Uznesenia obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 23.06.2016
A/ PREROKOVALO

31/2016

Predloženú zmenu návrhu programu

32/2016

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce
Horný Vadičov za rok 2015

33/2016

Záverečný účet Obce Horný Vadičov za rok 2015

34/2016

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 8 184,13 eur na tvorbu
rezervného fondu

35/2016

Rozpočtové opatrenie č. 3

36/2016

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre Obec Horný Vadičov
na 2. polrok 2016

37/2016

Informáciu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole

38/2016

Schválenie predaja pozemku parc. č. KNC 165/12 z dôvodu vysporiadania
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 – p. Alena
Švecová, p. Katarína Kocúrová a p. Peter Kocúr

39/2016

Opätovnú žiadosť p. Antónie Dadajovej o odkúpenie časti z parcely č. 274 o výmere
7 m2 v k. ú. Prostredný Vadičov s novými pozmenenými údajmi

40/2016

Žiadosť o zámenu časti pozemku parc. č. KN C 2692/1 o výmere cca 27 m2 vo
vlastníctve Obce Horný Vadičov v k. ú. Horný Vadičov a pozemku parc. č. KN C
1963/1 o výmere cca 27 m2 v k. ú. Horný Vadičov vo vlastníctve žiadateľov p. Ing.
Miroslava Kelku a manž. Mgr. Eriky Kelkovej

41/2016

Sťažnosť p. Jána Remiša za porušenie dodržiavania práv ochrany životného
prostredia

42/2016

Žiadosť p. Vladimíra Ďuriku o opätovné prejednanie problému na prístupovej ceste
k rodinnému domu

43/2016

Písomnú žiadosť o finančný príspevok pre občanov obce Horný Vadičov žijúcich
v Centre sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto, pracovisko Horný
Vadičov

44/2016

Žiadosť Centra sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto o opravu
prístupovej cesty k zariadeniu v Hornom Vadičove č. 54

45/2016

Žiadosť p. Ľudovíta Hocha, zaslúžilého člena DPO SR o poskytnutie finančného
príspevku na vydanie knižnej publikácie o histórii a činnosti hasičov z okresu
Kysucké Nové Mesto

46/2016

Písomnú žiadosť o realizáciu verejného osvetlenia - p. Štefan Kultan, Ing. Karol
Verffy, Ing. Marián Kostolný

47/2016

Žiadosť p. Antona Orieščika, bytom Rosina 361 o pripojenie na obecný vodovod

48/2016

Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu Žilina

49/2016

Informáciu starostu obce o kultúrnych a športových podujatiach organizovaných
obcou: Žiacky pľacový futbalový turnaj – 26.06.2016; Hodová nedeľa – 03.07.2016,
Hasičská súťaž o Pohár starostu obce – 10.07.2016, Vadičovské folklórne slávnosti –
16.07.2016, Pľacový turnaj o Pohár starostu obce – 24.07.2016, Vajčovský kotlík –
13.08.2016

B/SCHVAĽUJE

31/2016

Program rokovania podľa predloženého návrhu doplnený o body: Odovzdanie
knihy: "Otvorený svet poznania", o bod: Žiadosť o opravu prístupovej cesty
a o zmenu v znení v bode č. 11 Opätovná žiadosť p. A. Dadajovej o odkúpenie časti
z parcely č. 274 o výmere 7 m2 s novými pozmenenými údajmi

33/2016

Záverečný účet Obce Horný Vadičov za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez
výhrad

34/2016

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 8 184,13 eur na tvorbu
rezervného fondu

35/2016

Rozpočtové opatrenie č. 3

36/2016

Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016

38/2016

Predaj pozemku parc. č. KNC 165/12 o výmere 1 420 m2 za sumu minimálne
20 eur/m2 formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže a účel využitia finančných
prostriedkov získaných z predaja pozemku

39/2016

Zámer odpredaja pozemku parc. č. KNC 274 o výmere cca 7 m2 v k. ú. Prostredný
Vadičov za sumu 7 eur/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

40/2016

Zámer na zámenu pozemku parc. č. KN C 2692/1 o výmere cca 27 m2 v k. ú. Horný
Vadičov vo vlastníctve Obce Horný Vadičov a pozemku parc. č. KN C 1963/1 v k.
ú. Horný Vadičov o výmere cca 27 m2 vo vlastníctve žiadateľov p. Ing. Miroslava
Kelku a manž. Mgr. Eriky Kelkovej s ich následným vymeraním

43/2016

Poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 eur pre Centrum sociálnych služieb
Fantázia Kysucké Nové Mesto, pre prijímateľov sociálnej služby na pracovisku v
Hornom Vadičove

44/2016

Opravu prístupovej cesty k zariadeniu Centra sociálnych služieb Fantázia pracovisko
Horný Vadičov č. 54

45/2016

Poskytnutie finančného príspevku vo výške 200 eur na vydanie knižnej publikácie
o histórii a činnosti hasičov z okresu Kysucké Nové Mesto pre žiadateľa p. Ľudovíta
Hocha, bytom Clementisova 1038/6, Kysucké Nové Mesto, zaslúžilého člena DPO
SR

47/2016

Pripojenie prístavby záhradného domčeka na pozemku parc. č. 870/2 žiadateľa
p. Antona Orieščika, bytom Rosina 361 na obecný vodovod Galierovce

C/ZAMIETA
31/2016

Požiadavku poslanca p. Ing. A. Berešíka, týkajúca sa doplnenia o informáciu starostu
obce o súdnom spore s p. P. Martikánom, ktorý sa konal dňa 14.04.2016

D/BERIE NA VEDOMIE
32/2016

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu Obce
Horný Vadičov za rok 2015

37/2016

Správu z kontroly hlavnej kontrolórky č. 1/2016 o vykonanej kontrole

41/2016

Sťažnosť p. Jána Remiša za porušenie dodržiavania práv ochrany životného prostredia

42/2016

Predloženú žiadosť p. Vladimíra Ďuriku o opätovné prejednanie problému na
prístupovej ceste k rodinnému domu

46/2016

Predloženú žiadosť o realizáciu verejného osvetlenia

48/2016

Informáciu starostu obce o žiadosti o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu
Žilina zo dňa 19.05.2016

49/2016

Informáciu starostu obce o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
organizovaných obcou v mesiacoch jún – august 2016

E/ODPORÚČA
40/2016

Žiadateľom, aby si dali pozemky vymerať a geometrický plán s uvedením konkrétnej
výmery a čísla pozemkov predložiť na rokovanie poslancov OZ

41/2016

Starostovi obce sťažnosť za porušenie dodržiavania práv ochrany životného prostredia
zaslať na posúdenie odboru starostlivosti o životné prostredie Okresný úrad v Kysuckom
Novom Meste

42/2016

Starostovi obce, aby Lesnému spoločenstvu, Pozemkovému spoločenstvu Horný
Vadičov zaslal písomnú výzvu na vykonanie opatrení, týkajúcich sa odvodnenia
prístupovej komunikácie

46/2016

Starostovi obce, aby obec budovala a rozširovala osvetlenie podľa finančných možností

