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Zápisnica č. 3/2019 z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Hornom Vadičove zo dňa 22. marca 2019 o 18:00 hod. 

 

Prítomní: 

Miroslav Káčerik, starosta obce 

Z 9 poslancov prítomných 7: 

   JUDr. Andrej Kubaščík 

   Viktor Kubaščík 

   Mgr. Eva Kuriaková 

   Mgr. Milan Kvašňovský 

   Miroslav Majčín 

   Zuzana Mičundová 

   Stanislav Zajac 

Ospravedlnení: Ing. Andrej Berešík  

   Mgr. Božena Mináriková 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

Rokovanie riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zvolal a viedol 

starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. Určenie overovateľov zápisnice. 

3. Udelenie Ceny obce Horný Vadičov. 

4. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Schválenie štatútu obce Horný Vadičov, Rokovacieho poriadku obce Horný 

Vadičov, Rámcovej náplne činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove, Zásad odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove a členov obecných komisií. 

6. Agrofarma Vadičov, s.r.o. – verejné ospravedlnenie p. Heľa p. Ing. Miškovičovej. 

7. Úpravy rozpočtu obce Horný Vadičov (ZŠ, MŠ), schvaľovanie dotácií 

a príspevkov (FK Vadičov, FS Vajčovci, DHZ, JDS, Pema moto) informácie 

Komisie školstva, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

o kultúrnych podujatiach v obci Horný Vadičov a ich rozpočet. 
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8. Informácie o projekte Zateplenie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. 

9. Stavebné žiadosti. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zvolal a viedol starosta 

obce  v zmysle §13 ods. 4 pís. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Miroslav Káčerik privítaním 

predovšetkým prednostu Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Mgr. Stanislava 

Kozinu, prokuristku Agrofarma Vadičov, s.r.o. Ing. Miškovičovú, všetkých prítomných  

poslancov i občanov obce o 18:08 hod. Ospravedlnil neprítomných poslancov – Ing. Andreja 

Berešíka a Mgr. Boženu Minárikovú, ktorá síce prítomná bola, ale nehlasovala. 

2. Schválenie programu. Určenie overovateľov zápisnice. Kontrola uznesení. 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s vyššie uvedeným programom zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

Diskusia: bez diskusie 

UZNESENIE č.: 32/2019 

Prítomnosť/ kvórum = 7/5 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schválilo návrh programu 1. riadneho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove. 

 

 

3. Udelenie ceny obce Horný Vadičov 

 

Starosta obce už udelil Cenu obce p. Jozefíne Kapitulčinovej a p. Ondrejovi Urbaníkovi  za 

kultúrny rozvoj obce Horný Vadičov a v tento deň na základe uznesenia OZ č. 87/2019 zo dňa 

21.12.2018 udelí cenu obce Nikolasovi Tóthovi a Miroslavovi Madigárovi ml. za 

reprezentáciu obce Horný Vadičov. Je to najvyššie ocenenie, aké môže byť udelené 

obyvateľovi obce Horný Vadičov. Následne odovzdal Cenu obce Nikolasovi Tóthovi za 

vynikajúce výsledky a za reprezentáciu obce (titul majster sveta v mŕtvom ťahu vo váhovej 

kategórii juniori do 125kg), poďakoval sa mu a zaželal veľa úspechov do budúcnosti. 

Darčekový kôš, ktorý venoval poslanec Žilinskej župy Dušan Mičian, mu odovzdal prednosta 
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Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Mgr. Stanislav Kozina. Nikolas Tóth poďakoval 

starostovi za pozvanie, ocenenie a finančnú príspevok obci a za pomoc a starostlivosť 

predovšetkým svojmu starému otcovi Vladimírovi Minárikovi, rodine a všetkým, ktorí mu 

pomáhali s prípravou na súťaže. 

Následne bola Cena obce udelená aj Miroslavovi Madigárovi ml. za titul majstra Slovenska 

v motokrose vo svojej kategórii. Starosta obce sa poďakoval za reprezentáciu obce Horný 

Vadičova zaprial veľa ďalších úspechov. Obom oceneným zablahoželal prednosta OÚ 

v Kysuckom Novom Meste, starosta obce Horný Vadičov ako aj prítomní poslanci. 

Za overovateľov zápisnice starosta obce Horný Vadičov určil poslancov Viktora Kubaščíka 

a Zuzanu Mičundovú. Za zapisovateľku určil Bc. Lenku Palicovú. 

 

Rokovanie bolo prerušené o 18:15hod., pokračovanie zastupiteľstva o 18:23hod. 

 

Starosta obce Horný Vadičov Miroslav Káčerík opätovne privítal prednostu Okresného úradu 

v Kysuckom Novom Meste Mgr. Stanislava Kozinu a požiadal ho o vyjadrenie sa k projektu 

obnovy malej vodnej nádrže Hájnice. 

Mgr. S. Kozina poďakoval za pozvanie a za možnosť byť prítomný pri udeľovaní Ceny obce 

Horný Vadičov. Podotkol, že sme v okrese jednou z prvých obcí, ktorá začala opätovne 

oceňovať svojich občanov. Upovedomil prítomných poslancov i občanov, že dňa 12.03.2019 

sa konalo zasadnutie Bezpečnostnej rady okresu Kysucké Nové Mesto (ďalej BRO). Obec 

Horný Vadičov predkladala správu BRO o plnení civilného núdzového plánovania na úsekoch 

CO, KR, HM a obrany štátu obcou Horný Vadičov a jej pripravenosti na riešenie krízových 

situácií. Pochválil starostu obce za nielen výborne pripravenú správu, ale aj za jej ešte lepšiu 

prezentáciu. Skonštatoval, že správa obsahuje všetky pozitívne aj negatívne stránky 

pripravenosti obce Horný Vadičov na krízové situácie, ale aj snahu o znovuobnovenie malej 

vodnej nádrže Hájnice. Obec Horný Vadičov v správe požiadala BRO o pomoc pri riešení 

očisty malej vodnej nádrže, predostrela aj predpripravený projekt. V snahe pomôcť obci pri 

riešení tejto problematiky Mgr. S. Kozina už komunikoval s MV SR ohľadne využitia 

možnosti čerpania eurofondov na tento projekt, pretože na čerpanie z fondov na projekty 

obnovy vodných nádrží ostáva málo času – len do roku 2020. MV SR prisľúbilo prehodnotiť 

túto požiadavku. Zároveň upozornil na problematiku dôveryhodnosti obce ohľadom ich 

čerpania. Na MV SR garantoval, že obec má dobrú finančnú disciplínu, a že s tým nebude 

problém. Upozornil, že pri realizácii projektu by obec musela vziať malú vodnú nádrž do 

prenájmu od SVP, čo by v ďalších rokoch nebolo pre obec výhodné z hľadiska dlhodobého 

udržiavania priehrady, a preto sa už aj čiastočne venoval problematike možnosti zmluvnej 

dokumentácie so SVP tak, aby keď obec prenajme nádrž, už boli eurofondy na to predurčené. 

Dohodli sa, že stanovená komisia MV SR si pozrie materiály, urobí obhliadku a keď to bude 

realizovateľné, OZ prijme uznesenie k jednotlivým bodom na plán realizácie obnovy vodnej 

nádrže. Taktiež prisľúbil podporu pri realizácii projektu, ktorá by mala trvať približne dva až 

tri roky.  

Opätovne sa poďakoval starostovi obce za dôstojnú a ukážkovú prezentáciu správy, ale aj za 

príkladný postup pri žiadosti o refundáciu nákladov spojených s mimoriadnou situáciou – 

snehovou kalamitou. Prisľúbil maximálnu odbornú pomoc pri riešení problematických oblastí 

a otvoril diskusiu s poslancami OZ na akúkoľvek tému. 
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Starosta obce sa poďakoval prednostovi okresného úradu a poznamenal, že obec má aj trošku 

šťastie, že sa našiel už predpripravený projekt, ktorý je stále reálny, dobre spracovaný, aj keď 

predpokladané náklady už budú vyššie.   

JUDr. A. Kubaščík sa opýtal prednostu, kedy budú obci refundované finančné náklady 

z mimoriadnej situácie – snehovej kalamity z januára 2019. 

