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Uznesenie OZ 3/2012 

 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

zo dňa 29.05.2012 
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulých schôdzí obecného zastupiteľstva  

4. Návrh na úpravu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012  

5. Návrh na úpravu VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových 
miestach  

6. Návrh VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané obcou 

7. Návrh Smernice obce o poskytovaní informácií  

8. Návrh Smernice obce o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr 
a objednávok obce  

9. Investičná výstavba v obci  

10. Návrh na úpravu platu starostu obce  

11. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  

12. Rôzne.  

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 
 

K bodu č. 1 
! Schválenie programu 

 
Uznesenie 1 - 3/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.05.2012 

K bodu č.2  
! Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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Uznesenie 2 - 3/2012 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 
B) overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Jurčová, Jozef Vavrica 
C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Mgr. Marta Sláviková 

 
K bodu č.3 

! Kontrola uznesení z minulých  schôdzi obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3-1-3/2012  

Obecné zastupiteľstvo  

" Ruší uznesenie č. 7-2-2/2012 zo dňa 7.6.2011s tým, že poradie naliehavosti opráv MK 
sa upravuje:   

1. MK ZŠ E.A. Cernana , MK N. Kelčov „U Šubov“ 

2.MK Vrch rieka –Žilinčárovce 

3.MK Jedľovník 

4.Vysoký breh 

Poradie naliehavosti opráv ostatných komunikácií poslanci OZ  upravia po vykonanej 
obhliadke .   

 

Uznesenie č. 3-2-3/2012  

Obecné zastupiteľstvo  

" Ruší uznesenie č. 7-3-2/2012 zo dňa 7.6.2011 
 

Uznesenie č. 3-3-3/2012  

Obecné zastupiteľstvo  

" Ruší uznesenie č. 10-14-2/2012 zo dňa 7.6.2011 

 

Uznesenie č. 3-4-3/2012  

Obecné zastupiteľstvo  

" Berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení č. 2/2011 zo dňa 07.06.2011,  

č. 4 /2011 zo 16.08.2011, č. 5/2011 zo dňa 21.10.2011,  č. 1/2012 zo dňa 7.2.2012,  

č. 2/2012zo dňa 28.2.2012. 
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K bodu č.4  
! Návrh na úpravu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012  

 

  Uznesenie č. 4-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje . 
            1. úpravu rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012. 

 
K bodu č. 5 

! Návrh na úpravu VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových miestach  
 

Uznesenie č. 5-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Dodatok č.2/2012 k VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou. 

 

  K bodu č. 6  

! VZN č. 1/2012 VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou. 

  

Uznesenie č. 6-3/2012 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

VZN č. 1/2012 VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou. 

 
 

K bodu č. 7  

! Návrh Smernice obce o poskytovaní informácií  
 
 

Uznesenie č. 7-3/2012 
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Smernicu obce Vysoká nad Kysucou o poskytovaní  informácií. 
 

 

K bodu č.8  

! Návrh Smernice obce o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok obce  
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Uznesenie č. 8-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Smernicu obce Vysoká nad Kysucou o  zverejňovaní faktúr a objednávok obce. 
 
K bodu č.9  

! Investičná výstavba 
 

Uznesenie č. 9-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu starostu obce o podaných projektoch, o doterajších a pripravovaných investičných 
akciách obce Vysoká nad Kysucou 

 

K bodu č.10 
! Návrh na úpravu platu starostu obce 

 

Uznesenie č. 10-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Plat starostu obce s účinnosťou od 1.5.2012 
 
 
a)  podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 

     786,00 x 1,98 = 1 556,28 €  
 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 
                        zvýšený o 30 %  466,884 € 

 
Spolu................2.023,00 € 

 

K bodu č. 11 

! Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti  
 

Uznesenie č. 11-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra 

A ) Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie k 31.12.2011 
B) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.- 3.2012 
C)  Záznam z kontroly účtovných dokladov z roku 2011 
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D) Záznam z kontroly vykonania inventarizácie pokladne 
 

K bodu č. 12 

! Rôzne 

Bod 12.1 ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov 

  Žiadosť o schválenie návrhu na vyradenie inventárnych predmetov z majetku školy. 

Uznesenie č. 12-1- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 Žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov - návrh na vyradenie inventárnych 
predmetov z majetku školy. 

 

Bod 12.2 Obec Vysoká nad Kysucou  
  Návrh na zverejňovanie daňových dlžníkov na webovej stránke obce a káblovej televízie 

Uznesenie č. 12-2- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

zverejnenie dlžníkov, ktorí si do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí 
o vyrubení daní a poplatkov nesplnili daňovú povinnosť, na úradnej tabuli obce, 
webovej stránke obce  a v káblovej televízií.  
 

Bod 12.3.1 Milada Pavlacká, Horymírova 20, 700 30 Ostrava  

Odvolanie sa proti poplatku za komunálny odpad za rekreačný objekt č. 779 v k.ú. Vysoká 
nad Kysucou. 

