Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove
zo dňa 20. septembra 2018
Obecné zastupiteľstvo
A/ PREROKOVALO
38/2018

Návrh na doplnenie programu o bod: Súhlas obecného zastupiteľstva k podpisu
exekučného titulu: notárskej zápisnice.

39/2018

Návrh na vyradenie z programu bod: Návrh zmluvy na prevod obchodného
podielu obce Horný Vadičov v spoločnosti Agrofarma Vadičov s.r.o.

40/2018

Návrh na vyradenie z programu bod: Určenie počtu poslancov obecného
zastupiteľstva a volebného obvodu

41/2018

Návrh programu na rokovanie poslancov obecného zastupiteľstva

42/2018

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 21.6.2018

43/2018

Súhlas obecného zastupiteľstva k podpisu exekučného titulu: notárskej
zápisnice, v ktorej je spísané vyhlásenie povinnej osoby Obce Horný Vadičov
o uznaní záväzku, súhlas povinnej osoby Obce Horný Vadičov
s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou podľa § 41 ods. 2
Exekučného poriadku. Obec Horný Vadičov ako dlžník a povinná osoba
uznáva svoj dlh voči oprávnenej osobe a to: Slovenská republika v zastúpení
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dlh vo výške 50913,06
EUR z nezrovnalosti v projekte Komplexná regenerácia centrálnej zóny obce
Horný Vadičov , podrobne opísaný v Správe o zistenej nezrovnalosti č.
N21401893/S04 , je splatný do 20.9.2021. Správa o zistenej nezrovnalosti je
prílohou notárskej zápisnice. Dlh bude Obec Horný Vadičov splácať podľa
splátkového kalendára, ktorý je súčasťou notárskej zápisnice, pod stratou
výhody splátok pre nezaplatenie jednej z nich. V prípade nesplatenia svojho
dlhu Obec Horný Vadičov výslovne súhlasí s tým, aby v prípade nesplnenia jej
záväzku sa zápisnica stala vykonateľným titulom na všetok jej hnuteľný
a nehnuteľný majetok aj budúci majetok.

44/2018

Náhradu škody vo výške 50.913,06 eur, vzniknutej v súvislosti s
nezrovnalosťou hlásenou v Správe o zistenej nezrovnalosti č. N21401893/S04
a na základe rozsudku Najvyššieho súdu 5To/4/2017 zo dňa 15.2.2018,
právoplatného a vykonateľného 15.2.2018 od V. K. a P. M., „regresné
konanie“ najneskôr do troch rokov od vykonateľnosti tohto rozsudku.

45/2018

Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7

46/2018

Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, určenie volebného
obvodu v obci Horný Vadičov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na roky
2018-2022

47/2018

Žiadosť o zámenu pozemkov novovytvorený p.č. 285/3 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10 m2 vo vlastníctve obce Horný Vadičov za pozemky
novovytvorené p.č. 102/14 orná pôda o výmere 4 m2, p.č. 102/15 orná pôda
o výmere 4 m2, p.č. 102/16 orná pôda o výmere 2 m2, katastrálne územie
Prostredný Vadičov vo vlastníctve Štefan Rudinec, Horný Vadičov 683.

48/2018

Žiadosť Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina o odpredaj pozemku p.č. 7/6
o výmere 5 m2 zastavané plochy a nádvoria a p.č. 7/7 o výmere 11 m2 zastavané
plochy a nádvoria za 3,- €/m2, katastrálne územie Horný Vadičov z dôvodu
stavebnej akcie: Horný Vadičov – centrum zahustenia DTS a rozšírenie NNK
pre novú individuálnu bytovú výstavbu.

49/2018

Žiadosť Jozefa Remiša, Horný Vadičov 102 o odkúpenie pozemku 50 až 100
m2 z p.č. 152, katastrálne územie Horný Vadičov.

50/2018

Žiadosť Miroslavy Janíkovej, Horný Vadičov 102 o odkúpenie pozemku p.č.
165/9 o výmere 582 m2, katastrálne územie Horný Vadičov.

51/2018

Žiadosť Otílii Múčkovej, Horný Vadičov 506 o zámenu pozemkov p.č. 165/9
o výmere 153 m2, katastrálne územie Horný Vadičov.

