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Uznesenie OZ 8/2016 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 06. 09. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
  3.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
  4.  Pridelenie obecných nájomných bytov 
  5.  Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou 
  6.  Prejednanie návrhov na ocenenie osobností kultúrneho, športového a spoločenského   
       života obce 
  7.  Úprava rozpočtu obce č. 7/2016 
  8.  Rôzne 
  9.  Interpelácie poslancov 
10.  Záver 
 
 
 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 8/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 06. 
09. 2016.     
 

 
K bodu č. 2 

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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v Uznesenie č. 8/2016-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan 
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 

 

v Uznesenie č. 8/2016-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
K bodu č. 4 

- Pridelenie obecných nájomných bytov 
 

v Uznesenie č. 8/2016-4.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Beňa o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-4.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Michaely Hričovcovej o pridelenie 
jednoizbového nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Ošípaníka o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Drahomíry Závodníkovej o pridelenie 
trojizbového nájomného bytu č. 12 v bytovom dome č. 1259. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-4.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Dariny Martiakovej o pridelenie trojizbového 
nájomného bytu č. 12 v bytovom dome č. 1259. 
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K bodu č. 5 

- Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 8/2016-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky      
o obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 
K bodu č. 6 

- Prejednanie návrhov na ocenenie osobností kultúrneho, športového a spoločenského 
života obce 

 

v Uznesenie č. 8/2016-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Vysoká nad Kysucou 
pánovi dekanovi Mgr. Petrovi Hrenákovi. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Vlaste 
Gajdicovej a p. Anne Markuliakovej za oblasť zdravotníctva. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Anne 
Vrbinárovej, p. Emílie Skybíkovej a Muzičke spod Grúňa za oblasť kultúry. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Antonovi 
Opialovi, p. Viliamovi Jančíkovi a p. Ing. Jozefovi Jurčovi za oblasť športu. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou manželom Mgr. 
Márii a Mgr. Milanovi Pivkovcom in memoriam, p. Mgr. Martinovi Machciníkovi a p. 
Ľudmile Odnogovej za oblasť školstva. 
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v Uznesenie č. 8/2016-6.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Milanovi 
Dormanovi st. in memoriam a p. Petrovi Dormanovi za oblasť spolkovej činnosti. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Ing. 
Ladislavovi Kubačákovi, p. Jánovi Lysíkovi a p. Dpt. Jozefovi Vavricovi za oblasť 
samosprávy. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Miroslavovi 
Hoďákovi za oblasť vedy. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2016-6.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie Pamätnej plakety obce Vysoká nad Kysucou p. 
Mgr. Janke Jurčovej. 
 
 
 
 
K bodu č. 7 

- Úprava rozpočtu obce č. 7/2016 
 

v Uznesenie č. 8/2016-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Materskej školy o zvýšenie mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Poveruje 
prípravou na úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia v zmysle predloženej žiadosti. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-7.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie 
rozpočtu    z dohodovacieho konania, nakoľko žiadosť postupuje na ďalšie konanie na 
Okresný úrad odbor školstva. 
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v Uznesenie č. 8/2016-7.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie 
rozpočtu na prenesené kompetencie na odchodné do dôchodku, nakoľko žiadosť postupuje na 
ďalšie konanie na Okresný úrad odbor školstva. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-7.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie rozpočtu            
na originálne kompetencie, a to žiadosť na vyplatenie odchodného do dôchodkov a žiadosť        
na vyplatenie záväzkov z končiacich pracovných pomerov z dôvodu zrušenia elokovaného 
pracoviska Vyšný Kelčov. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 6/2016. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-7.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 7/2016. 
 
 
 
K bodu č. 8 

- Rôzne 
 

v Uznesenie č. 8/2016-8.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Marcely Slávikovej o odpustenie alebo 
zníženie poplatku za odpad, nakoľko obec zabezpečuje v osade Šatina vrecový zber odpadu. 
 

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. 
 

 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 7 z 7 Uznesenia 8/2016 
 
 
 

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. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Alojza Pekaríka o jednorázovú sociálnu finančnú 
výpomoc vo výške 100 €.  
 

v Uznesenie č. 8/2016-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje darovaciu zmluvu uzatvorenú medzi p. Jánom Kováčikom a 
obcou Vysoká nad Kysucou zo dňa 27. 07. 2016. 
 
 
 
 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová     .................................. 