Uznesenie č. 12-3-1- 3/2012  

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti  p. Milady Pavlackej, Horymírova 20, 700 30 
Ostrava a   znižuje poplatok za likvidáciu TKO o 50%  pre nehnuteľnosť rekreačný objekt č. 
779 v k.ú. Vysoká nad Kysucou. 

 

" Bod 12.3.2 Obec Vysoká nad Kysucou  

Návrh na zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu TKO v nedostupných lokalitách, kde 
obec nedokáže zabezpečiť jeho likvidáciu. 

 
  Uznesenie č. 12-3-2- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje- 
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zníženie  poplatku za likvidáciu TKO o 50% oproti poplatku určeného a schváleného  VZN 
č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné 
odpady, pre majiteľov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v nedostupných častiach obce – priložený 
zoznam nehnuteľnosti je nedeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 
 
Bod 12.4 Anna Mrkvová, Vyšný Kelčov 1115, Vysoká nad Kysucou 

Poďakovanie za zriadenie osvetlenia prístupovej cesty v časti „Petráš“.  
Uznesenie č. 12-4-3/2012 . 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

poďakovanie  Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou a starostovi obce, od p. 
Anny Mrkvovej, Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1115,  za zriadenie osvetlenia 
prístupovej cesty v časti „Petráš“.  

 

Bod 12.5 Pavel Halický, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914 
Žiadosť o vyriešenie sporu o zriadenie prístupovej cesty do osady „Predná Šatina“ 

 
Uznesenie č. 12-5-3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo 
A) berie na vedomie 

      žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 
9-tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade „Predná Šatina“, o  riešenie problému 
 prístupovej komunikácie k ich nehnuteľnostiam, 
B) poveruje starostu obce 

zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami . 
 

Bod 12.6 Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou č. 285 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, vybudovanej letnej terasy, zníženie nájmu 
 

Uznesenie č. 12-6-3/2012  
Obecné zastupiteľstvo 

" A) schvaľuje 

 predĺženie, nájomnej zmluvy o prenájom priestorov „Vináreň Hela“ do 31.08.2015. 

" B) neschvaľuje 
Vybudovanie letnej terasy, nakoľko priestory pred prevádzkou „Vináreň Hela“ sú súčasťou 
projektu „Odstránenie havarijného stavu a zvýšenie bezpečnosti centrálneho námestia obce 
Vysoká nad Kysucou – objekt Terénne úpravy“, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ 
a podlieha záverečnej kontrole Riadiaceho orgánu poskytovateľa dotácie .  
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Terasu bude možné vybudovať až po vykonanej záverečnej kontrole Riadiacim orgánom 
poskytovateľa dotácie  a po predložení projektovej štúdie žiadateľkou Obecnému 
zastupiteľstvu Vysoká nad Kysucou - ako bude letná terasa vyzerať. 

"  C) žiada 
p. Silviu Kazíkovú k žiadosti o zníženie nájmu  predložiť do OZ rozpísaný súpis vykonaných 
prác po položkách  na „Rekonštrukcia chodbových priestorov vinárne Hela“.  OZ vo Vysokej 
nad Kysucou zároveň upozorňuje žiadateľku na povinnosť do budúcnosti dodržiavať 
podmienky Nájomnej zmluvy, ako je uvedené v čl. V bod 4 a 5 – požiadať nájomcu o súhlas 
na vykonanie prác. 

 
 

Bod 12.7 Rada školy pri ZŠ Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov 
         Žiadosť o delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 

Uznesenie č. 12-7- 3/2012  

Obecné zastupiteľstvo 
" deleguje - Mgr. Martu Slávikovú, bytom Vysoká nad Kysucou 1105, ako zástupcu 

zriaďovateľa za člena Rady školy pri ZŠ Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov 
 

Bod 12.8 Mário Bongilaj, Vysoká nad Kysucou č. 563 

                Žiadosť o finančnú výpomoc. 

Uznesenie č. 12-8- 3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 50,00 € pre p.  Mária 
Bongilaja, Vysoká nad Kysucou č. 563, na  zorganizovanie rómskeho futbalového turnaja, 
ktorý sa bude konať dňa 2.6.2012 v areáli ZŠ Horný Kelčov. 
 

Bod 12.9 Jiří Štefko, Jubilejní 359/62, 70030 Ostrava –Hrabůvka 

Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24 m2. 

Uznesenie č. 12-9- 3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

odpredaj parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24m2 za podmienky 
dodržať platnú legislatívu t.j. v  zmysle § 4 zákona č. 138/1991Z.z. o majetku obci. 

 

Bod 12.10 Základná škola E.A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o opravu strechy na prístrešku (skladu) pri budove školy 
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Uznesenie č. 12-10- 3/2012 . 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

žiadosť Základnej školy E.A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou 
o opravu strechy na prístrešku (skladu) pri budove školy. 

 

Bod 12.11 Magda Dedičová , Vysoká nad Kysucou č. 267 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Uznesenie č. 12-11-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje 

predĺženie, nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov s.č.1293 v k.ú. Vysoká 
nad Kysucou na dobu 3 rokov. 