Mgr. S. Kozina zopakoval, že verifikačná komisia už kladne posúdila žiadosť i vyúčtovanie 

výdavkov spojených s odstraňovaním následkov snehovej kalamity v obci Horný Vadičov, 

čaká sa na obce, ktoré majú do pondelka (25.03.2019) do 10:00 hod odstrániť nedostatky 

a doručiť kompletné materiály na okresný úrad a všetky žiadosti budú hromadne zaslané na 

MV SR. Ďalej je to už v kompetencii MV SR, ale nemalo by to trvať dlho. Pripomenul, že ani 

okres, ani obec neboli pripravení na takúto mimoriadnu situáciu a zdôraznil potrebu 

vypracovania plánu zimnej údržby. Následne pochválil prístup obecného úradu k vzniknutej 

snehovej kalamite, za vzorné prvotné a pravidelné správy zasielané nielen na okresný úrad, 

ale aj na MV SR.  

S. Zajac sa pýtal na problematiku cesty na lazy, ktorá sa kupovala približne v roku 2012, 

vzhľadom na oznámenie o podmytí mosta a žiadosti o riešenie vzniknutej situácie, ktorá bola 

doručená na obecný úrad. Tá cesta prešla za nejasných okolností na firmu Energostav. Žiadal 

o pomoc pri prešetrovaní podmienok, za akých cesta prešla pod Energostav.  Pretože pokiaľ 

to nie je obecná cesta, obec by nemala zasahovať.   

Mgr. S. Kozina potvrdil, že je o probléme čiastočne informovaný, starosta obce to už začal 

riešiť, momentálne je to v jeho kompetencii, zozbierať potrebné podklady a okresný úrad 

bude následne pomáhať pri riešení uvedeného problému. Nakoniec sa prednosta okresného 

úradu poďakoval za pozvanie a rozlúčil sa. 

 

5. Schválenie štatútu obce Horný Vadičov, Rokovacieho poriadku obce Horný 

Vadičov, Rámcovej náplne činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove, Zásad odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom 

Vadičove a členov obecných komisií. 

 

Starosta obce vyzval Viktora Kubaščíka, aby predniesol svoje návrhy o dôležitých 

dokumentoch obce Horný Vadičov. 

V. Kubaščík uviedol, že zmena štatútu obce, ako aj ďalších dokumentov bola nutná z hľadiska 

zmeny zákonov. JUDr. A. Kubaščík navrhol na doplnenie Hlavy II, §5 ods. 3 o vetu: 

Nehnuteľný majetok obce možno prenajať po schválení Obecným zastupiteľstvom v Hornom 

Vadičove. Starosta dal hlasovať o návrhu. 

Prítomnosť/ kvórum = 7/5 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Štatútu obce Horný Vadičov v Hlave II, §5 

ods. 3 o vetu: Nehnuteľný majetok obce možno prenajať po schválení Obecným 

zastupiteľstvom v Hornom Vadičove. 

 

UZNESENIE č.: 33/2019 

Prítomnosť/kvórum: 9/6 (potrebná 3/5 väčšina hlasov) 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje Štatút obce Horný Vadičov 

v predloženej forme s doplnením podľa návrhu s platnosťou od 22.03.2019. 

Návrh Štatútu obce Horný Vadičov tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

b) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

Je upravený podľa platného znenia zákona obce, tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. V. Kubaščík 

vyzval poslancov na doplňujúce návrhy k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva. 

Diskusia: JUDr. A. Kubaščík podotkol, že normálne by sa mali všetky materiály na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva prečítať, ale vzhľadom na to, že poslanci OZ dostali predmetné 

materiály v dostatočnom predstihu, mali možnosť si ich preštudovať a predložiť k nim svoje 

návrhy, nie je potrebné ich celé prečítať. 

 

UZNESENIE č. 34/2019 

Prítomnosť/kvórum: 7/5 

Za: 7 JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. Majčín, 

Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje Rokovací poriadok obce Horný 

Vadičov podľa predloženého návrhu s platnosťou od 22.03.2019 

 

c)  Rámcová náplň činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

Viktor Kubaščík poprosil predsedov komisií obecného zastupiteľstva, aby si zvolili 

tajomníkov a členov, ktorí ich budú počas neprítomnosti zastupovať, predložiť plán práce 

komisií  na II. štvrťrok. 

Diskusia:  
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Zuzana Mičundová otvorila diskusiu ohľadom počtu členov v komisiách, či by nebolo vhodné 

ohraničiť maximálny počet členov. Pretože je stanovený minimálny počet členov. Mgr. 

Božena Mináriková navrhla rozdeliť veľkú komisiu na subkomisie. Bez konkrétneho návrhu. 

Viktor Kubaščík ešte požiadal predsedov komisií, aby v termínoch pred obecným 

zastupiteľstvom, na ktorých sa dodatočne dohodnú,  odovzdali včas materiály, aby mohli byť 

zapracované do programu rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta dal následne  hlasovať 

o predloženom návrhu rámcovej činnosti komisií obecného zastupiteľstva. 

Tento dokument tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

UZNESENIE č. 35/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje Rámcovú náplň činností komisií 

Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove s platnosťou od 22.03.2019. 

d) Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove  

a obecných komisií  

Dokument Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

a členov obecných komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove tvorí prílohu č.5 

tejto zápisnice. 

Diskusia: 

Poslankyňa Mgr. Kuriaková zhodnotila navrhované sumy a opýtala sa, či obec má dostatok 

finančných prostriedkov na takéto odmeňovanie. Podotkla, že sú vo funkcii ešte len pár 

mesiacov, a teda najskôr je vhodné ukázať, že poslanci vedie urobiť niečo aj za malú 

odmenu, potom sa môže suma zvyšovať. Starosta obce ešte raz zopakoval navrhnuté sumy 

v dokumente, upozornil, že zástupca nemá paušál, ale má stanovenú sumu na hodinu.  Mgr. 

Kuriaková oponovala, že by bol vhodnejší štvrť mesačný paušál s tým, že ak ostanú finančné 

prostriedky, bude prvá, ktorá bude hlasovať za odmenu pre zástupcu starostu. V. Kubaščík 

komentoval, že je v zásadách, ale aj štatúte obce zakotvené právo poslanca vzdať sa odmeny.  

Následne starosta vyzval poslankyňu, aby predložila konkrétne sformulovaný návrh. 

Namiesto 30€ poslancom za účasť na celé zastupiteľstvo  navrhla 20€, predsedom komisií 

10€ a členom 5€ za zasadnutie komisie. Následne sa Z. Mičundová opýtala, ako bude  
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v komisii začlenený tajomník, pretože bude množstvo práce a mal by rovnaké ohodnotenie 

ako obyčajný člen, čo nepovažuje za spravodlivé. Mgr. Kuriaková navrhla, aby bol každý člen 

tajomníkom na inom zasadnutí komisie. Z. Mičundová navrhla tajomníkovi odmenu rovnakú 

ako má predseda komisie, a teda 10€. Následne V. Kubaščík prečítal odmeny podľa návrhu 

poslankyne Mgr. Kuriakovej: 20€/ celé zasadnutie OZ/poslanca, za neprítomnosť sa odmena 

nevypláca, 10€/predseda komisie OZ, 5€/člen komisie/celé zasadnutie komisie, 5€/ členom 

komisie pri vypracovávaní projektov a pod. Mgr. Mináriková komentovala, že na úrade majú 

aj poslanci veľa práce, robia nad rámec, viaceré komisie už mali niekoľko sedení. Mgr. 

Kuriaková oponovala, že je za vyplácanie odmien, ale je potrebné najskôr niečo urobiť aj za 

menšie peniaze a potom sa môže odmena zvyšovať. JUDr. Kubaščík navrhol časovo ohraničiť 

platnosť dokumentu na jeden rok. S. Zajac podotkol, že stavebná komisia má ďaleko viac 

práce, cestovanie, výdavky na benzín a sú to dlhé sedenia, obhliadky robia aj za zlého 

počasia. Kultúrna komisia si sadne do tepla, stavebná komisia chodí do terénu a tiež sa 

následne musia spísať zápisnice a vyjadrenia. A žiadostí na posúdenie je veľa. Z. Mičundová 

odpovedala, že nikto z poslancov nenastúpil do funkcie preto, aby si zarobil, ale aby niečo 

urobil pre ľudí. S. Zajac súhlasil, ale odpovedal, že najväčší problém je s tým, že sa musia 

naprávať aj krivdy po bývalom vedení. Mgr. Kuriaková povedala, že navrhnutá suma by mala 

pokryť výdavky, a že aj ona veľa pretelefonuje, keď organizuje podujatia a slávnosti. Mgr. 

