
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 21.09.2017 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 

 

 
A/ PREROKOVALO 

 
 

37/2017 Návrh programu na rokovanie poslancov OZ 

38/2017 Žiadosť poslanca p. Miroslava Kubíka o vyradenie bodov z programu rokovania 

39/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 22.06.2017 a zo dňa 

24.08.217 

40/2017 Informáciu predsedníčky Komisie finančnej obchodu, cestovného ruchu a verejného 

záujmu o výsledku vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na 

volebné obdobie rokov 2017 - 2023  

41/2017 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na volebné 

obdobie rokov 2018 - 2023  

42/2017 Návrh rozpočtového opatrenia č. 8 

43/2017 Zámer zlúčenia Základnej školy a Materskej školy do jedného samostatného subjektu 

Základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou 

44/2017 Žiadosť o finančný príspevok na rok 2017 pre Základnú organizáciu Slovenského 

zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto 

45/2017 Žiadosť  o zvýšenie dotácie na činnosť FK Vadičov o 2 500 EUR 

46/2017 Žiadosť  o vyasfaltovanie cesty p. č. 2718/1 – Peter Tichý, Horný Vadičov 570 a spol. 

 

47/2017 Žiadosť  o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie parc. č. 2695/1 – Vladimír Ďurika, 

Horný Vadičov 667 

 

48/2017 Žiadosť o vytýčenie  a rekonštrukciu pozemnej komunikácie p. č. 2809/1 a 2809/2 a 

zriadenie obecného osvetlenia – Veronika Jančiová, Lopušné Pažite 34 a spol. 

49/2017 
 

Žiadosť  o vybudovanie verejného osvetlenia – Miloslav Cabada, Horný Vadičov 684 

 

50/2017 Informáciu o žiadosti  o vyjadrenie k napojeniu nehnuteľnosti na obecný vodovod 

Košariská – Juraj Baňas, Kolárova 847/7, Kysucké Nové Mesto – novostavba RD na 

pozemku parc. č. CKN 1141 a CKN 1142/1; Roman Lašek, Horný Vadičov 380 – 

rodinný dom Horný Vadičov č. 380 a žiadosť o  vyjadrenie k napojeniu nehnuteľnosti 

na obecný vodovod Galierovce – Ing. Juraj Tlach, Sládkovičova 1206/53, Kysucké 

Nové Mesto – novostavba RD na pozemku parc. č. CKN 871/1 a CKN 2857/6 



51/2017 

 

52/2017 

53/2017 

 

 

 

 

54/2017 

 

55/2017 

Žiadosť o ohliadku  budovy Horný Vadičov 162 – Café – bar ALFA - aaronis s.r.o. a 

zriadenie komisie na kontrolu realizovaných prác a kontrolu predložených dokladov 

súvisiacich s financovaním vykonávaných prácVadičov 

Žiadosť o zakúpenie dresov pre žiakov futbalového krúžku v prípravke – CVČ Horný 

Vadičov 

Informáciu starostu obce o zrealizovaných kultúrnych a športových podujatiach 

organizovaných obcou: 2. júl 2017 návšteva  ministra vnútra p. R. Kaliňáka, ktorý 

odovzdal našim hasičom moderné zásahové vozidlo CAS 32 T 148;  09.07.2017 -  

Hasičská súťaž o Pohár starostu obce; 15.07.2017 - Vadičovské folkórne slávnosti 

2017; 16.07.2017 - Hodová nedeľa. Pľacový turnaj o Pohár starostu obce sa konal 

23.07.2017; 17.09.2017 - divadelné predstavenie „KUBO“v podaní ochotníckeho 

divadla Snežnica 

Informáciu o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie 

 

Návrh p. poslanca S. Zajaca o určenie dátumu a času mimoriadneho zasadnutia OZ 

 

