
Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 29.09.2016 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: 

 
A/ PREROKOVALO 

 

 

50/2016 Predloženú zmenu návrhu programu doplnenú o 1 bod a o presunutí bodu rokovania 

č. 21 

51/2016 Informáciu – návrh na spoluprácu v súvislosti s realizáciou optickej 

telekomunikačnej siete – AnTechNet, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 

52/2016 Informáciu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole č. 2/2016 

53/2016 Informáciu o vzdaní sa funkcie výkonu hlavného kontrolóra 

54/2016 Žiadosť o prehodnotenie rozpočtu – Materská škola Horný Vadičov 

55/2016 Rozpočtové opatrenie č. 4 

56/2016 VZN č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný 

Vadičov 

57/2016 Smernicu - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Horný 

Vadičov  

58/2016 Predložený návrh starostu obce o spôsobe volieb členov do Komisie pre 

vybavovanie sťažností a  jedného člena do Komisie stavebnej, územného plánu, 

životného prostredia, lesného hospodárstva a ochrany verejného poriadku pri OZ 

Horný Vadičov 

59/2016 Voľbu poslancov do komisie pre vybavovanie sťažností  

60/2016 Voľbu člena do komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia, lesného 

hospodárstva a ochrany verejného poriadku 

61/2016 Zámenu pozemku parc. č.  KN C 2692/4, k. ú. Horný Vadičov – p. Ing. Miroslav 

Kelko a manž. Mgr. Erika  Kelková, Horný Vadičov 669 

62/2016 Predaj časti pozemku č. C-KN274/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
,  

k. ú. Prostredný Vadičov – p. Antónia Dadajová, Sládkovičova 1206/5, Kysucké 

Nové Mesto 

63/2016 Žiadosť o napojenie na obecný vodovod – Samuel Kubáščik, Horný Vadičov 651  

64/2016 Žiadosť o napojenie na obecný vodovod – Milan Kvašňovský, Horný Vadičov 226 

65/2016 Žiadosť o napojenie na obecný vodovod – Zuzana Tavačová, Horný Vadičov 552 

66/2016 Žiadosť o riešenie dopravného značenia na miestnej komunikácii v k. ú. Prostredný 

Vadičov – Stanislav Kubík, Horný Vadičov  44 

67/2016 Informáciu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže 

68/2016 Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu: „Obnova malej vodnej nádrže 

Horný Vadičov a Protipovodňové opatrenie časti toku v Hornom Vadičove“ 

69/2016 

 

Informáciu starostu obce o  uzavretí Darovacej zmluvy s p. Paulínou Káčerikovou o 

darovaní pozemku - novovytvorený pozemok parc. č. 1706/2, o výmere 94 m
2 

Obci 

Horný Vadičov pre účely obce – „Výstavby Rekreačno – duchovného areálu“ 



B/SCHVAĽUJE 
  

 

50/2016 Program rokovania podľa predloženého návrhu  doplnený o bod: Odovzdanie 

knihy: "Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky" 

(1962 – 1989)  a o presunutí bodu rokovania č. 21. 

54/2016 Navýšenie rozpočtu pre MŠ Horný Vadičov  vo výške 4 100 EUR  

55/2016 Rozpočtové opatrenie č. 4 

56/2016 VZN č. 3/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný 

Vadičov 

57/2016 Smernicu - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Horný 

Vadičov 

58/2016 Uskutočnenie volieb tajným hlasovaním 

59/2016 Zvolenie poslancov do komisie pre vybavovanie sťažností v zložení: 3 členovia:  

p. Miroslav Majčín, p. Monika Kubáščiková, p. Jozef Pavlusík a p. Stanislav 

Zajac ako náhradník 

60/2016 Voľbu poslanca p. M. Majčína za člena a za náhradníčku p. Mgr. E. Palicovú do 

Komisie stavebnej, územného plánu, životného prostredia, lesného hospodárstva 

a ochrany verejného poriadku 

61/2016 Zámenu pozemku parc. č. KN-C 2692/4, k. ú. Horný Vadičov o výmere  34 m
2

, 

zastavané plochy a nádvoria
 
vo vlastníctve obce a novovytvorený pozemok KN-C 

1963/5 o výmere  34 m
2
, orná pôda, k. ú. Horný Vadičov, vytvoreného GP č. 