  

Bod 12.12 Materská škola Vysoká nad Kysucou č.286 
                       Žiadosť o delegovanie dvoch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ      
 
     Uznesenie č. 12-12- 3/2012 

" Obecné zastupiteľstvo deleguje  
Mgr. Janku Jurčovú, bytom Vysoká nad Kysucou 1140 a Jozefa Zborovana, bytom Vysoká 
nad Kysucou 141, ako zástupcov zriaďovateľa za člena Rady školy pri MŠ Vysoká nad 
Kysucou 
 

      Bod 12.13 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Horelica 107, 
             Žiadosť o finančný príspevok  

Uznesenie č. 12-12- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  
žiadosť o poskytnutie  finančného  príspevku pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre 
seniorov, Horelica 107 , 022 01 Čadca 

 
 

Bod 12.14 MO SRZ Turzovka, Urbársky dom, 023 54 Turzovka 
             Žiadosť o finančný príspevok na zarybnenie potokov. 

Uznesenie č. 12-14- 3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 50,00 € pre MO SRZ 
Turzovka. 
      



 

                                                                                 Strana 10 z 12  Uznesenia OZ č.  3/2012 
 

 Bod 12.15 Ján Ficek , Vysoká nad Kysucou 162 a spol. 

        Žiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie   

Uznesenie č.12-15-3/2012  
" Obecné zastupiteľstvo :neschvaľuje   

žiadosť-  Ján Ficek, Vysoká nad Kysucou č. 162 a spol.  o vyasfaltovanie miestnej 
komunikácie. 

 
Bod 12.16 Petícia obyvateľov osady Vrchrieka (15 podpisov) 

Uznesenie č. 12-16- 3/2012 . 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Petíciu obyvateľov osady Vrchrieka. 

 

 

Bod 12.17 ZŠ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov 
            Žiadosť o zvýšenie poplatku za ŠKD v šk. Roku 2012/2013. 

Uznesenie č. 12-17- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov – zvýšenie poplatku za ŠKD v šk. roku 
2012/2013 na sumu 2€ na žiaka. 
 
 

Bod 12.18 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou č.316 
         Žiadosť o delegovanie dvoch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy .  
 

Uznesenie č. 12-18- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo deleguje  

Mgr. Martina Machciníka, bytom Vysoká nad Kysucou 1162 a Jozefa Vavricu, bytom 
Vysoká nad Kysucou 1149, ako zástupcov zriaďovateľa za člena Rady školy ZŠ E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou č. 316 

 

 

Bod 12.19 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou č.316 
         Správa z kontroly stavu pracovísk v oblasti BOZP 
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Uznesenie č. 12-19- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu Základnej školy E.A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou, z kontroly stavu 
pracovísk v oblasti BOZP 
 
Bod 12.20  Jozef Vrbinár - hlavný kontrolór obce 
                         Požiadavka 

Uznesenie č. 12-20- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
návrh hlavného kontrolóra a odporúča zaradiť bod vyrubovanie penálov, ako samostatný bod 
na prejednanie  v najbližších zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 

 
 
Bod 12.21  Mgr. Janka Jurčová 
         Požiadavka ZŠ E.A.Vysoká nad Kysucou, rezervovať byt pre potreby školy. 

Uznesenie č. 12-21- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
požiadavku ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, rezervovať byt pre potreby školy. 
 
 
Bod 12.22  Mgr. Janka Jurčová 
Požiadavka na opätovné zavedenie vlaku na trati Makov – Čadca s odchodom zo stanice 
Vysoká nad Kysucou do Čadce o 740 hod, 

Uznesenie č. 12-22- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Požiadavku na opätovné zavedenie vlaku na trati Makov – Čadca s odchodom zo stanice 
Vysoká nad Kysucou do Čadce o 740 hod, 
 
 
Bod 12.23  Jozef Vavrica 
Upozornenie na uskladnenie výkopového a stavebného materiálu  na upravenom priestranstve 
pri autobusovej zástavke v miestnej časti „U Sojkov“ a že drevený plot pri ihrisku TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou je potrebné natrieť ochranným náterom. 

Uznesenie č. 12-23- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 



 

                                                                                 Strana 12 z 12  Uznesenia OZ č.  3/2012 
 

Upozornenie na uskladnenie výkopového a stavebného materiálu  na upravenom priestranstve 
pri autobusovej zástavke v miestnej časti „U Sojkov“ a že drevený plot pri ihrisku TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou je potrebné natrieť ochranným náterom. 
 
 
Bod 12.24  Mgr. Marta Sláviková 
            Zber šatstva na charitu  
 

Uznesenie č. 12-24- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
požiadavku na zriadenie zberu šatstva pre charitu. 

 
Bod 12.25  Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva 

                 Zriadenie CVČ 

Uznesenie č. 12- 25- 3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
návrh  Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva -  zriadenie CVČ Vysoká nad 
Kysucou so sídlom pri ZŠ Horný Kelčov 
 

 
K bodu č.13 

! Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.  3/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2012 zo dňa 29.05.2012. 
 
                                                                        
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                 .................................. 
 
Vlasta Gajdicová               .................................. 


