Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 23.03.2017

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A/ PREROKOVALO

1/2017

Návrh programu na rokovanie poslancov OZ

2/2017

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 15.12.2016

3/2017

Správu nezávislého audítora za rok 2015

4/2017

Záverečný účet obce za rok 2016

5/2017

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 31 656,96 EUR na tvorbu
rezervného fondu

6/2017

Rozpočtové opatrenie č. 3

7/2017

Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce vo výške 30 000,00 EUR

8/2017

Informáciu starostu obce o voľbe na funkciu hlavného kontrolóra obce

9/2017

Žiadosť Združenia mariánskej mládeže Nitra o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Horný Vadičov vo výške 150 EUR, ktorú chce OZ použiť na realizáciu projektu
„Detský letný tábor Zubák“, ktorý sa uskutoční od 03.07.2017 do 06.07.2017

10/2017

Žiadosť Združenia mariánskej mládeže Nitra o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Horný Vadičov vo výške 200 EUR, ktorú chce OZ použiť na realizáciu projektu
„Detský letný tábor Polúvsie“, ktorý sa uskutoční od 10.08.2017 do 14.08.2017

11/2017

Žiadosť PEMAmoto team Kysucké Nové Mesto o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Horný Vadičov vo výške 500 EUR na športovú činnosť Enduro a Countrycross
v sezóne 2017

12/2017

Žiadosť Základnej školy Horný Vadičov na prenájom viacúčelového ihriska

13/2017

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

14/2017

Ponuku na odpredaj pozemku, na ktorom je vybudované futbalové ihrisko parc. č. KNE 2394 o výmere 564 m2 v k. ú. Horný Vadičov, vlastníka pozemku p. Jozefa Kašíka,
bytom Limbová 8, Žilina

15/2017

Informáciu o riešení dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Horný
Vadičov

16/2017
17/2017

Informáciu o premiestnení autobusovej zastávky pri Pizzérii Lívia k. ú. Prostredný
Vadičov
Informáciu členov Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov k
žiadosti o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 152 k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa
p. Jozefa Remiša, bytom Horný Vadičov 102

18/2017

Informáciu starostu obce o kultúrno – spoločenských akciách v obci

19/2017

Informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie na realizáciu
projektov

20/2017

Monitorovaciu správu č. 1 ku aktualizovanému Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Horný Vadičov na roky 2016 - 2023

B/SCHVAĽUJE
1/2017

Predložený program rokovania

4/2017

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad

5/2017

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 31 656,96 EUR

6/2017

Rozpočtové opatrenie č. 3

7/2017

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie kapitálových
výdavkov obce vo výške 30 000,00 EUR

9/2017

Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 150 EUR pre Občianske združenie
Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra

11/2017

Dotáciu z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 500 EUR pre PEMAmoto team
Kysucké Nové Mesto na športovú činnosť Enduro a Countrycross v sezóne 2017

12/2017

Správcovi majetku obce Základnej škole Horný Vadičov súhlas na prenájom
viacúčelového ihriska a poplatok za prenájom do 16,00 hod. bezplatne, od 16,00 hod.
v cene 1 € za hodinu

14/2017

Odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 2394 o výmere 564 m2 v k. ú. Horný Vadičov,
vlastníka pozemku p. Jozefa Kašíka, bytom Limbová 8, Žilina, za cenu 3,30 eur
za 1 m2

C/ZAMIETA
10/2017

Žiadosť OZ o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov vo výške 200 EUR
pre Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra z dôvodu, že obec už
opakovane poskytla finančný príspevok z rozpočtu obce

D/BERIE NA VEDOMIE
2/2017

Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia poslancov zo dňa 15.12.2016

3/2017

Správu nezávislého audítora za rok 2015

8/2017

Informáciu starostu obce o voľbe na funkciu hlavného kontrolóra obce

15/2017
16/2017

Informáciu o riešení dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Horný
Vadičov
Informáciu o výsledku rokovania s vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2 vo veci
premiestnenia autobusovej zastávky pri Pizzérii Lívia k. ú. Prostredný Vadičov

17/2017

Informáciu členov Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov k
žiadosti o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 152 k. ú. Horný Vadičov, žiadateľa
p. Jozefa Remiša, bytom Horný Vadičov 102

18/2017

Informáciu starostu obce o uskutočnených kultúrno – spoločenských akciách v obci

19/2017

Informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácie na realizáciu
projektov

20/2017

Predloženú Monitorovaciu správu č. 1 o plnení cieľov Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Horný Vadičov na roky 2016 - 2023

E/ODPORÚČA
13/2017

17/2017

Členom Komisie stavebnej, územného plánu pri OZ Horný Vadičov na najbližšie
rokovanie predložiť stanovisko 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
Žiadateľovi o kúpu pozemku, aby na najbližšie rokovanie predložil stanovisko SVP,
š. p. Povodie Váhu k žiadosti o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 152 k. ú.
Horný Vadičov, na základe ktorého bude rozhodnuté o ďalšom postupe

G/POVERUJE
8/2017

Komisiu finančnú, obchodu, cestovného ruchu a verejného záujmu na najbližšie
rokovanie poslancov pripraviť podrobnosti týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra
obce