Mináriková navrhla ešte nechváliť tento bod, pretože komisie nevedia o sebe, čo ktorá presne 

robiť. Treba, aby to medzi sebou vydiskutovali a nechať schvaľovanie na ďalšie 

zastupiteľstvo.   

Návrh: Obecné zastupiteľstvo vypustí schvaľovanie Zásad odmeňovania poslancov 

a prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

UZNESENIE č. 36/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 4 ( JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. M. Kvašňovský, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 (Mgr. E. Kuriaková, Z. Mičundová, M. Majčín) 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vypustenie Zásad odmeňovania poslancov 

a ich prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

6. Agrofarma Vadičov, s.r.o. – verejné ospravedlnenie p. Heľa p. Ing. Miškovičovej 

Starosta  obce odovzdal slovo Ing. Miškovičovej. Ing. Miškovičová sa predstavila, je 

prokuristkou firmy Agrofarma Vadičov, s.r.o. a prišla z toho dôvodu, že dňa 18.01.2019 p. 
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Heľo ju osočil a hovoril veci, ktoré nie sú pravdivé. Napísala dva listy, jeden na obecný úrad 

a druhý list, ktorý si p. Heľo neprevzal. P. Heľo potvrdil, že list má. Ing. Miškovičová 

požiadala, aby p. Heľo prečítal ospravedlnenie stanovené v jej liste, a bude považovať 

ospravedlnenie za dostatočné. Následne dostal slovo p. Heľo. Opýtal sa, či si môže urobiť 

zvukový záznam, čo mu bolo umožnené. P. Heľo potvrdil, že dňa 18.01.2019 naozaj použil 

nevhodné slová, a síce z dôvodu, že už bol niekoľkokrát udaný  na polícii práve p. Ing. 

Miškovičovou. P. Ing. Miškovičová požiadala, aby p. Heľo prečítal päť viet presne 

stanovených v jej liste a nie je vhodné, aby opätovne ľudí zavádzal. Potom sa p. Heľo 

ospravedlnil p. Ing. Miškovičovej za nevhodne zvolené výrazy, no odmietol doslovne 

diktované ospravedlnenie v požadovanom znení, ale  podotkol, že je ochotný a bude sa snažiť 

zo všetkých síl, aby dokázal pravdivosť svojich tvrdení.  Vyzval p. Ing. Miškovičovú, aby 

vysvetlila 318 000€ z dotácií a Agrofarma vykázala zisk 184€. P. Ing. Miškovičová sa 

opätovne opýtala, či je p. Heľo ochotný prečítať dané ospravedlnenie, čo p. Heľo negoval. P. 

Ing. Miškovičová odišla. P. Heľo oboznámil prítomných, že podal podnet na úrad špeciálnej 

prokuratúry. Informoval o sumách, ktoré boli v rokoch 2016 a 2017 vyplácané konateľom 

Agrofarmy, o výške dotácií, ktoré v uvedených rokoch boli Agrofarme pridelené a tiež 

o ziskoch, ktoré boli vykázané na konci rokov. Ďalej povedal, že podané podnety boli 

pozastavené. Požiadal, aby starosta obce udelil slovo p. Bárdymu na podanie vysvetlenia 

ohľadom vzniknutých problémov s Agrofarmou a následným zákazom vstupu na svoje 

pozemky. Prisľúbil poskytnutie uvedených dokumentov poslancom obecného zastupiteľstva.  

Príloha č.6: 

Žiadosť o umožnenie ospravedlnenia sa p. Heľovi na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Žiadosť o oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva so stanoviskom Agrofarma 

Vadičov, s.r.o. vo veci príspevku p. Anny Káčeríkovej na verejnom zhromaždení zo dňa 

03.02.2019 

 

Starosta udelil slovo týmto obyvateľom obce: 

Pani M. Káčeriková sa vyjadrila k príspevku p. Heľa zo dňa 18.01.2019. Na úvod spochybnila 

vedomosti starostu Horného Vadičova o zákone SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na 

základe ktorého vznikol problém. Vyjadrila presvedčenie, že zápisnica z uvedeného 

zastupiteľstva je podľa nej neúplná a značne upravená. Reagovala teda na nahrávku, ktorá sa 

k nej viaže. Rozsiahly príspevok p. Heľa zhodnotila ako dobre nacvičený a ocenila jeho 

slušný herecký výkon. Viaceré výroky p. Heľa kvalifikovala ako klamstvá, na ktoré musela 

verejne reagovať.  Na začiatok uviedla na pravú mieru svoj rodinný stav, a síce, že je vydatá, 
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a nie rozvedená, ako sa vyjadril p. Heľo. Následne dementovala informáciu prezentovanú p. 

Heľom o vybavovaní súpisného čísla dva týždne, a nie je pravda, že ona vybavila súpisné 

číslo za tri dni, keď on bol na dovolenke. V tejto veci podľa svojho vyjadrenia nikdy 

nekonala. Pravdivá informácia p. Heľa bola tá, že naozaj bola prítomná pri súpise majetku 

v objekte potraviny pri pošte, ktoré vykonávala pracovníčka exekútorského úradu, ktorá 

požiadala obec o súčinnosť. Na základe toho vyzvala p. Heľa, aby predložil starostovi obce 

a predsedovi komisie pre vybavovanie sťažností a petícií dôkaz o pravdivosti svojich tvrdení. 

P. Heľo jej žiadosť neprevzal a zásielka sa p. Káčerikovej vrátila späť. Okrem toho 

spomenula, že na ňu p. Heľo ironicky z auta, dňa 1.marca 2019, pokrikoval a nasledoval ju 

autom a vystúpil a kýval jej a pokrikoval. Ak išlo o ospravedlnenie, nestojí oň, pretože vie, že 

by nebolo úprimné. Následne vyjadrila pochybnosť o starostovom predvolebnom zámere ľudí 

spájať a zmierovať, pretože podľa nej o tom vzniknutá situácia nenasvedčuje. Reagovala aj na 

informácie z posledných mesiacov o tom, že všetko, čo sa v minulosti urobilo je zlé 

a nekvalitné. Podotkla, že, okrem iného, sa ako zapisovateľka sa zúčastňovala zasadnutí 

poslancov obecného zastupiteľstva, kde sa mnohé problémy riešili; dementovala informácie 

niektorých poslancov, že  nikto o ničom nevedel, nemali nič k dispozícii. Poukázala aj na 

protirečenie si niektorých poslancov. Zarazilo ju, ako skupina poslancov z minulého 

volebného obdobia, ktorá kritizovala prácu starostu obce, teraz robí chyby. Okrem iného aj 

komentovala, že samozrejme, ak sa niečo postaví, po čase je potrebné odstraňovať skryté 

chyby, ktoré musí odstraňovať nástupca, a že sa to dialo aj v predchádzajúcich  starostových 

volebných obdobiach.  Podotkla, že aj jeho nástupcovia museli riešiť podobné problémy. 

Vyjadrila sa aj k starostovmu tvrdeniu, že nie je dôvod sa chváliť peknou školou. 

Pripomenula starostovi, že aj budovanie materskej škôlky pod jeho vedením nebolo 

bezproblémové.  Nevedela, ako starosta dospel k názoru, že už dva roky mala byť hasičská 

zbrojnica zateplená, a ak si dobre spomína, tak požiadavky hasičov vystali až potom, keď bol 

projekt hotový. Následne zaželala starostovi pri jeho práci veľa trpezlivosti a požiadala ho, 

aby si uvedomil, kto je výkonným orgánom obce, aby si nenechal ukrajovať zo svojich 

kompetencií, pretože potom vznikajú nepríjemné situácie. Okomentovala aj projekt 

multifunkčného ihriska a verejného osvetlenia a navrhla ich likvidáciu. Následne sa vyjadrila 

k informáciám, ktoré boli predkladané občanom na verejnom zhromaždení, ktoré pokladá za 

zarážajúce a rozporuplné. Aj poslancom zapriala veľa úspechov pri zviditeľňovaní 

a zveľaďovaní obce. Následne sa vyjadrila k právu o slobode prejavu, a že toto právo nemôže 

byť zneužité na zásah do práva inej osoby. Na záver vyjadrila prianie, aby aj jej príspevok bol 
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zaznamenaný v zápisnici. Podotkla, že za osobné zlyhanie starostu vo veci udelenia slova p. 

