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Uznesenia OZ – 22.6.2021 
Uznesenia: 
 

UZNESENIE č. 19/2021  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach  
a)berie na vedomie určenie zapisovateľky : Ing. Nina Masárová 
b)schvaľuje overovateľov zápisnice z rokovania OZ: p. Mgr. Daniela Kontinová, p. Dagmar Ďurišová 

UZNESENIE č. 20/2021 
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje program rokovania podľa pozvánky. 

UZNESENIE č. 21/2021  
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zastupiteľstva. 

UZNESENIE č. 22/2021  
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie správu z Finančných komisií.  

UZNESENIE č. 23/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Vaďovce na obdobie júl až december 2021. 

UZNESENIE č. 24/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k 
Záverečnému účtu. 

UZNESENIE č.25/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje dodatok k uzneseniu č. 34/2020 a to presun 
prostriedkov z bežného účtu v sume 4 491,05€ na tvorbu rezervného fondu. 

UZNESENIE č. 26/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje Záverečný účet obce Vaďovce a celoročné 
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad a tak isto OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 19 937,91€. 

UZNESENIE č.27/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce berie na vedomie správu zo Stavebnej komisie.  

UZNESENIE č. 28/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku o výmere 28,75 
m2, vedený na LV č. 2910  ako pozemok  registra E  parcela č. 4597 o výmere 115 m2, nachádzajúci 
sa v k.ú. Vaďovce p. Renému Maszticsovi z dôvodu hodného osobného zreteľa za sumu 10€/m2. 

UZNESENIE č. 29/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku o výmere 27 m2, 
vedený na LV č. 861  ako pozemok  registra E  parcela č. 398/5, odčlenený GP ako parc. č. 313/2  vo 
výmere 27 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Vaďovce p. Ing. Milanovi Slávikovi z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa za sumu 7€/m2. 

UZNESENIE č. 30/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku o výmere 114m2, 
vedený na LV č. 861 ako pozemok  registra C  parcela č. 16/2 o výmere 5864 m2 nachádzajúci sa v 
k.ú. Vaďovce p. Mgr. Ľubici Gablechovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa za sumu 10€/m2. 

UZNESENIE č. 31/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje výmenu obecného pozemku s rod. Šumichrastovou 
parc. č. 379/1 vo výmere 600m2 za pozemok parc. č.  5991/32 o výmere 986 m2 za podmienok hodných 
osobitného zreteľa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alžbeta Tuková 

   starostka obce Vaďovce 


