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Uznesenie OZ 6/2017 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 12.12.2017 

 

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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 

Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov  
5. Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú 
úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou   

6. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou na rok 2018-2020   
8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020  
9. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2016 a 

Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2016  
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018  
11. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev  
12. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo 

Vysokej nad Kysucou za rok 2017 
13. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016  
14. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 a č. 12/2017  
15. Rôzne  
16. Interpelácie poslancov 
17. Záver  

 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 7/2017-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa       
12. 12. 2017.   
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K bodu č. 2 
• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
v Uznesenie č. 7/2017-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová  

             Dpt. Jozef Vavrica                      
             Návrhová komisia: Ján Lysík, Miroslav Dorman 
 
K bodu č.3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
 

v Uznesenie č. 7/2017-3.1 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vykonaním navrhovanej zmeny a to zrušením LV č. 1048 
v podiele ¼  u parciel CKN 6981, CKN 6982 a CKN 7037. 
Odôvodnenie: 
Obec Vysoká nad Kysucou nadobudla uvedený majetok na základe v tom čase platnej 
legislatívy a vlastnícky nárok uvedený v LV č. 1048 v podiele ¼ na parcely CKN 6981 – orná 
pôda o výmere 2922 m2, CKN 6982 – zastavané plochy o výmere 412 m2 a CKN 7037 – 
trvalé trávnaté porasty o výmere 539 m2 považujeme za plne legitímny.  
 

v Uznesenie č. 7/2017-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu č. 4 

• Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov  
 

v Uznesenie č. 7/2017-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Júlie Boncovej o pridelenie jednoizbového bytu byt 
č. 13 s výmerou 29,08m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov.  
 

v Uznesenie č. 7/2017-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lenky Jankovskej o pridelenie bytu č. 16 s výmerou 
37,12m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov. 
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v Uznesenie č. 7/2017-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mária Cisaríka o pridelenie bytu č. 7 s výmerou 
28,72m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Zajacovej o pridelenie jednoizbového bytu 
č. 15 s výmerou 42,98 m² v 16–bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-4.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Baláža o pridelenie jednoizbového 
bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu úplnej obsadenosti bytov, žiadosť 
ostáva naďalej v evidencií záujemcov a v prípade uvoľnenia bytu bude opätovne 
prehodnotená.. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-4.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Daše Krajčírovičovej  o pridelenie jednoizbového 
bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu úplnej obsadenosti bytov, žiadosť 
ostáva naďalej v evidencií záujemcov a v prípade uvoľnenia bytu bude opätovne 
prehodnotená.. 
 
K bodu č. 5 

• Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú 
úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou   
 

v Uznesenie č. 7/2017-5 
1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 2/2017 k Všeobecne – 

záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v 
materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a 
v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2/2017 k Všeobecne – záväznému 
nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom 
klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.   
 

K bodu č. 6 
• Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
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v Uznesenie č. 7/2017-6.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu pre organizáciu ZO-ZPCCH vo výške 
300,- EUR. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu organizácie ZO-SZPB vo výške 100,-
EUR. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-6.3 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť berie na vedomie a poveruje starostu obce prekonzultovať 
riešenie žiadosti v súčinnosti s SSE Distribúciou a.s. pri oprave povrchu miestnej 
komunikácie v jarných mesiacoch v roku 2018. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-6.4 
Obecné zastupiteľstvo 
1. súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy so ŽSR a prenájmom parcely C-KN 1943, t.t.p., 

o výmere 1141 m2. 
2. poveruje starostu obce prejednať zámer obce Vysoká nad Kysucou o prenájom parcely 

C-KN 1943, t.t.p., o výmere 1141 m2 so ŽSR 
 
K bodu č. 7 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2018-2020   
 

v Uznesenie č. 7/2017-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019-2020. 
 
K bodu č. 8 

• Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020  
 

v Uznesenie č. 7/2017-8.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2018 
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019 – 2020. 

 
v Uznesenie č. 7/2017-8.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou 
na rok 2018 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok. 
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v Uznesenie č. 7/2017-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na 
roky 2019 - 2020. 
 
K bodu č. 9 

• Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2016 a 
Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2016 
  

v Uznesenie č. 7/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení Výročnej 
správy za rok 2016. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení 
Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2016. 
 
K bodu č. 10 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018  
 

v Uznesenie č. 7/2017-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na             
1. polrok 2018. 
 
K bodu č. 11 

• Zapojenie sa obce do zverejnených výziev  
 

v Uznesenie č. 7/2017-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-11.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním projektovej dokumentácie za účelom podania 
žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú 
úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov formou výstavby zberného dvora. 
 
K bodu č. 12 

• Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo 



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

Strana 7 z 10 Uznesenia 7/2017 
 
 
 

Vysokej nad Kysucou za rok 2017 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
miestnych daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.  
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
knižnice a kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
matriky a evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.6 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku 
financií a školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-12.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pracovný plán 2017. 
 