Heľovi nežiada verejné ospravedlnenie, pretože by bolo iba z povinnosti. 

Starosta poznamenal, že nebude robiť vyšetrovateľa, a že sa snaží zisťovať informácie 

o Agrofarme právnou cestou. Dňa 17.04.2019 zvoláva valné zhromaždenie, aby sa dostal 

k všetkým potrebným dokumentom, ktoré sa nemohli nájsť na úrade. Za celé obdobie sa našli 

3-4 zápisnice. Poznamenal, že už teraz sú poslanci informovaní o programe valného 

zhromaždenia a budú informovaní aj o priebehu valného zhromaždenia a jeho výsledku.  

Následne vyzval veliteľa hasičov, aby oznámil prítomným, aký bol postup pri projekte 

zatepľovania hasičskej zbrojnice a či projekt bol s nimi skonzultovaný.  

P. Kubaščík odpovedal, že projekt bol konzultovaný len sčasti, a že oni videli už len hotový 

projekt. Starosta poznamenal, že bolo naplánované len zateplenie, žiadne dvere, podlaha, 

sprchy. P. Gacík sa opýtal, ktorá firma projekt vyhrala, pretože malo prebehnúť verejné 

obstarávanie. Podotkol, že financie určené na projekt sa nedajú využiť na iné účely.  

Pani V. Ozaniaková prišla na základe návštevy stavebnej komisie zo dňa 09.03.2019, ktorá 

mala byť vykonaná na riešenie odvolania p. Marčanovej. Podnet podal jej druh p. I. Haluza. 

Mala byť vykonaná obhliadka na posúdenie pochybenia p. Marčanovej. No situácia sa otočila 

opačným smerom. Vyjadrila nespokojnosť s tým, že sa začali riešiť úplne iné veci, ktoré  

s podnetom I. Haluzu nemali nič spoločné, sťažovala sa, že ich argumenty predseda stavebnej 

komisie nebral do úvahy, vyjadrila presvedčenie, že obhliadky sa zúčastnil aj pán, ktorý podľa 

nej tam nemal byť. Následne sa vyjadrila k zámennej zmluve s Urbaníkovcami. Odmietla 

akceptovať rozhodnutie o tom, že zámenná zmluva je neplatná. Bola zrealizovaná na základe 

ústnej zmluvy medzi jej rodičmi a starými rodičmi a Urbaníkovcami. Urbaníkovci potrebovali 

prístupovú cestu, aby si postavili rodinné doma, a na základe tohto poprosili Ozaniakovcov, 

aby pristúpili k výmene pozemkov, s čím súhlasili. Po viacerých nezhodách a výmene 

názorov sa V. Ozaniaková a jej druh I. Haluza rozhodli, že si vezmú späť svoju čiastku a oni 

nech si vezmú svoju. Samozrejme protistrana nesúhlasila a na pomoc si prizvali starostu aj 

s poslancami. Tí ich presvedčili, aby zámena bola zachovaná a vznikla zámenná zmluva. 

Obecný úrad financoval zameranie geodetmi, zámennú zmluvu všetky strany podpísali, 

podpisy boli overené a bývalý starosta sa podujal zmluvu zavkladovať na katastri. Nevie, 

prečo tak neurobil. Tým sa pokladal problém za vyriešený. P. Martinková po čase zmluvu 

napadla. Obecný úrad navrhol a aj zrealizoval. P. Ozaniaková podkladá zmluvu za platnú, 

neodstúpi od nej. Dodala, že nevie prečo sa p. Martinková nezúčastnila na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a nevyjadrila sa k téme. P. Ozaniakovej sa naďalej nepáčilo, že p. Martinková 

súkromne rokovala s predsedom stavebnej komisie pred zastupiteľstvom. Následne I. Haluza 
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požiadal poslanca S. Zajaca o prečítanie podmienok predmetnej zmluvy.  Tá bola vyhotovená 

v júni roku 2013 a on ju nemal k dispozícii, dostal sa k nej až v roku 2016.  Dokonca ja na 

katastri mu ju odmietli vydať, až na príkaz prokuratúry. K zrušeniu kolaudačného konania 

pripojil rozhodnutie o povolení/rekonštrukcii stavby za obec a doložil aj potvrdenia bývalých 

poslancov, že o zrušení stavebného rozhodnutia v danom období nerokovali. Ak o tom 

nerokovali, nemalo by byť zrušené a pochybil aj vtedajší zastupujúci starosta. Podľa ďalšieho 

vyjadrenia príslušného úradu, sa majú chýbajúce dokumenty doložiť a zmluva pokračuje 

ďalej. S. Zajac potvrdil, že naozaj o ničom takom nerokovali.  

JUDr. Kubaščík vyjadril prekvapenie, čo sa rieši na zastupiteľstve. Povedal, že I. Haluza 

povedal množstvo nepravdivých vecí. Vyjadrí sa k zmluve, ktorá bola prerušená, pretože 

nebola zavkladovaná zo strany V. Ozaniakovej.  Nakoniec je tam zrušenie povolenia stavby 

oplotenia zo strany krajského stavebného úradu.  

7. Úpravy rozpočtu obce Horný Vadičov (ZŠ, MŠ), schvaľovanie dotácií 

a príspevkov (FK Vadičov, FS Vajčovci, DHZ, JDS, PEMA MOTO). Informácie 

Komisie školstva, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove 

o kultúrnych podujatiach v obci Horný Vadičov a ich rozpočet. 

Na úvod požiadal starosta obce riaditeľku materskej školy k vyjadreniu sa k zvýšeným 

výdavkom materskej školy. 

Pani riaditeľka ozrejmila zmeny v rozpočte, ktoré sú naviazané aj na zmenu zákonov od 

nového roka, jedná sa hlavne o ochranu osobných údajov, kde vznikla povinnosť platiť každý 

mesiac za služby spojené s ochranou osobných údajov, následne zvýšenými nákladmi na 

energie, zvýšenými nákladmi na mzdy zamestnancov. Rozpočet materskej školy je nastavený 

veľmi presne, neráta sa v ňom s nepredvídateľnými nákladmi (napr. oprava/kúpa práčky). 

Tým, že škôlka nemá cudzích stravníkov, sú nútení touto cestou vykrývať zvýšené náklady. 

Náklady a úprava boli prerokované aj vo finančnej komisii na niekoľkých zasadnutiach.  

Starosta obce pochválil záujem riaditeľky materskej školy, ktorá sa zúčastňuje na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Prerušenie rokovania o 19:55, opätovné začatie rokovania o 20:05hod., pokračovalo sa 

v rokovaní o schvaľovaní dotácií pre občianske združenia. 

a) schvaľovanie dotácií a príspevkov – Výstupy z Ekonomickej komisie: Stanislav Zajac 

Po prestávke starosta obce vyzval S. Zajaca, aby predniesol výstup finančnej komisie, zo dňa 

09.03.2019 (príloha č. 8). Na zasadnutie ekonomickej komisie boli pozvaní aj žiadatelia 

o dotáciu  od obce. Zhrnul nedostatky a problémy jednotlivých organizácií. 
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Ekonomická komisia odporúča OZ na schválenie nasledovné dotácie: 

 Folklórny súbor Vajčovci (príloha č. 9) 

Diskusia: 

Ekonómka obce H. Beliančinová podotkla, že folklórnemu súboru už bolo poskytnutých 500€ 

z rozpočtu obce na oslavu 10. výročia, ktorú obec zabezpečila vo svojej réžii, a preto by sa 

výška schvaľovanej dotácie mala upraviť na 1000€. 

UZNESENIE č. 37/2019 

Prítomnosť/kvórum: 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Králiková, Mgr. M. Kvašňovský, M. Majčín, 

Z. Mičundová, S. Zajac)   

Proti: 0 

Zdržal sa: 0   

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje dotáciu pre folklórny súbor 

Vajčovci vo výške 1.000€ na rok 2019. 

 

 Futbalový klub Vadičov (príloha č. 10) 

Diskusia  

UZNESENIE č. 38/2019 

Prítomnosť/kvórum: 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje dotáciu pre FK Vadičov dotáciu 

vo výške 6000€ na rok 2019. 

 

 Dobrovoľný hasičský zbor Horný  Vadičov (príloha č. 11) 

 S. Zajac prezentoval požiadavky hasičov.  

Diskusia 

UZNESENIE č. 39/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 
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Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje dotáciu pre DHZ Vadičov vo 

výške 3000€ na rok 2019. 

