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Uznesenie OZ 2/2012 

 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

zo dňa 28.02. 2012 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva . 

4. Prerokovanie žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu Obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2012 – 2014. 

5. Rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014. 

6. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách v obci . 

7. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 

8. Rôzne.  

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver. 

 

 

K bodu č. 1 
! Otvorenie, schválenie programu 

 
Uznesenie 1 - 2/2012 
 Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje : 
program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2012 

 
 

K bodu č.2  
! Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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Uznesenie 2 - 2/2012 
 Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje : 
A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 
B) overovateľov zápisnice – Mgr. Marta Sláviková, Ján Lysík 
C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 
 
K bodu č.3 

! Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3-1-2/2012  

Obecné zastupiteľstvo  

" trvá na dodržaní uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 s tým, že po obdŕžaní 
stanoviska od Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave, bude postupovať 
v predmetnej záležitosti na základe odporúčaní právneho zástupcu. 

 
 
Uznesenie č. 3-2-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" berie na vedomie BOD 3.2  - kontrola uznesení. 

 

 

K bodu č.4  
! Prerokovanie žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu Obce Vysoká nad 

Kysucou na rok 2012 – 2014. 
 
Uznesenie č. 4-1-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

"  neschvaľuje - žiadosť p. Jarmily Čmelíkovej,  vybudovanie odtokovej šachty na MK. 
 

 
Uznesenie č. 4-2-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
" schvaľuje – finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká 

                    nad Kysucou, z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 6.000 €. 
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Uznesenie č. 4-3-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje – jednorazový finančný príspevok na zakúpenie paliva pre rodinu p. Martiny 
                              Jedinákovej, Vysoká nad Kysucou č. 136,  z rozpočtu obce pre rok 2012 vo  
                              výške 75,00 €. 
 
Uznesenie č. 4-4-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" berie na vedomie  

žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia 
obecného nájomného domu 1259.  

Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu,  bude spracovaný odborne 
spôsobilou osobou energetický posudok budovy. 

 

Uznesenie č. 4-5-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
" schvaľuje – jednorazový finančný príspevok pre p. Jaroslava Trojáka, Vysoká nad  

                   Kysucou č. 440,  z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 30,00 €. 
 
!

Uznesenie č. 4-6-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 
" schvaľuje – rozpočet obce pre rok 2012 pre obidve základné školy sa schvaľuje do doby  

schválenia dohodovacieho  konania tak, ako je zverejnený na webovej stránke MŠVVaŠ 
SR. Na základe výsledkov dohodovacieho konania bude upravený aj rozpočet pre obidve 
školy. 

 

 

K bodu č. 5 

! Rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014. 
 
 
Uznesenie č. 5-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" A.) schvaľuje  
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- úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012  

Výdavková časť 

! kapitola 04.5.1 Cestná doprava 

- upravuje sa položka 635006 - údržba budov a priestorov- pôvodný návrh rozpočtu 
20.000 €  sa upravuje na 35.000 € (opravy MK) 

- upravuje sa položka 713004 - nákup prev. strojov, prístrojov a zar. – pôvodný návrh 
rozpočtu 0 €  sa upravuje na 15.000 € (nákup snežnej frézy) 

! kapitola 08.1.0 Rekreačné a športové služby 

- upravuje sa položka 633004- nákup prev. strojov, prístrojov a zar.- pôvodný návrh 
rozpočtu 100 € sa upravuje  na 2.750 € ( nákup brán pre žiakov) 

- upravuje sa položka 642002- neziskovým organizáciám- pôvodný návrh rozpočtu 
8.000 €  sa upravuje na 10.000 €  

! kapitola  08.4.0 Náboženské a iné služby 

- upravuje sa položka 642007- cirkvi - pôvodný návrh rozpočtu 10.650 € sa upravuje na 
6.000 €  

! kapitola finančné operácie 

- upravuje sa položka 812005- splácanie istiny úveru dlhodobého- pôvodný návrh 
rozpočtu 96.510 € sa upravuje na 66.510 € 

 

Obecné zastupiteľstvo 

"  B.) schvaľuje  

- rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012 v príjmovej 
časti 1. 364 004 € a vo výdavkovej časti 1.364 004 €. 

Obecné zastupiteľstvo  

" C.) berie na vedomie 

- výhľadový rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2013 
v príjmovej časti 1. 185 455 € a vo výdavkovej časti 1.185 455 €. 

 

Obecné zastupiteľstvo  

" D.) berie na vedomie 
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- výhľadový rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2014 
v príjmovej časti 1. 185 455 € a vo výdavkovej časti 1.185 455 €. 

   

K bodu č. 6  

! Informácia o prebiehajúcich investičných akciách v obci . 

 
 
Uznesenie č. 6-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" berie na vedomie – informáciu starostu obce o prebiehajúcej investičnej výstavbe  
                                a investičných  akciách  v obci. 

 
 

K bodu č. 7  

! Zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 
 
 
Uznesenie č. 7-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  
" berie na vedomie – informáciu starostu obce o doteraz podaných projektoch a zapojenie sa 

                               obce do zverejnených výziev. 
 

 
K bodu č.8  

! Rôzne 
 

Uznesenie č. 8-1-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" berie na vedomie  

Správy hl. kontrolóra: 
 

1.) Záznam z kontroly  - verejné obstarávanie - zmysle zákona 25/2006 Z.z.o verejnom 
obstarávaní bola vykonaná kontrola súťaži za rok 2011.  