52/2018

Žiadosť Pavla Kašíka, Horný Vadičov 261 o vyasfaltovanie prístupovej cesty k
novostavbe a osvetlenie.

53/2018

Žiadosť Petra Tichého, Horný Vadičov 570 o vyasfaltovanie cesty p.č. 2718/1,
katastrálne územie Horný Vadičov.

54/2018

Správu z kontroly č. 2/2018 hlavnej kontrolórky obce Horný Vadičov

55/2018

Zápisnicu z pracovného stretnutia Správa ciest Žilina vo veci prešetrenia
odpadovej vody Horný Vadičov – Galierovce.

B/ SCHVAĽUJE
38/2018

Doplnenie programu o bod: Súhlas obecného zastupiteľstva k podpisu
exekučného titulu: notárskej zápisnice.

41/2018

Program rokovania poslancov obecného zastupiteľstva

43/2018

Súhlas obecného zastupiteľstva k podpisu exekučného titulu: notárskej
zápisnice, v ktorej je spísané vyhlásenie povinnej osoby Obce Horný Vadičov
o uznaní záväzku, súhlas povinnej osoby Obce Horný Vadičov
s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a s exekúciou podľa § 41 ods. 2
Exekučného poriadku. Obec Horný Vadičov ako dlžník a povinná osoba
uznáva svoj dlh voči oprávnenej osobe a to: Slovenská republika v zastúpení
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dlh vo výške 50913,06
EUR z nezrovnalosti v projekte Komplexná regenerácia centrálnej zóny obce
Horný Vadičov , podrobne opísaný v Správe o zistenej nezrovnalosti č.
N21401893/S04 , je splatný do 20.9.2021. Správa o zistenej nezrovnalosti je
prílohou notárskej zápisnice. Dlh bude Obec Horný Vadičov splácať podľa

splátkového kalendára, ktorý je súčasťou notárskej zápisnice, pod stratou
výhody splátok pre nezaplatenie jednej z nich. V prípade nesplatenia svojho
dlhu Obec Horný Vadičov výslovne súhlasí s tým, aby v prípade nesplnenia jej
záväzku sa zápisnica stala vykonateľným titulom na všetok jej hnuteľný
a nehnuteľný majetok aj budúci majetok.
45/2018

Rozpočtové opatrenie č. 7

Bežné príjmy obce
KATEGÓRIA
120
290
310

Dane z majetku
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
Spolu bežné príjmy obce

Kapitálové príjmy obce
KATEGÓRIA
320

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Tuzemské kapitálové granty a transfery
Spolu kapitálové príjmy

Bežné príjmy škôl
HLAVNÁ
ROZPOČTOVÁ POLOŽKA
KATEGÓRIA
Základná škola
200
Nedaňové príjmy
Materská škola
200
Nedaňové príjmy
300
Granty a transfery
Centrum voľného času
200
Nedaňové príjmy
Spolu bežné príjmy škôl
Bežné výdavky obce
KATEGÓRIA
0133
610
0620
630
0820
630

MATRIKA
Mzdy
ÚDRŽBA ZELENE A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
Tovary a služby
KULTÚRNA OBLASŤ
Tovary a služby
Spolu bežné výdavky

Bežné výdavky škôl
HLAVNÁ
KATEGÓRIA
600
600
600

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Základná škola
Bežné výdavky
Materská škola
Bežné výdavky
Centrum voľného času
Bežné výdavky
Spolu bežné príjmy škôl

Kapitálové výdavky škôl
KATEGÓRIA

700

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA

Materská škola
Bežné výdavky
Spolu kapitálové výdavky škôl

Rozpočtové
opatrenie č. 7
1844
2166
3165
7175

Rozpočtové
opatrenie č. 7
30000
30000

Rozpočtové
opatrenie č. 7
8528
8528
2107
607
1500
309
309
10944

Rozpočtové
opatrenie č. 7
120
4239
1063
5422

Rozpočtové
opatrenie č. 7
10281
10281
607
607
309
309
11197

Rozpočtové
opatrenie č. 7
1500
1500
1500

46/2018

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva – 9.
Určenie volebného obvodu v obci Horný Vadičov - 1.
Rozsah výkonu funkcie starostu obce na roky 2018 - 2022 – plný úväzok.