 

EK odporúča schválenie príspevku pre:  

 

 Jednota dôchodcov Slovenska Horný Vadičov (príloha č. 12) 

Diskusia 

Mgr. B. Mináriková podotkla, že JDS žiada iba 500€ príspevok z toho dôvodu, že v októbri, 

mesiaca úcty k starším, im bola prisľúbená pomoc z obecného úradu na zaplatenia dopravy 

na pútnické miesto a posedenie pre dôchodcov. Uskutoční sa aj Deň matiek. Výhodou je to, 

že kultúrne vložky programu im zdarma zabezpečuje folklórny súbor Vajčovci, za čo im 

vyjadrila poďakovanie. Dôchodcovia využívajú miestnosť s kuchynkou a bol im zakúpený aj 

nejaký inventár, za čo taktiež vyjadrila vďaku. Z toho dôvodu požiadali iba o 500€.  

UZNESENIE č. 40/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje príspevok pre JDS Vadičov vo 

výške 500€ na rok 2019. 

 

 Pema  moto  (príloha č. 13) 

Diskusia 

UZNESENIE č. 41/2019 

Prítomnosť/kvórum: 7/5 

Za: 6 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. M. Kvašňovský, M. Majčín, Z. Mičundová, S. 

Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa:1( Mgr. E. Kuriaková) 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove  schvaľuje príspevok pre Pema moto 

príspevok vo výške 840€ na rok 2019. 

Ekonomická komisia pri žiadostiach postupovala podľa VZN č.2/2015 o podmienkach 

poskytovania dotácii z prostriedkov obce Horný Vadičov. Členovia (Mgr. E. Palicová, S. 
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Zajac, Ing. E. Havlíčková, Z. Mičundová, Ing. S. Sýkora) hlasovali a všetci boli za 

poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Horný Vadičov, Folklórnu skupinu 

Vajčovci z Horného Vadičova a futbalový klub Vadičov. Ekonomická komisia odporúča 

obecnému zastupiteľstvu  pre tieto organizácie odsúhlasiť dotácie. 

Pri žiadostiach Pema Moto Miroslav Madigár a Základná organizácia JDS v Hornom 

Vadičove ekonomická komisia zistila formálne nedostatky žiadosti, nespĺňajú podmienky 

poskytnutia dotácie podľa VZN č.2/2015. Ekonomická komisia odporúča preklasifikovať tieto 

žiadosti o dotáciu na žiadosti o finančný príspevok na reprezentáciu obce. 

Ekonomická komisia je toho názoru, že obec by mala podporiť našich dôchodcov, keďže 

zoskupili veľký počet svojich členov, starajú sa o voľné chvíle starších občanov, organizujú 

množstvo výletov a stretnutí. Pri žiadosti Pema Moto - obec by mala tiež podporiť úspechy 

našich občanov, či už starších alebo mladších. Ekonomická komisia ďalej odporúčala schváliť 

finančný príspevok v nižšej sume ako požadovali, a to vo výške 840€.  

Obe žiadosti nemali splnené jednotlivé  body formy žiadosti VZN č.2/2015 článok 4 bod 2. 

Poznámka ekonomickej komisie: 30dní od schválenia dotácií by mal pán starosta so 

žiadateľmi podpísať zmluvu a jej plnenie by sa malo sledovať. 

Ekonomická komisia odporúča do budúcna obecnému zastupiteľstvu doplniť dodatkom VZN 

o podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov obce Horný Vadičov poskytovanie 

finančného príspevku pre žiadateľov, ktorí reprezentujú obec v rôznych oblastiach a dosahujú 

napr. úspech 1.miesta. 

b) ZŠ – požiadavky na technické zabezpečenie chodu ŠJ  (príloha č. 14) 

Vyjadrenie ekonomickej komisie: 

Pri žiadosti školskej jedálne ekonomická komisia sa zhodla, že túto žiadosť berie na vedomie, 

ale nemôže sa k nej vyjadriť keďže neobsahuje sumy obstarania jednotlivých položiek. 

Komisia odporúčala, aby žiadosť pán starosta riešil s vedením ZŠ HV a zistil, či požadované 

položky boli zahrnuté do rozpočtu obce Horný Vadičov na rok 2019, alebo ide o havarijný 

stav a je nutné tieto položky zahrnúť do tohtoročného rozpočtu. P. Zajac poznamenal, že 

riaditeľ základnej školy sa zasadnutia obecného zastupiteľstva nezúčastnil, neospravedlnil sa. 

Starosta sa poďakoval S. Zajacovi za prezentáciu výstupu ekonomickej komisie, ktorá vzala 

požiadavky na vedomie a odporúča vedeniu školy doplniť cenové relácie k jednotlivým 

položkám.    
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UZNESENIE č.42/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove berie na vedomie požiadavky Základnej 

školy v Hornom Vadičove a odporúča doplniť žiadosť školy o cenové relácie 

k jednotlivým položkám. 

 

c) rozpočtové opatrenie č.1 na rok 2019 (príloha č. 15) 

Starosta obce odovzdal slovo ekonómke obce H. Beliančinovej. Ekonómka obce podotkla, že 

materiály boli vopred doručené k preštudovaniu a vyzvala poslancov, aby sa pýtali na 

jednotlivé položky v prípade nejasností. Následne oboznámila poslancov obecného 

zastupiteľstva podrobne s navrhovanými úpravami. Materiál tvorí prílohu č. 16 tejto 

zápisnice. 

Následne ekonómka obce upozornila poslancov obecného zastupiteľstva, že je potrebné 

k úprave rozpočtu schváliť aj čerpanie z rezervného fondu. Na konci roka bol stav rezervného 

fondu 19 450€. Ekonómka musela na vyrovnanie rozpočtu čerpať aj z rezervného fondu, aby 

nebola mínusová bilancia, a síce na sypač 3 840€, spoluúčasť na zateplení hasičskej zbrojnice 

3 308€ a 12 401€ na splátky istiny z Primabanky. Uzávierka je už odovzdaná a pri uzávierke 

sa odsúhlasujú všetky vzťahy, pri uzávierke je potrebné vedieť, čo pôjde do záverečného účtu, 

ten sa bude schvaľovať v júni. Do rezervného fondu vychádza 73 000€. pokiaľ ešte nejaké 

výdavky vystanú, táto suma sa môže použiť na kapitálové výdavky, teda napríklad rozšírenie 

verejného osvetlenia, ak bude niečo chýbať v bežných výdavkoch, preinvestujú sa financie na 

splátky istín, čím ostane viac financií na bežné výdavky. Ďalšie možnosti sú v zvyšovaní 

príjmov, no už žiadne podielové dane nebudú tento rok, alebo v šetrení na výdavkoch. 

Podotkla, že pán starosta má veľa plánov. Starosta obce ju opravil, že žiadne plány nemá, 

pretože sa v súčasnosti dobiehajú zanedbané veci. Ani jedna revízia nebola urobená, my 

máme akurát náklady. To, čo už malo byť robené priebežne, sa nerobilo (revízne správy, 

požiarna ochrana), všetko je prepadnuté od roku 2015. Do diskusie sa zapojila aj pani 

riaditeľka materskej školy, ohľadom úpravy položky zo 178€ na 177€. Pani ekonómka 

odpovedala, že korekcia nastala z toho dôvodu, že už od pani mzdárky dostala konkrétne 

čerpanie, konkrétnu inventúru. Mzdy boli zatiaľ určené len predbežne. Starosta obce ešte 
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upozornil prítomných na ďalšie zvýšené náklady spojené s organizáciami, ktoré žiadali obec 

o dotácie. V prípade futbalového klubu to bol čierny odber vody a povedal, že obec môže byť 

rada, že nedostala pokutu. A to sme už dnes počuli, že všetko bolo v poriadku. Ďalšie, no však 

minimálne náklady sú spojené s úpravou telocvične pre deti z materskej škôlky, ktorú budú 

môcť využívať celú zimu a navyše sa tam presunie aj sklad civilnej ochrany. Starosta povedal, 

že bola skultúrnená zasadačka obecného úradu, ale bude nutné riešiť aj stav okien. Chceli by 

sme každý rok postupne niečo opraviť. Toto sú však veci, ktoré občania nevidia, no obec stoja 

peniaze. Chceli by sme investovať aj do kúpy pozemku pri starej materskej škôlke na 

Košariskách, za účelom vybudovania novej hasičskej zbrojnice, na zriadenie výcvikového 

strediska hasičov, ktorí sú pýchou obce. Aj dnes zasahovali pri požiari v našej obci. Podotkol, 

že ani siréna sa nie je funkčná.  