2.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-12.2011. 
3.) Záznam  z kontroly zúčtovania dotačných finančných prostriedkov poskytnutých 

obcou TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2011. 
4.) Záznam z kontroly  zameranej na nákup, spotrebu a vykazovanie PHM pre potreby 

zúčtovania. 
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Uznesenie č. 8-2-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou na prvý ½ rok 
2012. 

 
Uznesenie č. 8-3-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" neschvaľuje žiadosť p. Márie Cudrákovej , ved. ŠJ Vysoká nad Kysucou 
" zakazuje konanie súkromných osláv a svadobných hostín v priestoroch školskej 

jedálne.  
     Tento zákaz platí aj priestory ŠJ vo Vyšnom Kelčove. 
 

 
Uznesenie č. 8-4-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje - vyradenie inventárnych predmetov DHZ vo Vysokej nad Kysucou podľa 
                   priloženého návrhu. 
 

 
Uznesenie č. 8-5-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje – Mgr. Janku Jurčovú ako  zástupcu zriaďovateľa, za člena Rady školy  pri 
                   MŠ Vysoká nad  Kysucou 

 
Uznesenie č. 8-6-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" A.) ruší Uznesenie č. 3/2008 bod 15 zo dňa 25.4.2008- odkúpenie pozemku EKN 
20224 a to iba v jeho časti od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku, ktorý už je 
vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 70,- Sk/m2. Odpredávaná časť pozemku EKN 20224 
bude vytýčená geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa. 

" B.) odkladá  žiadosť zo dňa 27.02.2012 o odkúpenie pozemku CKN č. 1736/4, 
      navrhuje jej prerokovanie  na nasledujúcom zasadnutí OZ, za účasti Ing.R. Gaboša  
 

Uznesenie č. 8-7-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" neschvaľuje – žiadosť Petra Kubačáka, Vysoká nad Kysucou č. 153,  o úľavu poplatku 
                       za vývoz komunálneho odpadu. 
 



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

Strana 8 z 10 Uznesenia 2/2012 
  

 
Uznesenie č. 8-8-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje – Zmluvu a jej podpísanie starostom obce,  medzi Obcou Vysoká nad 
Kysucou a Lesy SR š.p., OZ Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca,  o nájme 
lesných pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou, na parcelu EKN č. 8446/1 o výmere  
305 493 m2, kde je Obec Vysoká nad Kysucou podľa LV 7471 podielovým 
spoluvlastníkom  s podielom 1/36  (8 486 m2 ). 
 

 
 
Uznesenie č. 8-9-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" neschvaľuje -  žiadosť o dotáciu na činnosť Poradensko- tréningového centra pre 
občianske združenie Náruč, poradenské - tréningové centrum, Májová 1099, 022 01 
Čadca. 

 
 
 
Uznesenie č. 8-10-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" neschvaľuje -  opakovanú žiadosť p. Jána Ščučinského, Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava- 
                       Mariánske Hory 709 00. 
 
                       Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, Obec Vysoká nad 
                       Kysucou neplánuje v roku 2012 opravu miestnej komunikácie do osady  
                      „Poľana“ vo Vyšnom Kelčove. 

 
 
K bodu č.9  

! Diskusia 
 
Uznesenie 9 – 1 - 2 /2012 
Obecné zastupiteľstvo 

" berie na vedomie BOD 9-1 
Informáciu starostu obce  o zmene  zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou. 

 
Uznesenie 9– 2 -2 /2012 
Obecné zastupiteľstvo  

" berie na vedomie BOD 9-2 
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Upozornenie  poslanca Jozefa Zborovana,  o zle osadenej dopravnej značke pri št. 
ceste II/487 v miest. časti „Široký most“.  

 
 
 
Uznesenie 9 –3 - 2 /2012 
Obecné zastupiteľstvo  

" berie na vedomie BOD 9.3 
Pripomienku  poslankyne Mgr. Janky Jurčovej k dohodovaciemu konaniu základných škôl 
a pridelenie bytu pre potreby ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

 
 
Uznesenie 9 – 4 - 2 /2012 
Obecné zastupiteľstvo  

" berie na vedomie BOD 9.4  
Opakovanú žiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej,  o zníženie ceny za vývoz TKO 
pre miestnu časť Semeteš 
 
 
Uznesenie 9 – 5 - 2/2012 
Obecné zastupiteľstvo 

" berie na vedomie   BOD č. 9.5 
Pripomienku poslanca Jozefa Vavricu  o množiacich sa sťažnostiach na prevádzku lekárne. 
 

 
Uznesenie 9 – 6 - 2/2012 
Obecné zastupiteľstvo 

" ukladá finančnému oddeleniu OcÚ 
prehodnotiť  a preložiť do budúceho OZ výšku prenájmu za poskytovanie priestorov sály KD 
a priestorov kuchyne, porovnať  s okolitými obcami. 

 
Uznesenie č. 9-7-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

" Schvaľuje –  návrh starostu obce, aby sa opravy MK a tým aj výberové konania 
vykonávali samostatne na každú MK, podľa finančných možnosti obce.   
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K bodu č. 10 
! Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie 10 - 2/2012 
Obecné zastupiteľstvo  

" schvaľuje 
        návrh na uznesenie č. 2/2012. 
 
 
                                                                                      
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                 .................................. 
 
Vlasta Gajdicová               .................................. 