K bodu č. 13 

• Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016  
 

v Uznesenie č. 7/2017-13 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do Obecnej kroniky za kalendárny rok 2016. 
 
K bodu č. 14 

• Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 a č. 12/2017  
 

v Uznesenie č. 7/2017-14.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou           
č. 11/2017.  
 

v Uznesenie č. 7/2017-14.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2017 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
K bodu č. 15 

• Rôzne 
  

v Uznesenie č. 7/2017-15.1 
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústne podanú sťažnosť pána Jána Lovasza, 
nájomníka v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č. 14 a v mesiaci január bude zvolaná schôdza 
s nájomníkmi bytov za účasti starostu obce a členov Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú 
a zdravotníctva. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Domový poriadok pre nájomníkov obecných nájomných 
bytov v bytových domoch p.č. 1259 a p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou v zmysle 
predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vypracovanie doplnku k územnému plánu obce Vysoká 
nad Kysucou, ktorým by boli parcely EKN 4601/1, 4602/1 a 4742 začlenené do územného 
plánu obce. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.4 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so Zmenou a Doplnkom č. 1 Územného plánu Obce Vysoká 
nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby pozemky pod nové pohrebisko v Ústredí obce boli 
kupované za sumu 0,50 EUR/m². 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.6 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o škodovom konaní v pôsobnosti obce Vysoká 
nad Kysucou.  
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zámennej zmluvy medzi Obcou 
Vysoká nad Kysucou a manželmi Pavlom Valachom a Zuzanou Valachovou r. Adamčíkovou. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A. Cernana v zmysle 
predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.9 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku k parcelám: 

- C-KN 1386/2, druh pozemku orná póda o výmere 542m, vytvorená dielom 4) od 
parcele KN-E č. 1820 zapisaná na liste vlastníctva č. 10976 

- C-KN 1388, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 212m2, vytvorená 
dielom 1) od parcele KN-E č.1819 zapísaná na liste vlastníctva č. 10982 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.10 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku 
k parcelám: 

- C-KN 1389/5, druh pozemku trvalé trávnatý porast o výmere 2096m2, vytvorená 
dielom 2) od parcele KN-E č. 1819 zapísaná na liste vlastníctva č. 10982 

- C-KN 1499/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158m', vytvorená 
dielom 3) od parcele KN-E č.1819 zapísaná na liste vlastníctva č.10982  

- C-KN č. 1499/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2 
vytvorená dielom 5) od parcele KN-E č.1820 zapisaná na liste vlastníctva č. 10976 

Odôvodnenie: Parcelou C-KN 1389/5 je vedená technická sieť – vodovod a podzemná 
šachta s tlakovým ventilom, ktoré sú vo vlastníctve obce a v správe spoločnosti SEVAK 
a.s. Na stavbu vodovodu bolo v čase realizácie vydané Okresným úradom Čadca, 
odborom životného prostredia riadne Stavebné povolenie. Vznikom vlastníckeho práva 
k uvedenej parcele by boli dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad Kysucou, 
nakoľko by sa vlastník mohol v budúcnosti dožadovať ich odstránenia a v tomto prípade 
by došlo k prerušeniu dodávky pitnej vody pre cca 200 domácností.  
Parcely C-KN 1499/4 a C-KN č. 1499/5 sú vedené ako druh pozemku zastavaná plocha a 
nádvorie a tvoria prístupovú komunikáciu k ďalším nehnuteľnostiam. Parcela CKN 1499, 
z ktorej boli predmetné parcely geometrickým plánom č. 52/2015 odčlenené, je 
prístupovou miestnou komunikáciou vedenou na evidenčnom liste obce Vysoká nad 
Kysucou č. 855 pod spôsobom užívania pozemku 22 (Pozemok, na ktorom je postavená 
inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, 
chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti). V podloží miestnej komunikácie sú vedené 
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siete vodovodu, domovej prípojky vody a podzemné vedenie vysokého elktrického 
napätia. Vznikom vlastníckeho práva k uvedeným parcelám by boli dotknuté oprávnené 
záujmy obce Vysoká nad Kysucou. 
 
v Uznesenie č. 7/2017-15.11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie jednorázovej odmeny formou dohody 
o vykonaní práce vo výške 300 EUR pre poslankyňu OZ Katarínu Jantošovú za 
mimopracovné aktivity spojené s vypracovávaním projektových žiadostí a podkladov v roku 
2017. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnému kontrolórovi z 
doterajších 25% na konečných 35% s účinnosťou od 1. 1. 2018. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšenie platu 
starostu obce  o 50% s účinnosťou od 01. 01. 2018. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.14 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie § 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou s okamžitou platnosťou o odstavec č. 4 v znení: 
„Poslancovi obecného zastupiteľstva môže byť uznesením obecného zastupiteľstva vyplatená 
mimoriadna odmena“. 
 

v Uznesenie č. 7/2017-15.15 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny každému poslancovi 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou vo výške 100,00 EUR. 
 
 
 

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


