Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 31.03.2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A/ PREROKOVALO

1/2016

Predloženú zmenu návrhu programu

2/2016

Predložený návrh starostu obce na zloženie návrhovej komisie na ďalšie obdobie

3/2016

Rozpočtové opatrenie č. 2

4/2016

Zmenu účelového určenia budovy súp. č. 288 (objekt bývalej školskej jedálne)
v zmysle § 7a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

5/2016

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2015

6/2016

Informáciu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole

7/2016

Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Horný Vadičov

8/2016

Návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu
nádeje obce Horný Vadičov

9/2016

Návrh zástupcu starostu obce na určenie platu starostu obce s účinnosťou od
01.01.2016 a zvýšenie platu starostu o 30 % s účinnosťou od 01.04.2016.
Základný plat starostu obce je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 3 ods. 1 zákona
č. 253/1994 Z. z., t. j. za rok 2015 vo výške 883,00 eur a zákonom určeného násobku
podľa počtu obyvateľov obce podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z., t. j. od 1 001
do 3 000 je 1,98 – násobok.

10/2016

Návrh o spôsobe volieb členov Rady školy pri Základnej škole Horný Vadičov a
členov Rady školy pri Materskej škole Horný Vadičov

11/2016

Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horný
Vadičov na roky 2016 – 2023

12/2016

Návrh podmienok nadobudnutia pozemku parc. č. CKN 181/5 o výmere 74 m2 od
darcu p. Elena Lalinská

13/2016

14/2016

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 4/2004 pre rok 2016
súvisiacej s organizovaním Vadičovských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia
16. júla 2016
Informáciu o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu telocvične
k zverejnenej Výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a
na vybavenie telocvične na rok 2016

15/2016

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie súvisiacej s vydaním Monografie „Horný
Vadičov kedysi a dnes“ v zmysle výzvy č. 4/2016 Fondu na podporu umenia
Bratislava

16/2016

Písomnú žiadosť o finančný príspevok pre občanov obce Horný Vadičov žijúcich
v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb, Štúrova 1210/61, Kysucké
Nové Mesto

17/2016

Informáciu o návrhu na významné osobnosti obce do publikácie Monografia o obci:
„Horný Vadičov kedysi a dnes“

18/2016

Návrh na odpredaj drevoobrábacích strojov – fréza, hobľovačka, vŕtačka, brúska
formou predaja

19/2016

Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych a užívateľských práv na novovzniknuté parcely
parc. č. 1970/67, 1970/68 a 1970/69 o celkovej výmere 851 m2 v k. ú. Horný Vadičov
žiadateľov p. A. Švecovej, p. K. Kocúrovej a
p. P. Kocúra, informáciu
o vypracovanom znaleckom posudku a ich odkúpenie za cenu 15 eur za 1 m2

20/2016

Žiadosť o opravu cestnej komunikácie na pozemku CKN 2696/1 a 2696/2 – p. Martina
Kyselová, p. Monika Bodocká

21/2016

Žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia k rodinnému domu - p. Martina Kyselová a
p. Monika Bodocká, p. Peter Tichý, p. Jana Ďuranová, p. Michal Mikolaj, p. Radoslav
Sága

22/2016

Žiadosť o preloženie, odstránenie verejného osvetlenia - p. Jaroslav Klučiarik

23/2016

Žiadosť o opravu prístupovej cesty – p. Marek Zátorský, p. Rastislav Roubal

24/2016

Žiadosť o prenájom priestorov pre členov ZO JDS

25/2016

Žiadosť o prenájom priestorov – p. Ján Harcek

26/2016

Informáciu o ozname Bývalých urbárnikov, Pozemkové spoločenstvo, Prostredný
Vadičov vo veci návrhu zmien výšky nájomného o mieru inflácie za prenájom
pozemkov v k. ú. Prostredný Vadičov

27/2016
28/2016

29/2016

Ústnu žiadosť o opravu cesty III. triedy v Prostrednom Vadičove pri pozemku p.
P. Revaja
Žiadosť o vybudovanie hokejbalového ihriska pre obyvateľov časti obce Prostredný
Vadičov a pri pošte
Informáciu o výsledku hospodárenia spoločnosti Agrofarma Vadičov s.r.o. za rok
2014

B/SCHVAĽUJE
1/2016

Program rokovania podľa predloženého návrhu doplnený o body: Voľba člena Rady
MŠ Horný Vadičov a Žiadosť hokejbalistov obce o vybudovanie hokejbalového
ihriska pre časť Prostredný Vadičov

3/2016

Rozpočtové opatrenie č. 2

4/2016

Zmenu účelového určenia budovy súp. č. 288 (objekt bývalej školskej jedálne)
v zmysle § 7a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a jej využívanie pre účely obce

7/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

8/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu nádeje obce Horný Vadičov

