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Uznesenia OZ – 6.6.2019 
 

UZNESENIE č. 43/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach berie na vedomie určenie zapisovateľky: Ing. Nina Masárová 
a overovateľov zápisnice z rokovania OZ: p. Miroslav Stančík, p. Ing. Peter Dinga 

UZNESENIE č. 44/2019  
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach schvaľuje program rokovania podľa pozvánky s pridanými bodmi 

UZNESENIE č. 45/2019   
Obecné zastupiteľstvo vo Vaďovciach berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 

UZNESENIE č. 46/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce neschvaľuje Záverečný účet obce Vaďovce za rok 2018 

UZNESENIE č. 47/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce  
a) schvaľuje  
vypracovanie znaleckého posudku obecnej parcely č. 4144/1 parc. E. 
b) schvaľuje  
podať p. Maňovi predbežný súhlas s odpredajom obecnej parcely č. 1245/4 TTP s podmienkou zníženia 
požadovaných m2, ktoré nezasahujú do obecnej cesty a predloženia geometrického plánu pozemku  

UZNESENIE č. 48/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje Domový poriadok pre nájomné byty v obci Vaďovce 
po odstránení bodu 4.2 v článku 4 a pridaním miest na zverejnenie Domového poriadku, a to internetová 
stránka obce, úradná tabuľa obce 

UZNESENIE č. 59/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce neruší nájomnú zmluvu za obecný nájomný byt p. Petra Polčana 
s podmienkou platenia mesačného nájmu spolu so splátkou 100€/mesiac za dlh, po dobu splatenia dlhu 

UZNESENIE č. 50/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje finančný príspevok v hodnote 100 € na Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine 

UZNESENIE č. 51/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce  
a)berie na vedomie 
vyúčtovanie obecnej akcie Dedinský majáles 
b) schvaľuje 
vytvorenie peňažného fondu na ďalšiu akciu v hodnote 903,38€ 

UZNESENIE č. 52/2019   
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce  

a) schvaľuje  
cenovú ponuku projektu opravy Plevovského mostu so 4 ročnou zárukou 

b) schvaľuje 
cenovú ponuku projektu rekonštrukcie Domu smútku – zasklenie jednej strany 

c) schvaľuje 
cenovú ponuku rozšírenia kamerového systému pre Zberný dvor s kamerami s rozlíšením 4mpx 

d) schvaľuje 
cenovú ponuku rekonštrukcie elektriky v budove ZŠ a MŠ Vaďovce 

 
2. Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje podanie žiadosti - Rekonštrukcia chodníkov v obci 
Vaďovce      

UZNESENIE č. 53/2019   
Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce schvaľuje opravu stĺpu verejného osvetlenia 

 
 
 

 
 
 
Alžbeta Tuková 

   starostka obce Vaďovce 


	Uznesenia OZ – 6.6.2019

