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 Uznesenia OZ – 3.12.2019 
Uznesenia: 
 

UZNESENIE č. 92/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach berie na vedomie určenie zapisovateľky : Ing. Nina Masárová 
a overovateľov zápisnice z rokovania OZ: p. Dagmar Ďurišová, p. Miroslav Stančík. 

UZNESENIE č. 93/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

UZNESENIE č. 94/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie správu zo zasadnutia Finančnej komisie. 

UZNESENIE č. 95/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje Rozpočet obce Vaďovce na roky 2020-2022. 

UZNESENIE č. 96/2019  
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje zmeny návrhu Dodatoku č.1 k VZN č.2/2018 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Vaďovce.  

UZNESENIE č. 97/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. 

UZNESENIE č. 98/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje udelenie poslednej šance p. Polčanovi do konca 
marca 2020 na riadne splácanie nájmu obecného bytu vo Vaďovciach.  

UZMESENIE č. 99/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje pozvanie neplatičov daní na Obecný úrad, kde sa 
s nimi dohodne splatenie dlhu na daniach. 

UZMESENIE č. 100/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje odpredaj pozemku v majetku obce v lokalite Dubník 
vo výmere 183 m2 za sumu15€ za 1m2.  

UZMESENIE č. 101/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje uloženie inžinierskych sietí hotela Sanus na pozemku 
obce a súhlasí so spísaním zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene s tým, že do kolaudácie im 
obec stanovuje jej riešenie.  

UZMESENIE č. 102/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce neschvaľuje zmenu uznesenia č. 66/2019 a) ako aj sumu 
v uznesení stanovenú.  

UZMESENIE č. 103/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje hodnotu ceny obce na 50€. 
UZMESENIE č. 104/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje termíny zasadnutí OZ v dátumoch: 4.2.2020, 7.4.2020, 
2.6.2020, 8.9.2020, 3.11.2020, 1.12.2020 a ak by bolo treba, bude zvolané zastupiteľstvo aj 
v neplánovanom mesiaci v prvý utorok.  

UZMESENIE č. 105/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce  neschvaľuje partnerstvo s mestom Beit Sahour. 

UZMESENIE č. 106/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje pridanie sumy poplatku za odpad pre deti, bývajúce 
na internáte v hodnote 7,50€/osoba do Dodatku č. 1 k VZN č.2/2018 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vaďovce. 

UZMESENIE č. 107/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórky obce Vaďovce vo výške 
200€.  

 
 

 
 
 
Alžbeta Tuková 

   starostka obce Vaďovce 


