
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 15.12.2016 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 

 

A/ PREROKOVALO 

 

 

70/2016 Predloženú zmenu návrhu programu doplnenú v bode č. 16 a o presunutí bodu 

rokovania č. 6 a č. 7 

71/2016 Rozpočtové opatrenie č. 6 

72/2016 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Horný Vadičov na roky 

2017 – 2019 

73/2016 Návrh rozpočtu Obce Horný Vadičov na roky 2017 - 2019  

74/2016 Informáciu  hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách 

75/2016 Návrh VZN č. ...../2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských 

zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov  

76/2016 Návrh VZN č. ..... /2016  o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 

77/2016 Návrh odmeny kontrolórovi obce 

78/2016 Žiadosť o dotáciu DHZ Horný Vadičov 

79/2016 Žiadosť o dotáciu FK Vadičov 

80/2016 Žiadosť o dotáciu ZO JDS 

81/2016 Žiadosť o finančný príspevok pre FS Vajčovci 

82/2016 Žiadosť o vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku obce – Obec Horný    

Vadičov 

83/2016 Žiadosť o vyradenie majetku – CVČ Horný Vadičov 

84/2016 Žiadosť o vyradenie majetku – ZŠ Horný Vadičov 

85/2016 Vydanie časti pozemku parc. č. E KN 1954 orná pôda o výmere 10 495 m
2
, 

nachádzajúceho sa v kat. úz. Horný Vadičov, zapísaného na LV č. 2190 

86/2016 Riešenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Horný Vadičov 

87/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. 152 
 
– p. Jozef Remiš 

88/2016 Žiadosť o pripojenie na obecný vodovod 
 
– p. Ing. Martin Orieščik 

89/2016 Žiadosť o pripojenie k obecnému vodovodu – p.  Ing. Michal Hošták 

90/2016 Informácia členov Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov – p. 

Ing. Miroslav Kelko a Mgr. E. Kelková 



91/2016 Informácia starostu obce o kultúrno – spoločenských podujatiach v obci 

 

B/SCHVAĽUJE 

 

  

70/2016 Program rokovania podľa predloženého návrhu  doplnený o bod: Žiadosť 

o vyradenie majetku – ZŠ Horný Vadičov, Žiadosť o finančný príspevok pre FS 

Vajčovci   a o presunutí bodu rokovania č. 6 a č. 7 

71/2016 Rozpočtové opatrenie č. 6 

73/2016 Rozpočet obce Horný Vadičov na roky 2017 - 2019 

75/2016 VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských 

zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov  

77/2016 Odmenu hlavnej kontrolórke obce  vo výške 300 eur, čo predstavuje 9,65 % 

z mesačného platu hlavnej kontrolórky za obdobie r. 2016 

78/2016 Celoročnú dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 4 430 eur pre DHZ  

Horný Vadičov 174   

79/2016 Celoročnú dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 4 000 eur pre FK 

VADIČOV, Horný Vadičov 160   

80/2016 Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce  Horný Vadičov na rozvoj 

činnosti ZO JDS Horný Vadičov v roku 2017 vo výške 500 eur  

81/2016 Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 1 000 eur pre folklórny súbor 

"Vajčovci" na rok 2017 

82/2016 Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku obce:   1 ks autobusová 

čakáreň pri kaplnke „U Kaplíka“, ktorá bola do evdenca zaradená v r. 2001 a 1 ks 

autobusová čakáreň plechová „U Kubaščíkov“, ktorá bola do evidencie obce 

zaradená v r. 1989 

83/2016 Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku CVČ Horný Vadičov podľa  

predloženého zoznamu zo dňa 01.12.2016 v celkovej hodnote 245,39 eur 

84/2016 Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku ZŠ Horný Vadičov podľa  

prílohy č. 1 zo dňa 07.12.2016 v celkovej hodnote 226,55 eur a podľa prílohy č. 2 

zo dňa 09.12.2016 v celkovej sume 576,68 eur 

88/2016 Pripojenie nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 738/2, zapísaného na LV č. 

2269, k. ú. Horný Vadičov na obecný vodovod Galierovce,  žiadateľa p. Ing. 

Martina Orieščika, bytom ČSA 1306/9, Kysucké Nové Mesto 

89/2016 Pripojenie nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 739/3, zapísaného na LV č. 26, 

k. ú. Horný Vadičov na obecný vodovod Galierovce,  žiadateľa p. Ing. Michala 

Hoštáka, bytom Kollárova 847/7, Kysucké Nové Mesto  

 

 

C/ZAMIETA 

 

 

76/2016 VZN č. 5/2016  o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj 



 

D/BERIE  NA  VEDOMIE  

 

 

72/2016 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Horný Vadičov 

na roky 2017 – 2019 

74/2016 Správu z kontroly hlavnej kontrolórky č. 3/2016  a č. 4/2016 o vykonaných kontrolách 

85/2016 Informáciu starostu obce o vydanie časti pozemku parc. č. EKN 1954 orná pôda o 

výmere 10 495 m
2
, nachádzajúceho sa v kat. úz. Horný Vadičov, zapísaného na  

LV č. 2190  

86/2016 Informáciu, týkajúcu sa  riešenia dopravného značenia na miestnej komunikácii na 

Košariskách v súvislosti s dopravnou nehodou a tiež na miestnych komunikáciách v 

obci Horný Vadičov 

87/2016 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku č. 152 
 
– p. Jozef Remiš 

90/2016 Informáciu predsedu Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov
  

o
 

výsledku
 
šetrenia žiadosti vo veci  zámeny pozemku so záverom, že komisia k zámene 

pozemku nemá výhrady a preto sa môže uskutočniť zámena novovytvoreného 

pozemku  parc. č. 1963/5 o výmere 34 m
2 

vo vlastníctve Ing. M. Kelku a manž. Mgr. 

E. Kelkovej, bytom Horný Vadičov 669 a  pozemku č. KN C 2692/4 o výmere  34 m
2  

vo vlastníctve obce  

91/2016 Informáciu starostu obce o  kultúrno – spoločenských  podujatiach v obci 

 

 

 

E/ODPORÚČA 

 

 

85/2016 Starostovi obce  vydať časť  pozemku parc. č. EKN 1954 orná pôda o výmere  

10 495 m
2
, nachádzajúceho sa v kat. úz. Horný Vadičov, zapísaného na LV č. 2190 do 

spoluvlastníckeho práva podielových vlastníkov s tým, že bude vykonaný nový 

geometrický plán s vytýčením hraníc pozemkov a  stav uvedený vo vykonanom 

geometrickom bude zosúladený so stavom právnym 

86/2016 Starostovi obce  zvolať stretnutie s dotknutými orgánmi vo veci riešenia dopravného 

značenia na miestnej komunikácii na Košariskách v súvislosti s dopravnou nehodou a 

tiež na miestnych komunikáciách v obci Horný Vadičov 

87/2016 Členom Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov na najbližšie 

rokovanie predložiť stanovisko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku č. 152 
 
– p. Jozef 

Remiš 

 

 

 

G/POVERUJE 

 

 

86/2016 Starostu obce zvolať stretnutie s dotknutými orgánmi vo veci riešenia dopravného 

značenia na miestnych komunikáciách v obci Horný Vadičov 

 


