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Uznesenie OZ 3/2017 
 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 06.06.2017 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
Program:  
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 

v miestnej časti Nižný Kelčov 
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2017 
5. Rôzne 
6. Interpelácie poslancov 
7. Záver 

 

K bodu č. 1 
• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 3/2017-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť schôdza OZ dňa 
06.06.2017.         

 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 3/2017-2 

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,  
                Mgr.Katarína Chnapková                        

             Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
K bodu č.3 

• Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
v miestnej časti Nižný Kelčov 
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v Uznesenie č. 3/2017-3.1 
        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomných bytov v 16 bytovom 
            Nájomnom dome s. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Nižný Kelčov 
            nasledovne: 

• Byt č. 1, trojizbový byt s rozlohou 79,77 m² - Kladoš Petr, Vyšný Kelčov 813, 023 55 
Vysoká nad Kysucou 

• Byt č. 4, dvojizbový byt s rozlohou 70,21 m² – Holenová Silvia, Vyšný Koniec 396, 
023 54 Turzovka  

• Byt č. 8, dvojizbový byt s rozlohou 60,53 m² – Bongilaj Erik,Vysoká nad Kysucou č. 
524, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

• Byt č. 14, dvojizbový byt s rozlohou 61,95 m² - Matejová Zuzana, Predmier 272, 023 
54 Turzovka 

• Byt č. 12, dvojizbový byt s rozlohou 65,13 m² - Janská Zuzana, Vysoká nad Kysucou 
1315, 023 55 Vysoká nad Kysucou  

• Byt č. 6, dvojizbový byt s rozlohou 64,26 m² - Gregušová Alena, Čierne 179,023 56 
Makov  

 
v Uznesenie č. 3/2017-3.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného ako sumu, ktorá je výsledkom 
pomeru: celkové náklady na výstavbu / doba splatnosti úveru / celkové m2 obytnej 
plochy t.j. 2,72 EUR/m2/mesiac. Bytový fond nebude predmetom nájomného, bude 
ho tvoriť prenajímateľ (vlastník budovy). 
 
 

K bodu č. 4 
• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2017 

 
v Uznesenie č. 3/2017-4.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle 
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu školy. 

v Uznesenie č. 3/2017-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana o sumu 
10 000,00 EUR na opravu nevyhovujúceho stavu podláh v MŠ.  

v Uznesenie č. 3/2017-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  
č. 4/2017.  

v Uznesenie č. 3/2017-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o udelenie výnimky minimálneho počtu 
 žiakov pre 5. ročník ZŠ s MŠ E. A. Cernana pre školský rok 2017/2018. 
 

K bodu č. 5 
• Rôzne 

 
v Uznesenie č. 3/2017-5.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zrušenie prenajatého priestoru 
v budove Domu služieb s.č. 200, miestnosť č. 18.  
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v Uznesenie č. 3/2017-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom priestoru v budove Domu 
 služieb s.č. 200, miestnosť č. 18 za účelom prevádzky kaderníctva.  
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Skybíka o vydanie vyjadrenia podľa 
 §63 písm. a) ods.1 zák. č. 323/1992.  
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Márie Žatkuliakovej o zníženie poplatku 
 za komunálny odpad.  
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Milana Stríža o rekonštrukciu 
 cestnej komunikácie v dĺžke 90bm. 
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Anny Pekaríkovej o podanie 
 vyjadrenia podľa § 63 ods.1), písm. a) bod 2. Zákona č. 323/1992 a o žiadosti bude po 
 preštudovaní rozhodnuté na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty 
 a obec zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému 
 zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.  
 

v Uznesenie č. 3/2017-5.8 
Obecné zastupiteľstvo Vysoká nad Kysucou vyjadruje nesúhlas s prenajatím plochy 
 rekultivovanej skládky TKO Semeteš mestu Turzovka, za účelom zriadenia 
 mestského kompostoviska Turzovka.   
 
 
 
 
 

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


