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Uznesenie OZ 9/2016 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 15.12.2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
4. Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu o financovaní originálnych 

kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
5. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce    
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou na rok 2017 - 2019 
7. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019 
8. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2015 a Konsolidovanej 

účtovnej závierky na rok 2015 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 

    10.   Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
            Nad Kysucou za rok 2016   
    11. Návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 2014, 2015 
    12. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2016 
    13.  Rôzne 
    14.  Interpelácie poslancov 
    15. Záver 
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K bodu č. 1 
v Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 10/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa         
15. 12. 2016.              
 
 
K bodu č. 2 

v  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 10/2016-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Nikola Zajacová 
overovateľov zápisnice –  Ing. Miroslav Dočár,  Jozef Zborovan                  
návrhovú komisiu – Miroslav Dorman, Ján Lysík 
 
K bodu č.3 

v Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 

 
Rok 2012 
 

v Uznesenie č. 4-4-2/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť nájomcov bytového domu č.1259         o 
preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného nájomného domu č. 1259. Pre posúdenie 
opodstatnenia zateplenia bytového domu, bude spracovaný odborne spôsobilou osobou 
energetický posudok budovy. 
 

v Uznesenie č. 7-6-5/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu Vysoká nad 
Kysucou č. 1259 o opätovné prešetrenie možnosti zateplenia tohto bytového domu. 
 
v Uznesenie č. 12-5-3/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – 
Jedľovník 914, podporenú podpismi 9-tich vlastníkov nehnuteľnosti v osade „Predná Šatina“ 
o riešenie problému prístupovej komunikácie k ich nehnuteľnostiam a poveruje starostu obce 
zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami. 
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v Uznesenie č. 3-1-4/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného 
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce 
Jedľovník – Šatina. 
 
Rok 2013 
 

v Uznesenie č. 7-2-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného bremena 
na spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká nad 
Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na 
pozemku vodovodné potrubie DN 100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany       v šírke 1,5 m 
od vonkajšieho južného pôdorysného okraja uloženého potrubia smerom   do vnútra pozemku 
a podzemnú šachtu o rozmere D 2,3m x Š 1,5m x H 1,5m, čo predstavuje výmeru 120,00 m2, 
za jednorazovú odplatu za vecné bremeno v celkovej výške 101,75 € (slovom: jednostojeden 
euro a sedemdesiatpäť centov), čo je podiel 132/240 z celkovej odplaty 185,00 € v zmysle 
vypracovaného znaleckého posudku. 
 
Rok 2014 
 

v Uznesenie č. 3-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom Masarikom 
vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu. 
 

v Uznesenie č. 4-1-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku pri bytovke ZŠ E. A. Cernana č. 
p. 1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto                     s podmienkou 
prieskumu potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových domov o rovnaké 
státie pre osobné autá a doloženia geometrického plánu. 
 
Rok 2015 
 

v Uznesenie č. 6/2015-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Kubinca a Mgr. Júlie 
Kubincovej, bytom Makov 163, 023 56 Makov 023 56 a poveruje starostu obce vo vedení 
ďalších jednaní za účelom odkúpenia predmetných pozemkov do vlastníctva obce. 
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v Uznesenie č. 8/2015-6.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu 4 vchodových dverí na obecnom nájomnom byte č. 
1259. 
 
Rok 2016 

v Uznesenie č. 7/2016-4.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Martina Umriana o oslobodenie od 
poplatku za TKO. Vo veci sa už koná a je nutné počkať na konečné vyjadrenie TKO Semeteš, 
ktoré jedná s majiteľom skládky pánom Grežďom. 

v Uznesenie č. 8/2016-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty. 
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

v Uznesenie č. 8/2016-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty. Komisia 
výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

v Uznesenie č. 8/2016-8.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Dr. Evy Gáboríkovej, M. A., PhD.                    
o zabezpečenie priepustu na odvádzanie vody z dôvodu minimalizovania poľadovice. 
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
 
  

K bodu č. 4 
-Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu o financovaní originálnych  
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva  

 
v Uznesenie č. 10/2016-4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 
2/2014. 
 
 
K bodu č. 5 

- Prejednanie žiadosti súvisiacich s rozpočtom obce 
 

v Uznesenie č. 10/2016-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Lovasza 
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v Uznesenie č. 10/2016-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o dotáciu              
na zabezpečenie 43. ročníka Kysuckého maratónu vo výške 200 €. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Terra Kisucensis o finančný 
príspevok vo výške 200 €. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 010/TPO/P/2016 uzavretú medzi 
Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a. s. a obcou Vysoká nad Kysucou. 

 

v Uznesenie č. 10/2016-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie Združenia postihnutých 
civilizačnými chorobami v SR vo Vysokej nad Kysucou o finančnú výpomoc vo výške 300 €. 
 
 
K bodu č. 6 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu obce Vysoká nad Kysucou  na 
rok 2017 – 2019  

v Uznesenie č. 10/2016-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019.  
 
 
K bodu č. 7 

- Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 – 2019  
 

v Uznesenie č. 10/2016-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva v celkovej výške 600,-- € ročne (50,-- € na poslanca).  
 

v Uznesenie č. 10/2016-7.2 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť 
Vysoká nad Kysucou na 6 000,-- € na rok 2017. 

v Uznesenie č. 10/2016-7.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou   
na rok 2017 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok a berie na vedomie výhľadový 
rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2018 - 2019. 
 
 
K bodu č. 8 

     - Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2015 
       a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2015 

v Uznesenie č. 10/2016-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej 
správy za rok 2015 a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2015. 
 
 
K bodu č. 9  

- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2017  
 

v Uznesenie č. 10/2016-9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2017. 

 
K bodu č. 10 
- Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 

nad Kysucou za rok 2016 

v Uznesenie č. 10/2016-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku daní a poplatkov. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-10.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku prednostu obecného 
úradu. 

v Uznesenie č. 10/2016-10.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku knižnice a kultúry 
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v Uznesenie č. 10/2016-10.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku matriky a evidencie 
obyvateľstva. 

v Uznesenie č. 10/2016-10.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku poľnohospodárstva 
a odpadového hospodárstva. 

v Uznesenie č. 10/2016-10.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku sociálnych vecí. 

v Uznesenie č. 10/2016-10.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku financií a školstva 
 
K bodu č. 11 

- Návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 2014,2015 
 

v Uznesenie č. 10/2016-11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 
2014, 2015. 

 
 
 K bodu č. 12 

- Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2016 
 

v Uznesenie č. 10/2016-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočetu obce č. 10/2016.  
 

v Uznesenie č. 10/2016-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 11/2016. 
 
  
K bodu č. 13 

- Rôzne  
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní.  
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v Uznesenie č. 10/2016-13.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 
a schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Horný Kelčov pána Milana Pivka.  
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Dušana Bršlicu, zriadenie fyzio - terapeutickej 
ambulancie s prenájmom na 1 rok po doložení živnosti (licencie). 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Milana Sýkoru o predĺženie nájomnej zmluvy. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Terézie Liskovej o poskytnutie zľavy      
na daniach. Zľava je poskytovaná podľa platného všeobecne - záväzného nariadenia.  
 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu výšky stravného v ŠJ pri MŠ a ZŠ E. A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu výšky poplatku za dovoz stravy.  
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou                   
na vyradenie majetku z MŠ a ŠJ. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ a MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ZŠ. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-13.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ZŠ vo Vyšnom Kelčove. 
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v Uznesenie č. 10/2016-13.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ a MŠ  E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ŠJ vo Vyšnom Kelčove. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Ján Lysík            .................................. 