B/SCHVAĽUJE 
  

37/2017 
Program rokovania podľa predloženého návrhu  doplnený o body: Žiadosť o 

odkúpenie obecného  pozemku parc. č. 2881/5 – Milan Hájnik a manž. Zuzana, 

Horný Vadičov 571; Žiadosť o oddelenie pozemku parc. č. 624/2 – Otília Múčková, 

Horný Vadičov 506; Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie parc. č. 265/1 

– Vladimír Ďurika, Horný Vadičov 667; Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia 

– Miloslav Cabada, Horný Vadičov 684; Žiadosť o ohliadku  budovy Horný Vadičov 

162 – Café – bar ALFA - aaronis s.r.o.; Žiadosť o zakúpenie dresov pre žiakov v 

prípravke futbalového krúžku – CVČ Horný Vadičov a o vynechaní bodu č. 9 -  

Odpredaj spoločnosti Agrofarma Vadičov, s. r. o., Horný Vadičov 630 

38/2017 Vyradiť z programu rokovania schválenie spôsobu a podmienok odpredaja 

nehnuteľného majetku obce -  bod č. 10, 11 a  Žiadosť o odkúpenie obecného  

pozemku parc. č. 2881/5 – Milan Hájnik a manž. Zuzana, Horný Vadičov 571; 

Žiadosť o oddelenie pozemku parc. č. 624/2 – Otília Múčková, Horný Vadičov 506  

41/2017 

 

 

42/2017 

44/2017 

 

 

Členov komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie výsledkov voľby hlavného 

kontrolóra obce v tomto zložení: predsedníčka – p. Monika Kubáščiková 

                                                     členka – p. Mgr. Zuzana Čížová 

                                                     člen – p. Miroslav Majčín 

 

Rozpočtové opatrenie č. 8 

 

Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 vo výške 300 EUR na činnosť 

členov Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto  

 



45/2017 Navýšenie dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 o 2 000  EUR pre 

Futbalový klub Vadičov na podporu všeobecne prospešných služieb, na vzdelávanie, 

výchovu a rozvoj telesnej kultúry 

 

 

  

D/BERIE  NA  VEDOMIE  

 

39/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 22.06.2017 a zo dňa 

24.08.217 

40/2017 Informáciu predsedníčky Komisie finančnej obchodu, cestovného ruchu a verejného 

záujmu o vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na volebné 

obdobie rokov 2017 - 2023  

43/2017 Informáciu  o zámere zlúčenia Základnej školy a Materskej školy do jedného 

samostatného subjektu Základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou 

 
50/2017 

 

53/2017 

 

Informáciu starostu obce  o žiadostiach a písomnom vyjadrení obce  k napojeniu 

nehnuteľnosti na obecný vodovod  

 

Informáciu starostu obce o uskutočnených kultúrno – spoločenských akciách v obci v 

mesiacoch júl 2017 – september 2017 

54/2017 

 

Informáciu starostu obce o podaných, resp. schválených žiadostiach o  finančný 

príspevok na realizáciu plánovaných aktivít v obci 

 

E/ODPORÚČA 
 

40/2017 

 

 

46/2017 

 

47/2017 

 

48/2017 

 

49/2017 

 

Vyhlásiť opakované voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na volebné 

obdobie rokov 2018 – 2023 z dôvodu, že  prihlášku na voľby hlavného kontrolóra 

obce nedoručil žiadny uchádzač 

V rozpočte obce na rok 2018 vyčleniť finančné prostriedky na asfaltovanie miestnej 

komunikácie p. č. CKN 2718/1 a realizáciu verejného osvetlenia  žiadateľov 

 

V rozpočte obce na rok 2018 vyčleniť finančné prostriedky na asfaltovanie miestnej 

komunikácie p. č. CKN 2695/1  

 

V rozpočte obce na rok 2018 vyčleniť finančné prostriedky na asfaltovanie miestnej 

komunikácie p. č. CKN 2809/1 a CKN 2809/2 a na vybudovanie verejného osvetlenia  

žiadateľov 

 