Pred hlasovaním o jednotlivých uzneseniach k rozpočtovému opatreniu sa ešte starosta opýtal 

na dodatočné pripomienky poslancov.  

V. Kubaščík – opýtal sa na čerpanie rezervného fondu, položku na spoluúčasť pri projekte 

zateplenia požiarnej zbrojnice a splátky istiny z Prima banky. Zaujímal sa, či tieto položky už 

neboli zakomponované do rozpočtu ešte minulý rok. Ekonómka potvrdila, že bolo to 

naplánované v rozpočte, no z podielových daní, ale vzhľadom na zvýšené čerpanie je 

potrebné tieto položky vykryť z rezervného fondu.  

Mgr. M. Kvašňovský - zaujímal sa, aké stanovisko zaujala ekonomická komisia 

k rozpočtovému opatreniu. Dostal informáciu, že tento materiál však ešte nebol k dispozícii 

v čase zasadnutia ekonomickej komisie, ktoré sa konalo dňa 09.03.2019. 

S. Zajac – poprosil o dovysvetlenie čerpania financií z rezervného fondu na splátku istiny. 

Ekonómka vysvetlila, že je to z toho dôvodu, aby nebola mínusová bilancia rozpočtu. Istina sa 

spláca vo výške 28 800, čo je mesačne 2400€, z toho 14 000€ sa bude financovať 

z rezervného fondu.  

Následne dal starosta hlasovať za rozpočtové opatrenie č.1/2019. 

UZNESENIE č. 43/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1 na rok 

2019.  
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Návrh na uznesenie schválenie čerpania rezervného fondu vo výške 19 549€ na kapitálové 

výdavky a splátky istiny.  

Diskusia: 

JUDr. A. Kubaščík sa opýtal, či je to istina na pôžičku 300 000€. Ekonómka potvrdila, že ide 

o ten úver. S. Zajac sa opýtal na sumu 3308€, čo je spoluúčasť obce sa zateplení hasičskej 

zbrojnice, prečo je vyčlenená opätovne a prečo nebola odložená spolu s dotáciami. Ekonómka 

obce odpovedala, že bolo odložená štátom poskytnutá dotácia, a že výška spoluúčasti sa 

nemení, ani znova nevyčleňuje, len sa mení zdroj jej financovania.  

UZNESENIE č. 44/2019 

Prítomnosť/kvórum=7/5 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0    

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo 

výške 19 549€ na kapitálové výdavky vo výške 3840€ (sypač na posypávanie miestnych 

komunikácií) a 3308€ (spoluúčasť obce na zateplení kultúrneho domu a hasičskej 

zbrojnice); a na splátky istiny úveru z Prima banky vo výške 12 401€.  

 

Ekonómka obce H. Beliančinová následne pripomenula poslancom obecného zastupiteľstva 

potrebu oboznámiť sa so správou nezávislého audítora za rok 2017. Správy sú dve: správa 

z auditu účtovnej závierky a správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré 

vypracovala audítorka Ing. Viera Blažeková. Prečítala výňatky zo správ. 

K správe účtovnej závierky: Uskutočnila som audit účtovnej závierky obce Horný Vadičov 

(ďalej len „obec“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 

zásad a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. decembru 2017 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ..... Na základe 

overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách 

platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že obec 

Horný Vadičov konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  
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Keďže sme obec, ktorá konsoliduje základnú školu, materskú školu, centrum voľného času 

a polovičný podiel Agrofarmy Vadičov, s.r.o., zostavujeme aj konsolidovanú účtovnú 

závierku. Výňatok zo správy z auditu konsolidovanej účtovnej závierky: Uskutočnila som 

audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za 

konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Horný Vadičov, a ktorá 

obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2017, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za 

rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 

účtovných zásad a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená konsolidovaná účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného 

celku k 31. decembru 2017 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)....Informácie uvedené v konsolidovanej výročnej 

správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. 

Konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. V tejto 

súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť. 

Dodala, že všetky tieto dokumenty sú zverejnené v centrálnom registri účtovných závierok.  

Správa nezávislého audítora je prílohou č. 16 tejto zápisnice. 

Diskusia: 

S. Zajac – sa opýtal, kedy bol  audit urobený a prečo nebolo uznesenie odsúhlasené skôr, 

a prečo nikto z poslancov nemal k dispozícii správu z auditu vopred.  

Ekonómka obce – odpovedala, že audit musí byť urobený najneskôr do konca nasledujúceho 

kalendárneho roka. Na otázku chýbajúceho materiálu správy účtovných závierok odpovedala, 

že všetky závierky sú zverejnené v centrálnom registri závierok. Audítorka chodí k nám už 

dlhšie, je z Dlhého Poľa.  

S. Zajac – sa pýtal, či to bol hĺbkový audit. Starosta obce reagoval, že na hĺbkový audit ešte 

stále čakáme na cenovú ponuku.  

Návrh na uznesenie: obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora 

z auditu účtovnej uzávierky za rok 2017 a správu auditu konsolidovanej závierky za rok 2017. 

UZNESENIE č. 45/2019 

Prítomnosť/kvórum= 7/5 

Za: 6 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mgr. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (S.Zajac) 
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Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove berie na vedomie správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej uzávierky za rok 2017 a správu auditu konsolidovanej 

závierky za rok 2017. 

 

8. Informácie o projekte zateplenie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice 

Starosta informoval o tom, že spolu so zástupcom starostu V. Kubaščíkom dňa 15.03.2019 

podpísali s vysúťaženou firmou Fondstav zmluvu. Zdôraznil, že zmluvu výlučne podpisuje 

vždy s poslancom obecného zastupiteľstva, naposledy sa riešila problematika vodojemu pod 

Požehou. Na rokovaní s firmou SEVAK a.s. sa zúčastnil aj JUDr. A. Kubaščík. Cesta už bola 

vymeraná pred niekoľkými dňami. Zatiaľ bola uzatvorená predbežná zmluva o postupe 

spoločného riešenia danej problematiky. Po splnení požiadaviek obce a po schválení obecným 

zastupiteľstvom bude cesta k vodojemu v dlhodobom prenájme firmy SEVAK, a.s.  

K projektu zateplenia ešte starosta obce dodal, že s prácami na budova sa začne po veľkej 

noci, jedna podmienka tam bola zo strany obce, a síce, že práce by mali byť ukončené do 

07.07.2019 tak, aby bolo všetko pripravené na 95. Výročie založenia Dobrovoľného 

hasičského zboru v Hornom Vadičove. 

 

9. Stavebné žiadosti – JUDr. Kubaščík 

Starosta obce požiadal predsedu Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja obce, 

JUDr. Kubaščíka,  o vyjadrenie sa k stavebným žiadostiam. Zoznam stavebných žiadostí 

spolu s jednotlivými žiadosťami tvoria prílohu č.17 tejto zápisnice. 

Po dohode so starostom a vzhľadom na to, že sa robí revízia osvetlenia, žiadosti budú riešené 

naraz, a to preto, že nastavenie starého osvetlenia nie je dobré, budú sa meniť výbojky. Už sú 

dohodnuté termíny prác, a teda potom sa všetky žiadosti hromadne prerokujú. K informácie 

o  susedskom spore Ozaniaková – vs. Kadnár  vyjadrí k problematike až v bode rôzne.  

K osvetleniu starosta obce potvrdil, že je naplánovaná analýza, ktorú vykoná pán Barčík, 

spolu s P. Vnukom a J. Barutíkom, ktorí sa následne o osvetlenie aj budú starať. Snažia sa aj 

o správne nastavenie osvetlenia. Analýza je nutná z dôvodu vysokých poplatkov za osvetlenie 

v porovnaní s inými obcami.  

J. Galdia sa opýtal na riešenie problematiky ciest. Starosta odpovedal, že vzhľadom na 

nedostatok finančných prostriedkov, obec v tomto roku neplánuje asfaltovanie obecných ciest.  