47/2018

Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemky vo vlastníctve Obce Horný
Vadičov novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 285/3 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 10 m2, zapísané na LV č. 130 pre obec Horný Vadičov,
okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie Prostredný Vadičov, vedené
Okresným úradom, katastrálnym odborom Kysucké Nové Mesto a zámer ich
prevodu zámenou za pozemky vo vlastníctve Štefan Rudinec, Horný Vadičov
č. 683 novovytvorené: parcela registra „C“ parc.č. 102/14 orná pôda o výmere
4 m2, p.č. 102/15 orná pôda o výmere 4 m2, p.č. 102/16 orná pôda o výmere 2
m2 zapísané na LV č. 53 katastrálne územie Prostredný Vadičov, vedené
Okresným úradom, katastrálnym odborom Kysucké Nové Mesto, a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, ktorým je potreba usporiadania vlastníckych
vzťahov bez finančného vyrovnania (pozemok žiadateľa zasahuje do miestnej
komunikácie, ktorá je pre obec potrebná). Zámena je pre obec výhodná.
Znalecký posudok vzhľadom k tomu, že zamieňané nehnuteľnosti sú veľmi
nízkej hodnoty, vynaložené verejné prostriedky naň by bolo považované ako
nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov. Všetky náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva vo forme zámeny znáša žiadateľ.

D/BERIE NA VEDOMIE
42/2018

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 21.6.2018

52/2018

Žiadosť Pavla Kašíka, Horný Vadičov 261 o vyasfaltovanie prístupovej cesty k
novostavbe a osvetlenie.

53/2018

Žiadosť Petra Tichého, Horný Vadičov 570 o vyasfaltovanie cesty p.č. 2718/1,
katastrálne územie Horný Vadičov.

54/2018

Správu z kontroly č. 2/2018 hlavnej kontrolórky obce Horný Vadičov

55/2018

Zápisnicu z pracovného stretnutia Správa ciest Žilina vo veci prešetrenia
odpadovej vody Horný Vadičov – Galierovce.

R/NESCHVAĽUJE
39/2018

Vyradenie z programu bod: Návrh zmluvy na prevod obchodného podielu
obce Horný Vadičov v spoločnosti Agrofarma Vadičov s.r.o.

40/2018

Vyradenie z programu bod: Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva
a volebného obvodu

48/2018

Odpredaj pozemku p.č. 7/6 o výmere 5 m2 zastavané plochy a nádvoria a p.č.
7/7 o výmere 11 m2 zastavané plochy a nádvoria za 3,- €/m2, katastrálne
územie Horný Vadičov z dôvodu stavebnej akcie: Horný Vadičov – centrum

zahustenia DTS a rozšírenie NNK pre novú individuálnu bytovú výstavbu,
Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina.
49/2018

Odpredaj pozemku z p.č. 152, katastrálne územie Horný Vadičov, Jozefovi
Remišovi, Horný Vadičov 102.

50/2018

Odpredaj pozemku z p.č. 165/9 o výmere 582 m2, katastrálne územie Horný
Vadičov, Miroslave Janíkovej, Horný Vadičov 125

51/2018

Zámenu pozemkov p.č. 165/9 o výmere 153 m2, katastrálne územie Horný
Vadičov, Otílii Múčkovej, Horný Vadičov 506.

H/UKLADÁ
43/2018

Zástupcovi starostu obce bezodkladne zabezpečiť vyhotovenie notárskej
zápisnice.

44/2018

Štatutárnemu orgánu obce uplatniť na príslušnom súde náhradu škody vo výške
50.913,06 eur, vzniknutej v súvislosti s nezrovnalosťou hlásenou v Správe
o zistenej nezrovnalosti č. N21401893/S04 a na základe rozsudku Najvyššieho
súdu 5To/4/2017 zo dňa 15.2.2018, právoplatného a vykonateľného
15.2.2018 od V. K. a P. M., „regresné konanie“ najneskôr do troch rokov od
vykonateľnosti tohto rozsudku.

