
            
  Strana 1 z 1 

 

Uznesenia OZ – 18.6.2019 
 

UZNESENIE č. 54/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach berie na vedomie určenie zapisovateľky : Ing. Nina Masárová 
a overovateľov zápisnice z rokovania OZ: p. Janka Masárová, p. Jaroslav Bača 

UZNESENIE č. 55/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje program rokovania podľa pozvánky 

UZNESENIE č. 56/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2018  
bez výhrad 

UZNESENIE č. 57/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 s nasledovnými 
pripomienkami:  
Kapitálové výdavky 
1. Zrušenie rekonštrukcie okien na budove Fitness centra – 30 000€ (peniaze budú prerozdelené do 
nasledovných projektov:  

➢ rekonštr. rozhlasu ............................................... 558,00 €  
➢ dopravný projekt (značky a retardéry) ............. 1 655,82 € 
➢ zástavka - horný koniec ................................... 1 678,00 € 
➢ rekonštr. elektriky ZŠ ......................................10 000,00 € 
➢ kamerový systém na OcU ................................ 3 500,00 € 
➢ havarijný stav - elektrický stĺp .......................... 3 000,00 € 
➢ nákup elektrickej trúby do ŠJ ............................ 2 000,00€ 

 
SPOLU ........................................................................ 22 391,82 € 
 
2. Zmena v príjmoch- finančné operácie 

➢ projekt detské ihrisko – doplatok 5%.................... 507,85€ 
(zmena je zo sumy 450,00€ na sumu 507,85€) 

 

UZNESENIE č. 58/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje podanie výzvy na údržbu chodníkov a údržbu ciest po 
dohode obsahu so zastupiteľstvom a nasledovné zverejnenie vo Vaďovských novinkách, obecnom 
rozhlase, úradnej tabuli, internetovej stránke obce a sociálnych sieťach.  

UZNESENIE č. 59/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje nového člena p. Ing. Petra Dingu do DHZO Vaďovce 

UZNESENIE č. 60/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje nákup peliet pre zimnú vykurovaciu sezónu v budove 
základnej školy od dodávateľa ECPU, s.r.o. – Pelety Ladce 

UZNESENIE č. 61/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje nákup elektrickej trúby do školskej jedálne do 2 000€ 
z rezervného fondu obce.  

UZNESENIE č. 62/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje vytvorenie pracovného miesta od 2. septembra 2019.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alžbeta Tuková 

   starostka obce Vaďovce 