9/2016

Plat starostu obce s účinnosťou od 01.01.2016 po zaokrúhlení na celé euro nahor v
sume 1 749,00 eur a zvýšenie platu starostu o 30 % po zaokrúhlení na celé euro nahor
v sume 2 273,00 eur s účinnosťou od 01.04.2016

10/2016
11/2016
12/2016

Tajné hlasovanie pri voľbe členov Rady školy pri Základnej škole Horný Vadičov a
členov Rady školy pri Materskej škole Horný Vadičov
Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horný
Vadičov na roky 2016 – 2023
Prijatie daru od p. E. Lalinskej – pozemok parc. č. CKN č. 181/5 – záhrada o výmere
74 m2 v k. ú. Horný Vadičov pre účely obce za podmienky výlučného vlastníctva

16/2016

Poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 eur pre Zariadenie pre seniorov
a domova sociálnych služieb pre dospelých, Štúrova 1210/61 v Kysuckom Novom
Meste

18/2016

Zámer odpredaja neupotrebiteľného majetku drevoobrábacích strojov – fréza,
hobľovačka, vŕtačka, brúska formou predaja

19/2016

Odkúpenie pozemku parc. č. 1970/67, 1970/68 a 1970/69 o celkovej výmere 851 m2
v k. ú. Horný Vadičov vlastníkov p. A. Švecovej, p. K. Kocúrovej a p. P. Kocúra za
cenu 15 eur za 1 m2 formou splátkového kalendára v troch splátkach najneskôr do
31.12.2016

20/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie a opravu cestnej komunikácie pozemku
CKN 2696/1 a 2696/2 v lokalite na Čerenke

21/2016

Vybudovanie a rozšírenie verejného osvetlenia žiadateľov - p. Martina Kyselová a p.
Monika Bodocká, p. Peter Tichý, p. Jana Ďuranová, p. Michal Mikolaj, p. Radoslav
Sága

23/2016

Vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na opravu prístupovej cesty č. 2692/1,
ktorá slúži ako prístupová komunikácia k rodinným domom sťažovateľov

24/2016

Pridelenie priestorov pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska
formou výpožičky

25/2016

Pridelenie priestorov v objekte č. 288 – bývalé CVČ formou výpožičky hudobnej
skupine p. Jána Harceka

27/2016

Opravu hlavnej cesty so spoluúčasťou obce riešiť vybudovaním prekrytia jarku popri
štátnej ceste pri zvonici v Prostrednom Vadičove

28/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie hokejbalového ihriska pre
obyvateľov časti obce Prostredný Vadičov a pri pošte

C/ZAMIETA

1/2016

22/2016
26/2016

Požiadavku poslanca p. S. Zajaca, týkajúca sa návrhu na zmenu rokovaní na dni
piatok, sobota, nedeľa
Žiadosť o preloženie, príp. odstránenie verejného osvetlenia na komunikácii pri
rodinnom dome p. J. Klučiarika
Návrh na zmenu výšky nájomného o mieru inflácie za prenájom pozemkov parc. č.
244/1, 244/2, 244/3 a 244/4, k. ú. Prostredný Vadičov, na ktorých sa nachádza stavba:
Nájomný bytový dom – 2 x 10 b. j.

D/BERIE NA VEDOMIE

5/2016

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2015

6/2016

Informáciu hlavnej kontrolórky obce o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 5/2015

13/2016

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK č. 4/2004 pre rok 2016
súvisiacej s organizovaním Vadičovských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia
16. júla 2016

14/2016

Informáciu o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu telocvične
k zverejnenej Výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a
na vybavenie telocvične na rok 2016

15/2016

Informáciu o žiadosti o poskytnutie dotácie súvisiacej s vydaním Monografie „Horný
Vadičov kedysi a dnes“ v zmysle výzvy č. 4/2016 Fondu na podporu umenia
Bratislava

17/2016

Návrh menného zoznamu na významné osobnosti obce do publikácie Monografia
o obci: „Horný Vadičov kedysi a dnes“

29/2016

Informáciu o výsledku hospodárenia spoločnosti Agrofarma Vadičov s.r.o. za rok
2014

E/ODPORÚČA

18/2016

Starostovi obce určiť komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

27/2016

Starostovi obce opravu poškodenej komunikácie prerokovať so Správou ciest ŽSK

G/POVERUJE
22/2016

Starostu obce zvolať rokovanie a dohodnúť spoločné riešenie na úpravu pomerov
medzi účastníkmi

J/VOLÍ
2/2016

Členov návrhovej komisie v zložení:
1. Monika Kubáščiková – predsedníčka
2. Mgr. Zuzana Čížová – členka
3. Mgr. Emília Palicová - členka

L/ SA UZNIESLO
17/2016

Starostovi a poslancom obce na najbližšom rokovaní, t. j. dňa 24.04.2016 pripraviť
zoznam významných osobností obce do publikácie Monografia o obci: „Horný
Vadičov kedysi a dnes“

