
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 22.06.2017 

 

 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 

 

 

A/ PREROKOVALO 

 

 

21/2017 Návrh programu na rokovanie poslancov OZ 

22/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 23.03.2017 

23/2017 Projekt: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej 

knižnice v Základnej škole Horný Vadičov“, realizovaný v rámci výzvy  

IROP-PO2-SC222-2016-13 

24/2017 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Vadičov na volebné 

obdobie rokov 2017 - 2023  

25/2017 Žiadosť Športcentra Žilina, ŠCZ, Lieňová 15/9, Žilina o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce  Horný Vadičov, ktorú chce ŠCZ použiť pre Nikolasa Tótha, ktorý je športovcom 

a reprezentantom SR v silovom trojboji a tlaku na lavičke 

26/2017 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  

žiadateľa p. Pavla Franeka o výmere cca 75 m
2
, p. Márie Minárikovej o výmere cca 80 

m
2 
a  p. Márie Repkovskej o výmere cca 102 m

2  
 

27/2017 Žiadosť Bytového spoločenstva Horný Vadičov 552 o prenájom pozemku a možnosť 

vybudovania parkovacích miest na pozemku  

28/2017 

 

Žiadosť o schválenie zámeru výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. KN-C 

2070/2 k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa p. Juraja Martinčeka, bytom Lopušné Pažite 132 

29/2017 Žiadosť p. Mariána Čelku, bytom Horný Vadičov 429 o pripojenie nehnuteľnosti na 

obecný vodovod 

30/2017 Žiadosť p. Daniela Muchu, bytom Horný Vadičov č. 382 o pripojenie nehnuteľnosti na 

obecný vodovod 

31/2017 Žiadosť o zámenu pozemkov – Milan Hájnik a manž. Zuzana, Horný Vadičov 571  

32/2017 Žiadosť Základnej školy Horný Vadičov  o zrušení poplatku za prenájom 

viacúčelového ihriska 

33/2017 Informáciu starostu obce o zrealizovaných a o pripravovaných kultúrnych a športových 

podujatiach organizovaných obcou: 25.02.2017 - Fašiangový sprievod spojený s 

pochovávaním basy; 08.04.2017 -  3. ročník Veľkonočného hokejbalového turnaja O 

pohár starostu obce Horný Vadičov; 21.04.2017 - 4. ročník rozprávkovej noci na 

počesť Hansa Christiana Andersena; s 01.05.2017 - stavanie mája; 03.06.2017 – 

váľanie mája; 07.05.2017 - celookresné hasičské oslavy; 14.05.2017- Deň matiek.  



Plánované akcie: Hasičská súťaž o Pohár starostu obce – 09.07.2017, Vadičovské 

folklórne slávnosti – 15.07.2017; Hodová nedeľa – 16.07.2017, Pľacový turnaj o Pohár 

starostu obce – 23.07.2017 

34/2017 Informáciu o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie 

 

 

B/SCHVAĽUJE 

 

  

21/2017 Program rokovania podľa predloženého návrhu  doplnený o body: Žiadosť p. Daniela 

Muchu o pripojenie na obecný vodovod Košariská z dôvodu plánovanej výstavby 

rodinného domu na pozemku parc. č. 2591/1 a  Žiadosť Riaditeľstva Základnej školy 

v Hornom Vadičove o odpustenie poplatku vo výške 1 EURO za prenájom 

multifunkčného ihriska v čase po 16,00 hod.  

23/2017 - predloženie  ŽoNFP  za účelom  realizácie projektu „Budovanie a  zlepšenie  

technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole                   

Horný Vadičov“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého 

ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu         

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,  

t. j. v sume 6 654,18 EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

24/2017 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 

25/2017 Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 500 EUR pre  Športcentrum Žilina, 

ŠCZ, Lieňová 15/9, Žilina na  športovú činnosť Nikolasa Tótha, bytom Horný 

Vadičov č. 354  na prípravu pretekov v roku 2017 

27/2017 

 

29/2017 

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 

Pripojenie na obecný vodovod Košariská k plánovanej výstavbe rodinného domu na 

pozemku parc. č. 2596/1 a 2596/2 v k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa  p. Mariána 

Čelku, Horný Vadičov 429   

30/2017 Pripojenie na obecný vodovod Košariská k plánovanej výstavbe rodinného domu na 

pozemku parc. č. 2591/1 v k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa  p. Daniela Muchu,  Horný 

Vadičov č. 382   

34/2017 Zrušenie poplatku vo výške 1 € za hodinu za prenájom viacúčelového ihriska od 16,00 

hod. s účinnosťou od 01. júla 2017 



D/BERIE  NA  VEDOMIE  

 

 

22/2017 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 23.03.2017 

26/2017 Informáciu členov Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov k   

žiadosti o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 2675/1 v k. ú. Horný Vadičov  

žiadateľa p. Pavla Franeka o výmere cca 75 m
2
, p. Márie Minárikovej o výmere cca 80 

m
2 
a  p. Márie Repkovskej o výmere cca 102 m

2 
 

28/2017 

 

 

31/2017 

Informáciu členov Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov k   

žiadosti o schválenie zámeru výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. KN-C 

2070/2 k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa p. Juraja Martinčeka, bytom Lopušné Pažite 

132 

Informáciu starostu obce k predloženej žiadosti  

33/2017 

 

34/2017 

 

 

 

Informáciu starostu obce o uskutočnených a o plánovaných kultúrno – spoločenských 

akciách v obci v mesiacoch február – júl 2017 

 

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

príspevok na realizáciu plánovaných aktivít v obci 

 

 

 

E/ODPORÚČA 
 

 

28/2017 Žiadateľovi, aby na najbližšie rokovanie predložil stanoviská distribútorov 

energetických sietí, na základe ktorých bude rozhodnuté o ďalšom postupe 

31/2017 Žiadosť z dôvodu zmeny zámeru formou kúpy pozemku  presunúť na najbližšie 

rokovanie 

 

 

H/ UKLADÁ 
 

 

24/2017 

 

 

26/2017 

 

 

 

 

 

Starostovi obce zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce 

Horný Vadičov  na úradnej tabuli a webovom sídle obce, v regionálnej tlači, prípadne 

aj iným spôsobom v mieste obvyklým a to najmenej 40 dní pred dňom konania voľby 

hlavného kontrolóra 

Starostovi obce, aby žiadosť presunul na najbližšie rokovanie  

 



F/RUŠÍ 

 

 

32/2017 

 

Uznesenie č. 12/2017 zo dňa 23.03.2017, ktorým bol správcovi majetku obce, 

Základnej škole Horný Vadičov, schválený súhlas na prenájom viacúčelového ihriska 

a poplatok za prenájom do 16,00 hod. bezplatne; od 16,00 hod. v cene 1 € za hodinu 

 

 

M/VYHLASUJE 

 

 

24/2017 

 

 

 

   N/URČUJE 

 

24/2017 

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 2017- 2023 na deň 21. septembra 2017  

 

 

 

 

 

 

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

2. Termín doručenia písomných prihlášok: Prihláška musí byť doručená najneskôr 

do 06.09.2017 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 2017 – 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 

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. 01.10.2017. 

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 08.09.2017 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.  

 

 

 

 


