Pema moto príspevok vo výške 840€ na rok 2019. 

43/2019 - rozpočtové opatrenie č.1 na rok 2019.  

44/2019 - čerpanie rezervného fondu vo výške 19 549€ na kapitálové výdavky vo 

výške 3840€ (sypač na posypávanie miestnych komunikácií) a 3308€ (spoluúčasť 

obce na zateplení kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice); a na splátky istiny úveru 

z Prima banky vo výške 12 401€. 

 

  

NESCHVAĽUJE 

36/2019 - vypustenie Zásad odmeňovania poslancov a ich prerokovanie na 

nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pozastavené starostom obce 

01.04.2019 

C) UKLADÁ 

45/2019 - ekonómke obce doložiť reálne náklady obce podrobne rozpoložkované za 

každý mesiac členom ekonomickej komisie a poslancom obecného zastupiteľstva, a to 

od januára 2019 tak, aby ekonomická komisia mohla uvedené náklady prerokovať 

a dať stanovisko na nasledujúce riadne rokovanie obecného zastupiteľstva, teda 

najneskôr dva týždne vopred.  

D) ODPORÚČA 

42/2019 – odporúča doplniť žiadosť základnej školy o cenové relácie k jednotlivým 

položkám na zabezpečenie chodu školskej jedálne. 