V rozpočte obce na rok 2018 vyčleniť finančné prostriedky na vybudovanie verejného 

osvetlenia žiadateľa 



52/2017 

55/2017 

 

V rozpočte Centra voľného času Horný Vadičov vyčleniť finančné prostriedky  na 

nákup dresov pre žiakov futbalového krúžku v prípravke  

 

Dátum mimoriadneho zasadnutia určiť  na deň 27. septembra 2017 o 16,00 hod 

 

H/ UKLADÁ 

 
41/2017 

 

Starostovi obce zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce 

Horný Vadičov na úradnej tabuli a webovom sídle obce, prípadne aj iným spôsobom 

v mieste obvyklým a to najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného 

kontrolóra.   

 
 

 

M/ VYHLASUJE 

 
41/2017 

 

V zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na 

volebné obdobie rokov 2018 - 2023 na deň 14. decembra 2017  

 

N/URČUJE 

 
41/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Miesto konania voľby: zasadačka obecného úradu v Hornom Vadičove. 

2. Termín doručenia písomných prihlášok: Prihláška musí byť doručená do 30. 

novembra 2017 do 15,00 hod. do podateľne obecného úradu v Hornom Vadičove, 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra obce. 

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok: Uchádzač na funkciu hlavného 

kontrolóra obce doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej: „Voľba 

hlavného kontrolóra  Neotvárať“ na adresu obce:  Obec Horný Vadičov 160, 023 

45  Horný Vadičov.  

a) poštou na adresu:  Obec Horný Vadičov 160, 023 45  Horný Vadičov 

b) osobne do podateľne obecného úradu Obce Horný Vadičov 160 

4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 

a) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení  neskorších predpisov: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

b) Ďalšie predpoklady: najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe s 

praxou v kontrolnej činnosti; znalosť zákona o účtovníctve; zákona o rozpočtových 

pravidlách; zákona o výkone práce vo verejnom záujme; zákona o finančnej 

kontrole a vnútornom audite; zákona o obecnom zriadení; zákona o majetku obcí; 

zákona o sťažnostiach; zákonníka práce; užívateľské ovládanie počítača; občianska 

a morálna bezúhonnosť. 

5. Náležitosti písomnej prihlášky: meno a priezvisko; titul; dátum narodenia; trvalé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/2017 

bydlisko; kontaktné údaje – e-mail, telefonický kontakt. 

6. Prílohy k  prihláške:  výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 

mesiace; úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia 

dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov; štruktúrovaný životopis 

s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a funkčného zaradenia; písomný súhlas 

uchádzača podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracúvaním 

osobných údajov uvedených v prihláške pre účely vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove. 

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra: V súlade s § 18a ods. 5 

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

obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do 

práce, t. j. 01.01.2018. 

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce: V zmysle § 18a ods. 6 

zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 

určuje pracovný pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom, t. j. 

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

9. Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok: Otváranie obálok a kontrolu 

splnenia podmienok vykoná komisia, ktorú vymenuje obecné zastupiteľstvo. 

Otváranie obálok sa uskutoční 02.12.2017 v zasadačke obecného úradu. Z 

otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica.  

10. Spôsob a vykonanie voľby: Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané tajným 

hlasovaním. Kandidáti, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, budú písomne 

pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, kde bude s nimi vykonaný krátky 

pohovor. Na zasadnutí bude vykonaná podľa § 18a, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľba hlavného kontrolóra obce 

Horný Vadičov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov 

takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé 

kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb 

najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 

postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 

volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.  

 

Členov Komisie stavebnej, územného plánu a Komisie finančnej pri OZ Horný 

Vadičov  na kontrolu vykonávania stavebných prác  a kontrolu oprávnenosti 

výdavkov na rekonštrukciu objektu budovy Horný Vadičov 162 Café – bar ALFA  

 

 

 

 


