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Uznesenie OZ 6/2011 
 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

zo dňa 15.11. 2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Odstránenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana – výstavba novej strechy. Prerokovanie 

„Upozornenia na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky 

„Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. Stanovenie 

ďalšieho postupu. ( 

4. Rôzne.  

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1 

- Schválenie programu 

 

Uznesenie 1 - 6/2011 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

- Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.11. 2011 

 

K bodu č.2  

-   Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 

Uznesenie 2 - 6/2011 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 

B) overovateľov zápisnice – Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica 

C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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K bodu č.3 

- Odstránenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana – výstavba novej strechy. Prerokovanie 

„Upozornenia na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky „Riešenie 

havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. Stanovenie ďalšieho postupu.  

  

Uznesenie  3 – 6/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 

 Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky „Riešenie 

havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“, predloţené konateľom spoločnosti 

ELPRAM s.r.o., Ţilina. 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, 

 ţe bolo na schôdzi obecného zastupiteľstva konanej dňa 8. 3. 2011 Zápisnica č. 1/2011 Bod. 

7-2 Doteraz podané projekty – ţiadosti o dotácie pre rok 2011, dostatočne oboznámené 

s postupmi súvisiacimi s realizáciou projektu „Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana 

Vysoká nad Kysucou“ 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí 

 

 s pokračovaním stavebných prác na stavbe „Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana 

Vysoká nad Kysucou“ objekt SO-01-A1.1-1 v zmysle Zmluvy o dielo č. 07/08/2011 zo dňa 

31. 8. 2011 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 07/08/2011 zo dňa 20. 9. 2011. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce 

 

 vyzvať konateľa spoločnosti ELPRAM s.r.o., pána Vladimíra Mlakytu o písomné verejné 

ospravedlnenie, (ktoré bude zverejnené na Informačnom kanále obce, web stránka obce) 

v nasledovnom znení: 

Ospravedlňujem sa Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou, starostovi obce Vysoká 

nad Kysucou, prednostovi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a hlavnému kontrolórovi 

obce Vysoká nad Kysucou,  za moje podanie DU/39/2011 zo dňa 9. 11. 2011 Upozornenie na 

nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky „Riešenie havarijného stavu 

ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“,  zaregistrované na Obecnom úrade vo Vysokej nad 

Kysucou pod číslo 466/2011 dňa 9. 11. 2011. Uvedené podanie som podal na základe 

neúplných a mylných informácií. 

V termíne: do 15 dní od doručenia 

Ospravedlnenie zaslať na vedomie i štátnym orgánom a inštitúciám, ktorým bolo vyššie 

spomenuté upozornenie zaslané. 

 v prípade, ţe sa konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o.,Ţilina, pán Vladimíra Mlakyta, verejne 

neospravedlní, na základe odporúčaní právneho poradcu riešiť uvedenú vec cestou súdu 
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      K bodu č.4  

- Rôzne 

 

Uznesenie 4 – 6/2011 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 Informáciu starostu obce o prebiehajúcom  2. kole potravinovej pomoci. 

 

K bodu č. 5 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie 5- 6/2010 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 uznesenie č. 6/2011. 

 

 

                                                                                      

                                                                                               Mgr. Anton Varecha 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

Navrhovatelia:  

 

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

 

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


