
Uznesenia obecného zastupiteľstva  v  Hornom Vadičove zo dňa 14.12.2017 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 

 
A/ PREROKOVALO 

 

56/2017 Návrh programu na rokovanie poslancov OZ 

57/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa  21.09.2017 

58/2017 Informáciu predsedníčky Komisie finančnej obchodu, cestovného ruchu a verejného 

záujmu o výsledku vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na 

volebné obdobie rokov 2018 - 2023  

59/2017 Návrh starostu obce na doplnenie druhého člena volebnej komisie  

60/2017 Správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov 

61/2017 Návrh rozpočtového opatrenia č. 11 

62/2017 Návrh rozpočtu Obce Horný Vadičov na roky 2018 - 2020 

63/2017 Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

64/2017 Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 4/2016 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného  

času zriadených na území Obce Horný Vadičov  

65/2017 Návrh Dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  číslo 1/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce 

Horný Vadičov  

66/2017 Upozornenie – Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra 

67/2017 Návrh na vyradenie nehnuteľného majetku  obce – Obec Horný Vadičov 

68/2017 Žiadosť o schválenie návrhu na vyradenie  majetku  školy – Základná škola  Horný 

Vadičov 277 

69/2017 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov na rozvoj 

činnosti v roku 2018 pre ZO JDS Horný Vadičov vo výške 1 000 EUR 

70/2017 Žiadosť o príspevok na činnosť folklórnej skupiny „Vajčovci“ z rozpočtu obce Horný 

Vadičov na rok 2018 vo výške 1 500 EUR  

71/2017 Žiadosť DHZ Horný Vadičov 174 o poskytnutie celoročnej dotácie z rozpočtu obce  

Horný Vadičov vo výške 2 430 EUR, ktorú DHZ  použije na  plynulú prevádzku a  

činnosť   pri vykonávaní jej úloh a dosahovaní stanovených cieľov 



72/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere 

cca 75 m
2 

-  žiadateľ p. Pavol Franek, Horný Vadičov 431 

73/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere 

cca 80 m
2 

-  žiadateľka p. Mária Mináriková, Horný Vadičov 434 

74/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere 

cca 102 m
2 
-  žiadateľka p. Mária Repkovská, Ilovská cesta 364/8, Lietavská Lúčka 

75/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 295/3 v k. ú. Prostredný Vadičov 
 
-  

žiadateľ p. Pavel Jančík,  A. Bernoláka 2170/43, Žilina 

76/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 2881/5 v k. ú. Horný Vadičov 
 
-  

žiadatelia p. Milan Hájnik a manž. Zuzana, Horný Vadičov 571 

77/2017 Prevod nehnuteľného majetku parc. č. KNC 624/2 v k. ú. Horný Vadičov o výmere 

153 m
2 
-  žiadateľka p. Otília Múčková, Horný Vadičov 506 

78/2017 Žiadosť o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom časti obecného pozemku  parc. č. KNC 

165/9 o výmere 380 m
2 

v k. ú. Horný Vadičov
 
-  žiadateľka p. Renáta Kováčiková, 

Nábrežná 951/22, Kysucké Nové Mesto 

79/2017 Žiadosť Bytového spoločenstva Horný Vadičov 552 o prenájom pozemku a možnosť 

vybudovania parkovacích miest na pozemku  

80/2017 Informáciu starostu obce o kultúrno - spoločenských podujatiach organizovaných 

obcou: v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - púť na Boričky do Dechtíc; 

10. decembra  -   slávnostné privítanie detí do života; 10. decembra - posvätenie 

kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pod Požehou; 10. decembra - Mikuláš rozsvietil 

na Rínku sv. Mikuláša vianočný stromček 

81/2017 Termíny zasadnutí  OZ v Hornom Vadičove v roku 2018 

 

B/SCHVAĽUJE 

  

56/2017 Program rokovania podľa predloženého návrhu  doplnený o body: Žiadosť o 

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - DHZ Horný Vadičov a Žiadosť o schválenie 

návrhu na vyradenie majetku ZŠ Horný Vadičov 

59/2017 
Volebnú komisiu v tomto zložení: predseda –  p. Jozef Pavlusík 

                                                        člen        –  p. Miroslav Kubík 

                                                        členka    –  p. Mgr. Emília Palicová 

61/2017 Rozpočtové opatrenie č. 11 k schválenému rozpočtu obce Horný Vadičov za rok 2017  

62/2017 Rozpočet Obce Horný Vadičov na rok 2018 bez programovej štruktúry 

63/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb 



64/2017 Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 4/2016 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného  času 

zriadených na území Obce Horný Vadičov  

65/2017 Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  číslo 1/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce 

Horný Vadičov  

66/2017 Výmaz zapísanej osoby Prevádzkáreň Obecného úradu Horný Vadičov bez právneho 

nástupcu  v obchodnom registri SR  

67/2017 Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku obce: 1 ks autobusová čakáreň  

plechová „Pri pošte“, ktorá bola do evidencie zaradená v r. 1988, 1 ks autobusová 

