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Uznesenie OZ 2/2011 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

zo dňa 07.06. 2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

Program:  

 

    

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulého OZ. 

4. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.  

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010.  

6. Úprava obecného rozpočtu na rok 2011 č. ÚR-1/2011.  

7. Investičná výstavba v obci.  

8. Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011.  

9. Smernica o výkone verejného obstarávania  

10. Rôzne   

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu č. 1 

- Schválenie programu 

 

Uznesenie 1 - 2/2011 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

- Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 8.6. 2011 

 

 

K bodu č.2  

-   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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Uznesenie 2 - 2/2011 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 

B) overovateľov zápisnice – Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 

K bodu č.3 

-  Kontrola uznesení z minulého OZ. 

Uznesenie  3 – 1 – 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 poskytnutie príspevku výške 1.500 € ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou na 

zabezpečenie aktivít k 50. výročiu osláv otvorenia školy. 

    

        

Uznesenie  3 – 2 – 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       kontrolu uznesení  z minulého OZ prednesenú starostom obce Vysoká nad Kysucou 

v bodoch  3, 3-2 a 3-3. 

       

K bodu č.4  

- Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.  

 

Uznesenie 4 – 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

        Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.  

 

 

K bodu č. 5 

- Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010.  

 

Uznesenie 5 – 1 - 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

     Správu nezávislého  audítora o prevedení súladu hospodárenia obce Vysoká nad  

Kysucou so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a audite účtovnej 

závierky. 

 

Uznesenie 5 – 2 - 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
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Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010 

s výrokom záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

 

   

K bodu č. 6  

-  Úprava obecného rozpočtu na rok 2011 č. ÚR-1/2011 

 

Uznesenie 6 – 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. úpravu rozpočtu obce pre rok 2011 – pre ZŠ Horný Kelčov schvaľuje z rozpočtu obce 

20 000 € a ruší plánovaný úver pre projekt Ekofond, vo výške 140 000 € 

      

 

K bodu č. 7  

- Investičná výstavba v obci 

 

Uznesenie 7 –1 - 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

BOD 7- 1 informáciu o doteraz podaných  projektoch – ţiadosti o dotácie pre rok 2011 

 

Uznesenie 7 –2 - 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje: 

                    poradie pre  opravy miestnych komunikácií v roku 2011  

 

 

1. 
Ovčovce – od priepustu po 
rodinný dom p.č. 1067 
(Pupík) + Turiaková 

301 

  

2. 
Vysoký breh – odbočka 
z MK smerom k rodinnému 
domu p.č. 1239 (Činčala) 

20 

  

3. 

Vysoký breh – od rodinného 
domu p.č. 280 (Šurina) po 
garáž rodinného domu p.č. 
282 (Odrobiňák) 

250 

  

4. 

MK vedúca od štátnej cesty 
smerom k rodinného domu 
p.č. 677 a 1115 (Belko, 
Kubošný) 

250 
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5. 
MK vedúca od štátnej cesty 
smerom k rodinného domu 
p.č. 813 (Kubicová) 

200 

  6. Nižný Kelčov - Jantošová 100 

  7. Var. Potok - k Sojkovi 120 

  8. K Skybíkovej 40 

  9. Mydliar 100 

  10.  DO Šupčíkov 60 

  11. Beňo 30 

  12. Vrchrieka  60 

  

  

1531 mb 

  13. Krasuľová 30 

  14. Slončíky 200 

  15.  U Šubov 150 

  

  

380mb 

   

Uznesenie 7 –3 - 2/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        prijatie úveru vo výške 50 tis. €  na výstavbu a rekonštrukciu MK. O podmienkach 

čerpania úveru budú poslanci  OZ informovaní. 

 

K bodu č.8  

- Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011 

 

Uznesenie 8 – 1 - 2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

        BOD 8.1 -Správu hlavného kontrolóra  z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za 

obdobie 1.štvrť rok 2011 . 

 

 

Uznesenie 8 – 2 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       BOD 8.2 - Správu hlavného kontrolóra   Kontrola účtovných dokladov z roku 2010 . 

 

Uznesenie 8 – 3 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

      BOD 8.3 - Správu hlavného kontrolóra  z následnej kontroly odstránenia nedostatkov 

zistených pri kontrole v 2. polroku z roku 2010.  
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Uznesenie 8 – 4 -1 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       BOD 8.4 - Správu hlavného kontrolóra  Záznam z  kontroly prevedenia inventarizácie 

k 31.12. 2010 . 

 

Uznesenie 8 – 5 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

      BOD 8.5 -  Správu hlavného kontrolóra Záznam z následnej kontroly hospodárenia 

školskej jedálne Vysoká nad Kysucou.  

 

Uznesenie 8 – 6 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       BOD 8.6 - Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2011. 

 

K bodu č.9  

- Smernica o výkone verejného obstarávania  

 

Uznesenie 9  - 2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        BOD 9 – Smernicu  o výkone verejného obstarávania. 

 

K bodu č.10 

- Rôzne  

 

Uznesenie 10 – 1 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) zriadenie daţďovej kanalizácie p. Jozefom Matejovom so zaústením do 

jestvujúceho povrchového rigolu,   

B) preplatenie povrchovej úpravy panelovej miestnej komunikácie p. Jozefovi 

Matejovovi na základe preukázaných nákladov, 

C)   zriadenie záchytnej odvodňovacej mreţe so zaústením do jestvujúcej 

daţďovej kanalizácie, ktorú vykoná obec Vysoká nad Kysucou . 