123/2016 zo dňa 18.08.2016
  

vo vlastníctve žiadateľov p. Ing. Miroslava Kelku 

a manž. Mgr. Eriky  Kelkovej, Horný Vadičov 669 podľa § 9a, ods. 8, písm. e/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

Pozemok parc. č. KN-C 2692/4, k. ú. Horný Vadičov o výmere 34 m
2
, zastavané 

plochy a nádvoria vo vlastníctve obce je pre obec Horný Vadičov nevyužiteľná a 

susedí s pozemkom parc. č. KN-C 1963/5 o výmere 34 m
2
, orná pôda vo 

vlastníctve žiadateľov p. Ing. Miroslava Kelku a manž. Mgr. Eriky Kelkovej, 

Horný Vadičov 669 

62/2016 Predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce - časti pozemku č. C-KN 274/2, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m
2
, k. ú. Prostredný Vadičov, 

vytvoreného GP č. 112-2/2016 zo dňa 02.08.2016 pre p. Antóniu Dadajovú, 

Sládkovičova 1206/5, Kysucké Nové Mesto z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

Uvedená časť pozemku je pre Obec Horný Vadičov nevyužiteľná a susedí s 

pozemkom žiadateľky, ktorí túto časť pozemku využívajú niekoľko rokov ako 

dvor a vstupnú komunikáciu k svojmu pozemku. Pretože dotknutú časť užívali už 

jej právni predchodcovia, žiadateľka má záujem zosúladiť faktický stav so stavom 

právnym 

63/2016 Pripojenie na obecný vodovod Galierovce k plánovanej výstavbe rodinného domu 

žiadateľa  p. S. Kubáščika, bytom Horný Vadičov 651  na pozemku parc. č. 916/4 

v k. ú. Horný Vadičov   



64/2016 Pripojenie na obecný vodovod Galierovce k plánovanej výstavbe rodinného domu 

žiadateľa  p. M. Kvašňovského, Horný Vadičov 226  na pozemku parc. č. 1390/5 

v k. ú. Horný Vadičov 

65/2016 Pripojenie na obecný vodovod Galierovce žiadateľky  p. Z. Tavačovej, Horný 

Vadičov 552  na pozemku parc. č. KN C 1390/1 v  k. ú. Horný Vadičov 

 

 

D/BERIE  NA  VEDOMIE  

 

 

51/2016 Návrh na spoluprácu v súvislosti s realizáciou optickej telekomunikačnej siete – 

AnTechNet, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 

52/2016 Správu o vykonanej kontrole poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v zmysle zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na VZN 

obce o podmienkach poskytovania dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb 

za obdobie roka 2015 

53/2016 Vzdanie sa funkcie výkonu hlavného kontrolóra Bc. Kataríny Adámkovej k 

31.12.2016 

66/2016 Podnet p. S. Kubíka o riešenie dopravného značenia na miestnej komunikácii v k. ú. 

Prostredný Vadičov 

67/2016 Informáciu o vyhodnotení vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku   

parc. č. KN C 165/12 o výmere 1 420 m
2 

v k. ú. Horný Vadičov za kúpnu cenu vo 

výške určenej uznesením OZ v Hornom Vadičove č. 38/2016 zo dňa 23.06.2016, t. j. 

20 EUR za 1 m
2
 

68/2016 Informáciu starostu obce o vypracovaní projektu: „Obnova malej vodnej nádrže Horný 

Vadičov a Protipovodňové opatrenie časti toku v Hornom Vadičove“ 

69/2016 Prijatie daru od p. P. Káčeríkovej – novovytvorený pozemok parc. č. 1706/2, o výmere 

94 m
2 

Obci Horný Vadičov pre účely obce – „Výstavby Rekreačno – duchovného 

areálu“ za podmienky výlučného vlastníctva 

 

 

 

E/ODPORÚČA 

 

 

66/2016 Starostovi obce riešiť premiestnenie autobusovej zastávky SAD v Prostrednom 

Vadičove 

 

 