čakáreň  plechová „Káčerík“, ktorá bola do evidencie zaradená v r. 1989, 1 ks 

autobusová čakáreň  „Kamence“, ktorá bola do evidencie zaradená v r. 1993, 1 ks 

autobusová čakáreň  „Bízička“, ktorá bola do evidencie zaradená v r. 1994 a 1 ks 

autobusová čakáreň  „Košariská“, ktorá bola do evidencie obce zaradená v r. 2001 

68/2017 Vyradenie drobného dlhodobého hmotného majetku z majetku ZŠ Horný Vadičov 

podľa predloženého návrhu na vyradenie drobného dlhodobého majetku zo dňa 

08.12.2017 v celkovej hodnote 2 127,76 EUR vedeného na podsúvahovom účte 771 v 

celkovej sume 1 525,28 EUR a  v operatívnej evidencii v hodnote 602,48 EUR  

69/2017 Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov  na činnosť členov Základnej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska  Horný Vadičov  v roku 2018  vo výške 500 EUR 

70/2017 Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov  na činnosť folklórnej skupiny “Vajčovci” v 

roku 2018  vo výške 1 000 EUR 

71/2017 

 

79/2017 

Celoročnú dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 2 430 EUR pre 

Dobrovoľný hasičský zbor Horný Vadičov 174   

 

Zámer prenájmu pozemku  parc. č. KNC 152/1 vo vlastníctve obce o výmere 109 m
2
 

za účelom vybudovania parkovacích miest pre Bytové spoločenstvo Horný Vadičov 

552 za cenu obvyklú v tejto lokalite na dobu 5 rokov 

 

D/BERIE  NA  VEDOMIE  
 

57/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa  21.09.2017 

58/2017 Správu  komisie z otvárania obálok a posúdenia splnenia zákonných podmienok 

kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov 

 60/2017 Plat hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov upraví každý nasledujúci kalendárny 

rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



62/2017 Rozpočet Obce Horný Vadičov na rok 2019 - 2020  

80/2017 Informáciu starostu obce o uskutočnených kultúrno – spoločenských akciách v obci v 

mesiacoch október 2017 – december 2017 

81/2017 Plán zasadnutí  OZ v Hornom Vadičove v roku 2018 

  

 

F/RUŠÍ 

 

79/2017 Uznesenie č. 27/2017 zo dňa 22.06.2017, ktorým bol schválený prenájom  pozemku 

parc. č. KNC 152/1 vo vlastníctve obce o výmere cca 30 m
2
 za účelom zriadenia 6 

parkovacích miest pre Bytové spoločenstvo Horný Vadičov 552 za poplatok 10 

EUR/rok/1 parkovacie miesto z dôvodu zmeny podmienok uvedených v žiadosti 

 

G/POVERUJE 

 

79/2017 Starostu  obce Horný Vadičov na najbližšie rokovanie OZ pripraviť zmluvu o 

prenájme s uvedením podmienok súvisiacich s prenájmom a zámer prenechania 

nehnuteľnosti do nájmu v zákonnej lehote zverejniť na  úradnej tabuli  obce a 

webovej stránke obce  

 

J/VOLÍ  
 

60/2017 Na základe výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov  p. 

Mgr. Vieru Leu Slivkovú, Horný Vadičov 516, na dobu určitú od 01.01.2018 do 

31.12.2023 s účinnosťou od 01.01.2018  

 

N/URČUJE 

 

60/2017 V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a  podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení  plat hlavného kontrolóra obce vo výške 263,00 € 

mesačne a  pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom, 

t. j. na 7 hodín týždenne, čo činí 18,67 % z plného úväzku 

 

O/KONŠTATUJE 

 

60/2017 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

V prvom kole volieb získala kandidátka s č. 1 - Mgr. Viera Lea Slivková, Horný 

Vadičov 516  - 4 hlasy  a kandidátka s č. 2 -  Mgr. Jarmila Šutá, Kysucký 



Lieskovec 201 – 2 hlasy 

V druhom kole volieb získala kandidátka s č.1 - Mgr. Viera Lea Slivková, Horný 

Vadičov 516 - 4 hlasy  a kandidátka s č. 2 -  Mgr. Jarmila Šutá, Kysucký 

Lieskovec 201  – 3 hlasy 

 

P/UDEĽUJE 

 

60/2017 Súhlas hlavnému kontrolórovi obce, aby mohol podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť   

 

R/NESCHVAĽUJE 

 

72/2017 Odpredaj pozemku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere cca 75 m
2 

pre žiadateľa p. Pavla Franeka, Horný Vadičov 431 

73/2017 Odpredaj pozemku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere cca 80 m
2 

pre žiadateľku p. Máriu Minárikovú, Horný Vadičov 434 

74/2017 Odpredaj pozemku parc. č. KNC 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  o výmere cca 102 m
2 

pre žiadateľku p. Máriu Repkovskú, Ilovská cesta 364/8, Lietavská Lúčka 

75/2017 Odpredaj pozemku parc. č. KNC 295/3 v k. ú. Prostredný Vadičov 
 
 pre žiadateľa p. 

Pavla Jančíka,  A. Bernoláka 2170/43, Žilina 

76/2017 Odpredaj pozemku parc. č. KNC 2881/5 v k. ú. Horný Vadičov  pre žiadateľov p. 

Milana Hájnika a manž. Zuzanu, Horný Vadičov 571 

77/2017 Odpredaj pozemku  parc. č. KNC 624/2 v k. ú. Horný Vadičov o výmere 153 m
2 

pre 

žiadateľku p. Otíliu Múčkovú, Horný Vadičov 506 

78/2017 Odpredaj, resp. dlhodobý prenájom časti obecného pozemku  parc. č. KNC 165/9 o 

výmere 380 m
2 

v k. ú. Horný Vadičov pre žiadateľku p. Renátu Kováčikovú, 

Nábrežná 951/22, Kysucké Nové Mesto 

 