 

Uznesenie 10 – 2 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

        Ţiadosť ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou o napojenie na verejnú kanalizáciu.  
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Uznesenie 10 – 3 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

       Základná škola E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou -  Ţiadosť o riešenie 

nevyhovujúcej situácie v stave budovy školy. 

 

 

Uznesenie 10 – 4 -1 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       Odpredaj vozidla Lada Niva  

 

Uznesenie 10 – 4 -2 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       Nákup prevádzkového vozidla pre potreby obce – pre pracovníkov triedy „R“. 

 

 

Uznesenie 10 – 5 -2 /2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       

       Plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 

 

a)  podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 

     769,00 
x 
1,98 = 1 522,62 €  

 

 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 

    zvýšený o 30 %  456,77 € 

 

Spolu................1.979, 00 € 

 

 

 

Uznesenie 10-6 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        František Macho, Vysoká nad Kysucou č. 600 -  ţiadosť o odpredaj pozemku CKN 

3958/1, v zmysle VZN č. 2/2009  o zásadách hospodárenia  obce Vysoká nad Kysucou min. 

cena   2,50 € / 1m
2.

  
 

 

Uznesenie 10-7 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
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BOD 10 -7- finančný príspevok vo výške 50,00 € pre organizovanie 37. ročníka KM - ţiadosť 

Klub Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 

 

Uznesenie 10-8 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

BOD 10- 8 - Ţiadosť o úpravu dopravného značenia v obci Vysoká nad Kysucou 

predloţená - Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca. 

 

Uznesenie 10-9 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

        BOD 10-9 – ţiadosť o osvetlenie prístupovej cesty v miestnej časti „Petráš“ k rod. domu. 

č. 1115, za predpokladu, ţe je to technicky moţné. 

 

 

Uznesenie 10-10 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

        BOD 10-10 -Ţiadosť o pouţitie finančných prostriedkov z rozpočtu TJ Spatrak Vysoká 

nad Kysucou . 

1.) Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva ţiakov za futbalovú sezónu, jej 

jarnú (apríl, máj, jún)  a jesennú časť (august, september, október),  vo výške 300 € 

pre trénera starších ţiakov a vo výške 300 € pre trénera mladších ţiakov.  

2.)  Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva dorastu za futbalovú sezónu, jej 

jarnú časť (apríl, máj , jún)  a jesennú časť (august, september, október)  vo výške 300 

€. 

3.)  Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva muţov za futbalovú sezónu, jej 

jarnú časť (apríl, máj ,jún)  a jesennú časť (august, september, október) , vo výške 300 

€ pre trénera a vo výške 200 € pre vedúceho muţstva. 

4.)  O preplácanie nákladov na občerstvenie hráčov po zápasoch u druţstva ţiakov 15 €, 

starších ţiakov vo výške 15 €, u druţstva dorastu 20 € a u druţstva muţov 25 €. 

5.)  O preplácanie nákladov za vykonávanie vyhotovenia videozáznamu domáceho 

západu muţov vo výške 10 € za zápas. 

 

 

Uznesenie 10-11 -2/2011  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

       BOD 10-11 – ţiadosť Zdruţenie vlastníkov súkromných lesov,  Veľké Rovné - 

o pouţívaní miestnych komunikácii na odvoz  drevnej hmoty za podmienky dodrţania 20 t 

hmotnosti. 
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Uznesenie 10-12 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

BOD 10-12 –  ďakovný list ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou. 

 

 

Uznesenie 10-13 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

       BOD 10- 13 - ţiadosť o odpredaj  bývalej materskej škôlky č.s. 1142 v časti  Niţný 

Kelčov  a jej priľahlých pozemkov, za účelom vybudovania sociálnych bytov, ktorú predloţil 

p. Ţilka Milan, Vrch Predmier 360, Klokočov, 023 22. 

 

 

Uznesenie 10-14 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

     BOD 10-14 –  ţiadosť Dušana Pavlišina a Ireny Pavlišinovej č.1238, 023 55 Vysoká nad 

Kysucou, opravu MK – CKN 1703/5. 

 

 

Uznesenie 10-15 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: 

       BOD 10- 15- ústnu ţiadosť Michala Jantoša, Vysoká nad Kysucou č.   –  posunutie 

dopravnej značky v miestnej časti Jedľovník. 

 

K bodu č.11 

- Diskusia 

 

Uznesenie 11-3 -2/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:   

 BOD 11-3 –  ústnu ţiadosť Jána Lysíka o vzájomnom zápočte v nájomnej zmluve 

náklady na výmenu okien a rekonštrukciu hygienických zariadení a WC reštaurácie 

„Poţiarník“ v Hornom Kelčove.    

 

 

K bodu č. 11  

- Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
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       diskusné príspevky – BODY 11-1; 11-2; 11-4; a 11-5 , ktoré predloţili  poslanci: Ján 

Lysík, Jozef Zborovan  a Mgr. Marta Sláviková. 

 

K bodu č. 12 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie 12-1/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

        návrh na uznesenie č. 2/2011. 

 

 

                                                                                      

                                                                                               Mgr. Anton Varecha 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovatelia:  

 

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

 

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


