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Uznesenie OZ 1/2011 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

zo dňa 08.03. 2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

Program:  

 
   1.Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

   2. Kontrola uznesení z minulého OZ. 

   3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010. 

   4. Pracovný poriadok a Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká   

       nad Kysucou oboznámenie 

   5. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou.  

   6. Úprava Zásad odmeňovania poslancov schválených dňa 21. 12. 2010. 

   7. Rôzne - prejednanie ţiadostí o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov, prejednanie 

       ostatných ţiadostí, ktoré môţu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2011 .                       

   8. Správa o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010.    

   9. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká nad 

       Kysucou za rok 2011. 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2011. 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

 

 

K bodu č.1  

-   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie 1 - 1/2011 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 

B) overovateľov zápisnice – Mgr. Marta Sláviková a Ján Lysík 

C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 

K bodu č.2 
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-  Kontrola uznesení z minulého OZ. 

Uznesenie  2 – 1 – 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

      

        doplnenie člena Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeţe a školstva na návrh 

predsedu Komisie Mgr. Janky Jurčovej z radov občanov: 

- Anton Opial 

a 

       doplnenie člena Komisie pre oblasť ţivotného prostredia a výstavby na návrh predsedu 

Komisie Mgr. Marty Slávikovej z radov odborníkov: 

- Ing. Vladimír Kubinec 

 

Uznesenie  2 – 2 – 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       kontrolu uznesení  z minulého OZ prednesenú starostom obce Vysoká nad Kysucou 

v bodoch 2-3; 2-4; 2-5 

       

K bodu č.3  

-  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010. 

 

Uznesenie 3 – 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010  

 

K bodu č. 4 

- Pracovný poriadok a Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká  nad Kysucou  

 

Uznesenie 4 – 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       Pracovný poriadok Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 28.01.2011 a Organizačný 

poriadok Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 18.02.2011. 

 

K bodu č. 5  

- Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou 

 

Uznesenie 5 – 1/2011 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       Zásady postupu pri vybavovaní sťaţnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou 

 

K bodu č. 6  

- Úprava Zásad odmeňovania poslancov schválených dňa 21. 12. 2010. 

Uznesenie 6 – 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

Doplnok č.1 

       Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 

schváleného Uznesením  č. 14-7/2011 dňa 21.12.2010, ktorý je upravený: 

 

§2 

 

- Ods. 1) -    výška odmeny jedného poslanca obecného zastupiteľstva je 368,82 

                  EUR/rok. 

- Ods. 2) -  Odmena bude vyplatená v nepravidelných splátkach z ročnej odmeny  

                podľa § 2 ods.1) formou bezhotovostného platobného styku. 

 

       Ostatné body Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 

Kysucou ostávajú v platnosti 

 

K bodu č.7  

- Rôzne - prejednanie žiadostí o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov, prejednanie 

                   ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2011 .                       

 

Uznesenie 7 – 1 - 1/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       informáciu Komisie pre ŢP a oblasť výstavby 

 

Uznesenie 7 – 2 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

informáciu o doteraz podaných  projektoch  obcou Vysoká nad Kysucou ako ţiadosti 

o dotácie pre rok 2011. 

 

Uznesenie 7 – 3 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

ţiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou o finančnú pomoc pre rok 2011 z rozpočtu  
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obce Vysoká nad Kysucou vo výške 300,00 EUR. 

 

Uznesenie 7 – 4 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

ţiadosť ZO Slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov vo Vysokej nad 

Kysucou o finančnú pomoc na činnosť organizácie pre rok 2011 z rozpočtu obce . 

 

Uznesenie 7 – 5 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

          ţiadosť o finančný príspevok na opravu príjazdovej komunikácie v osade U Ulčákov na 

Beskyde pre Alenu Řehorovú, na Drahách 398,  739 25 Sviadov a kol. 

 

Uznesenie 7 – 6 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       poskytnutie finančného príspevku, na činnosť v roku 2011 pre Občianske zdruţenie 

voľný čas Vysoká nad Kysucou vo výške 1000,00 EUR  z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7 – 7 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       pána Jozefa Zborovana za člena Rady školy pri MŠ  Vysoká nad Kysucou. 

 

 

Uznesenie 7 – 8 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       ţiadosť  Miroslava Umriana, Vysoká nad Kysucou Semeteš 1059,  o osadenie 

dopravných značiek v miestnej časti Semeteš na ceste II/541, 

 

Uznesenie 7 – 9 -1 /2011 

Ţiadosť o povolenie výrubu stromov predloţenú správcom farnosti Vysoká nad Kysucou 

 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

výrub stromov pri chodníku od kostola sv. Matúša k cintorínu  

 

B) Obecné zastupiteľstvo odporúča: 

 ţiadosť o výrub líp pri kostole sv. Matúša, odstúpiť na prešetrenie CHKO Kysúc v Čadci 
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Uznesenie 7 – 10 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       finančný príspevok pre Farský úrad vo Vysokej nad Kysucou, vo výške 10.650 EUR z 

rozpočtu obce pre rok 2011. 

 

Uznesenie 7-11 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       ţiadosť MŠ  Vysoká nad Kysucou – oprava 6 ks hydrantov a zakúpenie 14 ks hasiacich 

prístrojov. 