20 
 

J. Galdia povedal, že v minulom roku sa už prejednávali podobné žiadosti a bolo v pláne ich 

riešenie. S. Zajac komentoval príspevok p. Galdiu. Bývalý starosta sľúbil pomoc, p. Galdia sa 

mal čiastočne podieľať na financovaní. Bolo prisľúbené viacerým, že cesty sa budú 

opravovať, no nevyšli na to financie. P. Galdia sa opýtal na úpravy ciest. Starosta obce 

reagoval, že máme veľa nedokončených ciest, nie sú urobené priepusty, a teda po zimných 

mesiacoch steká voda na cestu spolu s naplaveninami. Tak je v prvom rade potrebné vyriešiť 

kritickú situáciu a dorobiť priepusty, nakúpiť mreže. Jediné čerpanie je možné z rezervného 

fondu. V tomto roku určite nemáme z čoho financovať asfaltovanie ciest. Naposledy sa 

asfaltovanie ciest, na ktoré bol vzatý úver 300 000€, ktorý sa dva roky nesplácal. Konečne 

máme nastavený trvalý príkaz, aby sme úver splácali. Keby bolo splácanie riadne nastavené, 

tak by sme teraz splácali 3% zo 72 000€, a nie 3% zo 172 000€. Splácať sa bude približne do 

roku 2025. 50 000€ je ďalšia položka, ktorú musíme splácať za Martikána a bývalého starostu 

za námestie. Tam platíme 1400€ mesačne. A je potrebné zakúpiť nový traktor, pretože ten, 

ktorý máme je v dezolátnom stave. Nový stojí 70 000€, a keďže na to nemáme, musíme 

investovať peniaze do opravy starého. S. Zajac sa opýtal na možnosť vymáhania spoluúčasti 

za  poškodenie traktora od firmy Energostav, ktorá využívala náš traktor na farme.   

K žiadosti Ľ. Berešíka z 13.03.2019, cesta na Lazy, oznámenie o podmytí mostu a riešenie 

situácie. Problém je s vlastníckymi vzťahmi. Cesta je Energostavu, potok je Povodia Váhu,  

obec tam v podstate nemá nič.  Už bolo kontaktované Povodie Váhu, p. Ing.  Leštáchová 

prisľúbila zapožičať malý pavúk, keď ho opravia, jednu tretinu spoluúčasti chcel dohodnúť 

s p. Ing. Miškovičovou. Obec už zabezpečila kamene z lomu Lopušné Pažite, aby sa spevnil 

breh, pretože most využíva náš chatár i farma. Dúfam, že nás Agrofarma neodmietne. Bude 

valné zhromaždenie, budeme sa snažiť, aby vrátili späť cesty, dať všetky zápisnice z valných 

zhromaždení. A vysvetlil postup obce na valnom zhromaždení. Žiadosť o vyasfaltovanie cesty 

mal aj p. Kašík, to je taká istá odpoveď. Žiadosť Kelko, Kelková – rovnaká odpoveď.  

Požiadavka ZŠ na zabezpečenie bezproblémového chodu školskej jedálne: vedenie  ZŠ 

dostalo informáciu, že chýba tukový filter. Informáciu obec preverí. Chýba tu viac vecí, 

príkladom je nafukovacia hala. Dal som zlú informáciu, že stála 20 000€, keď som bol 

poslanec, pamätám si schválenie 20 000€ na nákup nafukovacej haly, ktorá mala byť 

dočasným riešením, kým sa nevybuduje riadna telocvičňa. Všetci tvrdili, že sa hala kúpila od 

Zmajkoviča, no našli sme zmluvu a v nej sme kúpili halu od firmy Stavstroj a za sumu 

 13 000€. Chýbajú z haly viaceré veci. Súdny znalec Ing. Baďura už bol obhliadnuť plachtu, 

tá je sprhnutá, čakáme na konečnú správu. Chceli sme zavolať súdneho znalca na konštrukcie, 
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je tam náhradný zdroj, naftový motor na vykurovanie, tzv. potrebná centrála, o ktorej 

nevieme, kde je. Bude potrebné podať trestné oznámenie a poznamenal, že doteraz ešte 

neprebral obecný úrad. Bude potrebné stanoviť komisiu, preberie majetok kus po kuse, aby 

nový starosta nemal takéto problémy. Taký istý problém je archív.   

Žiadosť T. Ploštica z 07.03.2019 – žiadosť o povolenie k užívaniu obecnej komunikácie KNC 

– 2682/2. Stanovisko obce: žiadateľ na vlastné náklady vytýči parcelu predmetnej parcely tak, 

aby neboli nerušené vlastnícke vzťahy susedných pozemkov, následne stavebná komisia vydá 

stanovisko a odporúčanie pre obecné zastupiteľstvo. JUDr. A. Kubaščík následne ozrejmil, 

o ktorú cestu sa jedná.  

Žiadosť J. Remiš z 26.10.2018 

Otázka č.1: Aké pozemky a majetok sa odpredávali a prevádzali nielen na súkromné osoby 

v období cca 10 rokov? Starosta informoval, že obecný úrad vypracuje zoznam pozemkov 

(určenie parciel, prevod, dátum schválenia, č. uznesenia, aj pre potreby OÚ), vypracuje p. 

Janíková. 

Otázka č.2: Opätovné prejednanie žiadosti Kelkovcov o výmenu pozemkov?  

S. Zajac doplnil, že spomenutý vymenený pozemok bude potrebný pri rozširovaní cesty, čo 

potvrdil aj poslanec M. Majčín.  

Otázka č.3: Opätovné prejednanie žiadosti J. Remiša o prenájme obecného pozemku par.č. 

152 v k.ú. Horný Vadičov. Odpoveď starostu bola, že žiadosť sa opätovne preskúma.   

 

10. Rôzne. 

 Informácie o zámere kúpy pozemku pri bývalej MŠ na Košariskách. Jedná sa 

o pozemok pri škôlke na Košariskách, do 01.05.2019 je možné predkladať diskusné 

príspevky ako naložiť s budovou. Pokiaľ nebudú lepšie návrhy, bolo by vhodné 

budovu prerobiť a robiť tam aj výcvikové stredisko pre mladých hasičov. Bolo by 

vhodné odkúpiť časť hraničiaceho pozemku. Orientačná cena je približne 13 000€.  

 Informácie o zámere vytvorenia dočasnej skládky posypového materiálu a parkoviska 

pre traktor, opatreného kamerovým systémom do doby, kým nenájdeme vhodný 

priestor na hospodársky dvor. Hlavne pre skládku posypového materiálu. Jedná sa 

o dočasné riešenie.  

 Orezávanie stromov kvôli bezpečnosti ľudí a majetku na Košariskách, predtým už 

bola orezaná lipa pri Remišových. Poďakoval sa M. Zajacovi za spoluprácu. 
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Nasleduje orezávanie topoľa pri základnej škole. A ešte jedna suchá lipa, ktorú by 

mohol orezať p. Franek. 

 Informácie o plánovanej akcii Deň učiteľov (28.03.2019). Pozvaní boli pedagogickí 

i nepedagogickí zamestnanci. Začiatok je o 14:30hod. na obecnom úrade. Cieľom je 

obnoviť tradíciu oslavy dňa učiteľom a poďakovať sa za ich prácu.  

 Informácie o pracovnej verzii požiarneho plánu obce, ktorý bude obecné 

zastupiteľstvo schvaľovať po jeho dokončení. Cieľom je informovať poslancov 

o povinnostiach vyplývajúcich z tohto plánu. Pracuje na tom p. Harcek spolu s A. 

Marčanom. 

K bodu 7:  

Mgr. Mináriková informovala o práci kultúrnej komisie a naplánovaných kultúrnych 

podujatiach. Bolo MDŽ, p. Kuriaková mala príhovor v rozhlase, najbližšie bude 

spomínaný Deň učiteľov, Deň matiek (12.05.2019) – Mgr. Mináriková pozvala všetky 

mamičky a babičky do hasičskej zbrojnice, v spolupráci so školou, škôlkou a centrom 

voľného času budú vystúpenia detí. Pri tejto príležitosti požiadala starostu obce 

o zabezpečenie prístupu do kuchynky v hasičskej zbrojnice. Folkloristi budú organizovať 

stavanie májov, pri tejto príležitosti dali návrh na obnovenie májovej zábavy. Deň otcov 

(16.06.2019) by sme si zase pripomenuli v rozhlase, deň úcty k starším v októbri, to by 

bolo v spolupráci s obcou (príspevok na autobus na pútnické miesto a na občerstvenie). 

