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Uznesenie OZ 7/2012 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
zo dňa 17. 12. 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 (videoprojekcia) 

4. Všeobecne - záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi (bude zaslané e-mailom) 

5. Všeobecne - záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (bude zaslané e-mailom) 

6. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre 2012 (bude zaslané e-mailom) 

7. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
nad Kysucou za rok 2012 (Videoprojekcia) 

8. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti (bude zaslané e-mailom) 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 
 
 

K bodu č. 1 
! Otvorenie a schválenie programu 

 
Uznesenie č. 1-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2012. 
 
 

K bodu č. 2  
! Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 2-7/2012 



 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 
zapisovateľa – Anna Opialová 
overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Jurčová a Jozef Zborovan 
návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

K bodu č. 3 
! Kontrola uznesení z minulých  schôdzi obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 3-7/2012  

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení č. 4/2011 zo dňa 16. 8. 2011, uznesenie č. 6/2011 zo dňa 
15. 11. 2011, uznesenie č. 2/2012 zo dňa 28. 2. 2012, uznesenie č. 3/2012 zo dňa  
29. 5. 2012,uznesenie č. 4/2012 z  28. 6. 2012, uznesenie č. 5/2012 z 11. 9. 2012, 
uznesenie č. 6/2012 z 13. 11. 2012. 

 
K bodu č. 4  

! Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi  
 
Uznesenie č. 4-1-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 5/2011 o nakladaní 
s odpadmi v obci. 

 
           Uznesenie č. 4-2-7/2012  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie  č. 3/2012 
o nakladaní s odpadmi v obci. 
 

 
K bodu č. 5 

! Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

             
Uznesenie č. 5-1-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo  ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2011 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
 
Uznesenie č. 5-2-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Všeobecne - záväzne nariadenie č. 4/2012 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady. 
 



 

! Dodatok č.1/2012 k VZN č.1/2012 o správnych poplatkoch za pracovné úkony, 
vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou 

 
! Uznesenie č. 5-3-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1/2012 k Všeobecne – záväznému 
nariadeniu č. 1/2012 o správnych poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obcou 
Vysoká nad Kysucou. 

  
 
  K bodu č. 6  

! Úprava rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre rok 2012  
 

Uznesenie č. 6-1-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3 pre rok 2012. 
 
             Uznesenie č. 6-2-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo schváľuje: 
a) vrátiť späť do rozpočtových kapitol obecného rozpočtu sumu 36 tisíc eur a 

zvyšnú časť finančných prostriedkov prideliť ZŠ Horný Kelčov na úhradu 
nevyhnutných reálnych potrieb 

b) prideliť finančné prostriedky z rozpočtu obce pre ZŠ E. A. Cernana vo výške 10 
tis. eur na zakúpenie učebných pomôcok, zariadenia, materiálu a na úhradu 
údržby prevádzkových priestorov 

              
       
K bodu č. 7  

!  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2012. 
 
Uznesenie č. 7-7/2012 

" Obecné zastupiteľsto berie na vedomie záverečné správy z jednotlivých úsekov 
Obecného úradu za rok 2012: 
- Správu o činnosti na úseku prednostu OcÚ za rok 2012 
- Správu o činnosti na úseku výstavby za rok 2012 
- Správu o činnosti na úseku sociálnych vecí za rok 2012 
- Správu o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov za rok 2012 
- Správu činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľstva za rok 2012 
- Správu o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 2012 
- Správu o činnosti na úseku kultúry a obecnej knižnice za rok 2012 
- Štatistiku zo schôdzi obecného zastupiteľstva za rok 2012 

 
 



 

K bodu č. 8 
! Správy hlavného kontrolóra o  kontrolnej činnosti 

Uznesenie č. 8-l-7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy z kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra  obce Vysoká nad Kysucou:         
- Záznam  z kontroly hospodárenia so zvereným majetkom a vykonanie             

inventarizácie k 31.12.2011 a následná  finančná kontrola v zmysle zákona 
č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, vykonanej  v ZŠ 
E.A.Cernana. 

- Záznam  z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Horný Kelčov. 
- Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie majetku k 31.12.2011,                   

hospodárenia s majetkom obce a následná fin. kontrola v zmysle zákona č. 
502/2001 Z.z. o fin. kontrole a a vnútornom audite,  vykonanej v ZŠ Horný  
Kelčov. 

Uznesenie č. 8-2-7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo schváľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

rok 2013 
 
K bodu č. 9 

! Rôzne 

Uznesenie č. 9-1-7/2012                             
" Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 2/2008 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov. 

Uznesenie č. 9-2-7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vypínanie  verejného osvetlenia 

z dôvodu úsporných opatrení, v nočných hodinách a to od  1 hodiny do 3 hodiny 
ráno. 

Uznesenie č. 9-3-7/2013 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie dlžnej čiastky na dania z nehnuteľnosti 

p. Věre Janošcovej. 

Uznesenie č. 9-4-7/2012.  
" Obecné zastupiteľstvo neschváľuje odpredaj parcely EKN č. 3340/1 o výmere 

29,34 m2 p. Mariánovi Vyparinovi z dôvodu, že parcela je využívaná pri otáčaní 
vozidiel TKO ako i pri zimnej údržbe miestnej komunikácie vo Varechovskom 
potoku. 

Uznesenie č. 9-5-7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ponuku Antona Škrkoňa na odpredaj parcely 

EKN 8541/10 o výmere 587 m2, nakoľko pozemok sa nachádza na brehu rieky 
Kysuca, obec ho nevyužíva a ani v budúcnosti neráta s jeho využívaním, taktiež 
nemá dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie pozemku. 



 

Uznesenie č. 9-6-7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť  Klubu Kysuckého maratónu 

o pomoc v súvislosti so zabezpečením a finančnou podporou 39. ročníka 
Kysuckého maratónu. Žiadosť bude prerokovaná v roku 2013 pri  tvorbe rozpočtu 
obce na rok 2013. 

 
Uznesenie č. 9-7-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZO ZPCCH vo Vysokej nad 
Kysucou o finančnú pomoc pre základnú organizáciu. 
Žiadosť ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou o finančnú podporu základnej 
organizácie bude prerokovaná v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2013. 
 
Uznesenie č. 9-8-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie Sobčákovej o preplatenie 
finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie CKN 5034. 
Žiadosť bude prerokovaná v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2013. 
 
Uznesenie č. 9-9-7/2012 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jany Kubalovej o odkúpenie 
pozemku CKN 1476/2. 

" Doporučuje starostovi obce preveriť možnosť odpredaja z dôvodu udržateľnosti 
projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad 
Kysucou“  
 

 
K bodu č. 10 

! Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. 7/2012 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2012 zo 

dňa 17. 12. 2012 
 
 
 
 
 Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
Navrhovatelia : 
 
Miroslav Dorman                                                                ................................................. 
 
Vlasta Gajdicová                                                                 .................................................. 