 

Uznesenie 7-12 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

ţiadosť p. Martiny Špulicovej  a spol. -  osadenie zrkadla. 

 

Uznesenie 7-13 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       pána Jána Lysíka  za člena Rady školy pri ZŠ  Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov. 

 

Uznesenie 7-14 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

       s platnosťou od 1.3.2011 do funkcie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Horný 

Kelčov, p. Michala Hejdu nar. 27.1.1991 bytom Vysoká nad Kysucou č. 644.  

 

Uznesenie 7-15 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo odporúča: 

        vedeniu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou doplniť ţiadosť o finančný príspevok vo 

výške 1.500 € na zabezpečenie aktivít k 50. výročiu osláv otvorenia školy, nakoľko v ţiadosti 

sa neuvádzajú, ţiadne konkrétnosti - aké oslavy, navrhnutý rozpočet,...doplnená ţiadosť bude 

prerokovaná na najbliţšom zasadnutí  Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie 7-16 -1/2011 a 7-17-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        vyradenie inventárnych predmetov ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou podľa 

priloţeného návrhu. 

 

Uznesenie 7-18 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 
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        návrh platby sponzorského príspevku zo dňa 23.2.2011 -  predloţený spoločnosťou A&T 

Reality s.r.o. 023 55 Vysoká nad Kysucou a trvá na dodrţiavaní Kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 14.5.2008.  

 

Uznesenie 7-19 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

       ţiadosť o príspevok na publikáciu Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na Horných 

Kysuciach, predloţenú Mgr. Jankou Smieškovou Vydavateľstvo Matice slovenskej. 

 

Uznesenie 7-20 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       príspevok pre Emíliu Ţihalovú, Vysoká nad Kysucou č. 1000, vo výške 250 EUR 

z rozpočtu obce, s podmienkou, ţe menovaná doloţí potvrdenie o zaplatení od 

Severoslovenskej  energetiky. 

 

Uznesenie 7-21 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       jednorazovú výpomoc pre  p. Zdenku Ošípanikovú, Vysoká nad Kysucou 189, vo výške 

50 €  z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7-22 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

       jednorazovú výpomoc pre  p. Janu Jurčovú, Vysoká nad Kysucou 323, vo výške 50 € 

z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7-23 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       jednorazovú výpomoc pre  p. Evu Šamajovú, Vysoká nad Kysucou 159, vo výške 50 € 

z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7-24 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        jednorazovú výpomoc pre  p. Júliu Danekovú, Vysoká nad Kysucou 895, vo výške 50€ 

z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7-25 -1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
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       jednorazovú výpomoc pre  p. Gabrielu Konkolovú, Vysoká nad Kysucou 303, vo výške 

70 € z rozpočtu obce. 

 

Uznesenie 7-26-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:  

       ţiadosť, ktorú predloţili Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Rudolf Masarik a spol. o  udelenie 

výnimky na max. povolenú hmotnosť jazdnej súpravy z 20t na 35t na miestnych 

komunikáciách Jedľovník a Vrch rieka. 

 

Uznesenie 7-27-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Dodatok č.1/2011 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 12/2008 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou: 

1. Poplatok pod poradovým číslom 1: Poplatok za zakúpenie KUKA nádoby – RUŠÍ SA 

2. Poplatok pod poradovým číslom 2: Poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky – RUŠÍ 

SA 

3. Znenie názvu poplatku pod poradovým číslom 3. sa mení na: Poplatok za výrobu 

a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

4. Poplatok pod poradovým číslom 3 a): pre fyzické osoby a podnikateľské subjekty 

zásobované pitnou vodou z obce Makov – 0,9600 € 

5. Poplatok pod poradovým číslom 3 b): ostatní od 1. 1. 2011 do 5. a 6. 2. 2011 – 0,9600 € 

 

K bodu č. 8  

- Správa o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010 

 

Uznesenie 8 -7/2010 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  

       správu o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010 .   

 

 

K bodu č. 9 

- Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká 

nad Kysucou za rok 2011. 

 

Uznesenie 9 -7/2010 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :  
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       stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou za rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013. 

K bodu č. 10 

-  Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2011 

s výhľadom na roky 2012 a 2013. 

 

Uznesenie 10-1-7/2010 

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       rozpočet a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011, ktorý je 

vyrovnaný  vo výške: 

- v príjmovej časti: 2 751 892 €,  

- vo výdavkovej časti: 2 751 892 €, 

- rozdiel: 0 €. 

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

       výhľadový rozpočet a programový rozpočet pre roky 2012 a 2013. 

 

K bodu č. 11  

- Diskusia 

Uznesenie 11-1-1/2010; 11-2-1/2011; 11-3-1/2011 11-4-1/2011; 11-5- 1/2011; 11-6-1/2011; 

                  11-7-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

               diskusné príspevky, ktoré predloţili  poslanci: Vlasta Gajdicová, Jozef Zborovan, 

Ján Lysík  a Mgr. Katarína Kmecíková. 

 

K bodu č. 12 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie 12-1/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

        návrh na uznesenie č. 1/2011. 

 

                                                                                      

                                                                                               Mgr. Anton Varecha 

                                                                                                       starosta obce 

Navrhovatelia:  

 

Miroslav Dorman      .................................. 

 

Vlasta Gajdicová      .................................. 