Potom fašiangy v réžii folkloristov a Mikuláš spojený s vianočnými trhmi. Ostali dve 

väčšie akcie – Hodová nedeľa spojená s oslavou 95. výročia založenia DHZ v našej obci, 

začne to svätou obcou, potom bude občerstvenie a program na námestí. Je tam jeden 

bonus – starosta potvrdil, že je prisľúbené vystúpenie Hudby ministerstva vnútra. Majú 

okolo 50 členov, ale neprídu všetci. Už komunikoval s riaditeľom hudby, ktorý sa pýtal na 

program, z toho sme usúdili, že s najväčšou pravdepodobnosťou prídu. Bude aj súťaž 

v pití piva, ktorú zorganizuje Café bar Alfa. Folklórne slávnosti, boli oslovené rôzne 

profesionálne folklórne skupiny, keďže nie je dostatok finančných prostriedkov, bolo 

nutné rozpočet upraviť, teda pozvať naše folklórne skupiny, ktoré budú vystupovať 

zadarmo. Na noc bola dojednaná skupina Relax, no tam pôjde zahrať J. Zajac, za 

polovičnú sumu. Následne poinformovala o predpokladaných nákladoch na jednotlivé 

podujatia a náhradnom programe a moderátoroch za drahé skupiny a vystúpenie p. 

Hruštinca. Čaká sa ja na projekt, či by sa aspoň zabezpečilo ozvučenie na slávnosti. 

Navrhla nové kultúrne podujatia na zváženie: Remeslo má zlaté dno, Recepty našich 
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babičiek, športové podujatie s našimi športovcami. Vyjadrila sa aj k odmeňovaniu 

poslancov a členov komisií. Podotkla, že v komisiách sú aj obyvatelia, ktorí nie sú 

poslancami a aktívne sa podieľajú na práci pre obec, bola im sľúbená nejaká finančná 

odmena, a preto je potrebné to prediskutovať aj s nimi v jednotlivých komisiách. Starosta 

podotkol, že v rámci šetrenia na slávnostiach sa treba pozrieť aj na fakt, že je potrebné 

investovať do obnovy amfiteátra na Hájniciach – urobiť rozvod elektriny, stĺpy na 

osvetlenie. Všetky veci sa budú robiť postupne. Keď bude amfiteáter kultúrny, potom 

môžeme uvažovať nad drahými skupinami. Mgr. Mináriková podotkla, že boli 

vypracované dva projekty – na ozvučenie na folklórne slávnosti, druhý na výzdobu – 

kvety na zastávky a centrálnu zónu. Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie je prílohou 

č.18 tejto zápisnice. 

Do diskusie sa zapojil aj S. Zajac s návrhom, aby ekonómka vypracovala zoznam hnuteľného 

aj nehnuteľného majetku a dala to k dispozícii poslancom aj ekonomickej komisie. Tiež sa mu 

nepáčilo, že sa vykrývajú veci z rezervného fondu. Po diskusii nakoniec vyplynul nasledovný 

návrh: uložiť ekonómke obce, aby doložila reálne náklady za každý mesiac zvlášť, riadne 

rozdelené, a to od januára 2019 a zasielať členom ekonomickej komisie aj poslancom 

obecného zastupiteľstva pravidelne. Termín najneskôr dva týždne pred budúcim 

zastupiteľstvom tak,  aby to  stihla spracovať aj ekonomická komisia a vyjadriť sa k tomu.  

UZNESENIE č. 45/2019 

Prítomnosť/kvórum = 7/5 

Hlasovanie: 

Za: 7 (JUDr. A. Kubaščík, V. Kubaščík, Mrg. E. Kuriaková, Mgr. M. Kvašňovský, M. 

Majčín, Z. Mičundová, S. Zajac) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Vadičove ukladá ekonómke obce doložiť reálne 

náklady obce podrobne rozpoložkované za každý mesiac členom ekonomickej komisie 

a poslancom obecného zastupiteľstva, a to od januára 2019 tak, aby ekonomická 

komisia mohla uvedené náklady prerokovať a dať stanovisko na nasledujúce riadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva, teda najneskôr dva týždne vopred.  
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K susedskému sporu sa vyjadril dodatočne aj JUDr. A. Kubaščík tak, ako avizoval skôr. 

Komentoval prednes p. Haluzu. Argumenty a doklady, ktoré predložil nemajú právnu 

účinnosť. Je potrebné aj zjednotiť stavebnú komisiu. Bolo ďalej aj uvedené, že správca ihriska 

nemá uzavretú zmluvu. Starosta odpovedal, že už je to v štádiu riešenia. Nepáčil sa mu 

prístup správcu. Zmluva musí byť, ale nerobí sa na ceste. Podotkol, že je množstvo 

problémov s výdavkami na futbal. Bola odpojená voda, pretože bol nelegálny odber. 

Oficiálnou cestou by zapojenie vody trvalo veľmi dlho. Hľadajú sa aj iné alternatívy 

napojenia sa na obecný vodovod. Opätovne je problém s vlastníckymi vzťahmi. 

Nevysporiadané pozemky sú aj pod prístavbou školskej jedálne, čo je mu zazlievané, že si 

dovolil na to školu upozorniť. Keď sa pomýlil a povedal, že aj nadstavba školy je 

neskolaudovaná, začali ho chytať za slovíčka, ale nikto nepovie celú pravdu. JUDr. Kubaščík 

podotkol, že je potrebné situáciu vyriešiť do 14.04.2019. Informoval, že riaditeľ základnej 

školy podal na starostu ako zriaďovateľa sťažnosť, že narušuje morálku kuchárkam. Bude sa 

to riešiť na komisii. Vyjadril sa aj k rokovaniu s firmou SEVAK, a.s. ohľadom problému 

prístupovej cesty k vodojemu Požeha. Keďže cesta nebola spôsobilá a bolo nutné vodu 

dovážať do vodojemu, musela cisterna ísť aj po pozemku Agrofarmy. Za znehodnotenie 

upraveného pozemku Ing. Miškovičová vyúčtovala SEVAKU 15 000€ za výdavky spojené 

s opätovným upravením časti pozemku. Podľa vyjadrenia zástupcu firmy SEVAK, predmetné 

miesto upravené nebolo, aj keď práce už boli vyfaktúrované.  

Vyjadril sa aj p. Kašaj, ktorému sa nepozdáva možný prenájom pozemku p. Remišovi, 

k zabetónovanému obrubníku p. Gaža, k problémom s parkovaním, nie je dosť miesta pri 

pošte pre traktor, problémom sú aj rozbité cesty.  

Do diskusie vstúpila aj p. Gacíková, ktorá apelovala na riešenie problému, kde má sanitka 

vyložiť p. S. Káčeríka, ktorému vyhorela časť domu. Pani B. Káčeríková informovala o stave, 

v akom sa nachádza vyhorená časť domu. Ďalej sa pýtala, že pri nich pracovali vodári firmy 

SEVAK  a vznikla tam diera, to upadlo a teraz  je tam jama. Požiadala starostu, aby 

zabezpečil, aby bola jama zasypaná, aby nevznikol úraz. 

Pán K. Urbaník sa opýtal, že čo s budovou u Galierov, v budove by mal byť kompletne 

vybavený byt, požiadal o preverenie a navrhol, aby sa ten byt využíval práve za účelom 

ubytovania obyvateľov, ktorým vznikla mimoriadna udalosť.  

11. Záver. 

Rokovanie bolo ukončené o 22:27 starostom obce, ktorý poďakoval všetkým za účasť.  
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Zápisnica nie je doslovným prepisom rokovania, obsahuje najpodstatnejšie vyjadrenia. 

Z dôvodu hluku v zasadačke obecného úradu niektoré vyjadrenia občanov nemusia byť 

presne zaznamenané. Obecný úrad nezodpovedá za vyjadrenia účastníkov. Prílohy zápisnice 

sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Vadičov. Riadne zastupiteľstvo sa konalo 

v zasadačke Obecného úradu v Hornom Vadičove, bolo nahrávané a  zvukový záznam je 

k dispozícií na obecnom úrade v trvaní 4:20:28 hod. 

  

Zapísala: Bc. Lenka Palicová 

V Hornom Vadičove, dňa 22.03.2019 

Overovatelia zápisnice: 

Viktor Kubaščík ............................................. 

Zuzana Mičundová ............................................. 

 

 

     Miroslav Káčerik 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 


