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Uznesenie OZ 1/2013 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
zo dňa 26. 02. 2013 

 
 
 
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. Všeobecne - záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva  

5. Prerokovanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  

6. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na 
rok 2013 a 2014 – 2015 

8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 – 2015 

9. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie  

12.  Záver 
 
 
K bodu č. 1 

! Otvorenie a schválenie programu 
 

Uznesenie č. 1-1/2013 
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2013. 
 
 

K bodu č.2  
! Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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Uznesenie č. 2-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
  zapisovateľa – Anna Vrbinárová 
  overovateľov zápisnice – Mgr. Martin Machciník a Dpt. Jozef Vavrica 
  návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 
 

K bodu č.3 

! Kontrola uznesení z minulých  schôdzi obecného zastupiteľstva 
 
Uznesenie č. 3-1-1/2013  

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť Ing. Róberta Gaboša, Vysoká nad Kysucou č.1317, o odkúpenie pozemku 
parcely CKN č. 1736/4 o výmere 853 m v k.ú. Vysoká nad Kysucou, ktorá bola 
odčlenená z parcely EKN 20224 na základe GP č. 98/2008 zo dňa  8. 1. 2008. 

 
 Uznesenie č. 3-2-1/2013 

" Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť pani Silvie Kazíkovej, Vysoká nad Kysucou č. 285, o preplatenie stavebných   
prác na rekonštrukcii chodbových priestorov „Vinárne Hela“. 
 
 Uznesenie č. 3-3-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení a kontrolu uznesenia z minulej 
schôdze. 

 

 
K bodu č.4  

! Všeobecne – záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 
nad Kysucou na úseku školstva 

 
 Uznesenie č. 4–1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na   
úseku školstva v zmysle predloženého návrhu. 
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K  bodu č. 5 

! Prerokovanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

 
 Uznesenie č. 5-1-1 /2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 € pre mal. Mariana Jedináka 
t. č. Detský domov Liptovský Mikuláš, Kráľova Lehota č. 85, 032 33. 

 
 Uznesenie č. 5-2-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o použitie časti finančných prostriedkov 
z rozpočtu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženej žiadosti. 

 
 Uznesenie č. 5-3-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť mesta Čadce, Mestského úradu Čadce, Námestie Slobody č. 30, 022 01 Čadca 
o dotáciu v roku 2013 na deti z obce, ktoré sú prijaté do Centra voľného času v Čadci 
ul. Kukučínova v školskom roku 2012/2013. 

 
 Uznesenie č. 5-4-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť Cirkevného centra voľného času Bytča, Lombardiniho 26 o poskytnutie 
finančných prostriedkov. 

 
 Uznesenie č. 5-5-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
             žiadosť CVČ Turzovka, Ul. Rudolfa Jašíka 179, o refundáciu záujmovej činnosti. 
 
             Uznesenie č. 5-6-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy o finančnú dotáciu na Centrum 
voľného času na rok 2013. 

 
             Uznesenie č. 5-7-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Klubu Kysuckého maratónu v Čadci, A. Bernoláka 2609,022 01 Čadca na podporu 
39. ročníka Kysuckého maratónu vo výške 50 €. 

 
 Uznesenie č. 5-8-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť Mládežníckeho centra, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca na podporu festivalu 
SPK 2013 v sume 30 €. 
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 Uznesenie č. 5-9-1/2013  

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou o celkovú rekonštrukciu hygienických 
zariadení v materskej škole - detské toalety s umyvárňou. 
 
Uznesenie č. 5-10-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou na zvýšenie osobného príplatku 
a to s platnosťou od 1. marca 2013 v zmysle predloženého návrhu o 10 € mesačne 
Eve Friščákovej, Helene Fulierovej a Antónii Žilinčárovej. 
 
Uznesenie č. 5-11-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
opakovanú žiadosť Márii Sobčákovej, Beskydská 1/785, 736 01 Havířov, Česká 
republika o preplatenie finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie č. 
5034 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Uznesenie č. 5-12-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou o finančný príspevok na činnosť OZ 
Voľný čas v roku 2013 vo výške 1 000 €. 
 
Uznesenie č. 5-13-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou – Horný Kelčov o pomoc pri 
odstraňovaní havarijného stavu strechy. 
 
Uznesenie č. 5-14-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou finančnú pomoc pre činnosť organizácie 
ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou vo výške 300 €. 
 
Uznesenie č. 5-15-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť Farského úradu Vysoká nad Kysucou o pridelenie finančných prostriedkov na 
realizáciu prác v zmysle predloženej žiadosti vo výške 5 000 €. 

 
 

 K bodu č. 6  

  Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti   
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Uznesenie č. 6-1/2013 
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou: 
A) Záznam z kontroly vykonanie verejných súťaží v roku 2012 
B) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-12.2012 
C) Záznam z kontroly zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých obcou TJ Spartak 

Vysoká nad Kysucou v roku 2012 
D) Správa z kontroly vykazovanie PHM 
E) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou za rok 

2012 
F) Správa o hospodárení škôl v roku 2012 
G) Kontrola plnenie  prijatých uznesení v roku 2012 

 
 

K bodu č. 7  
! Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 

na rok 2013 a 2014 – 2015 
 

Uznesenie č. 7-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad    
Kysucou na rok 2013 a 2014 – 2015. 
 

           
K bodu č. 8  

! Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 – 2015 
 

     Uznesenie č. 8-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo  
      A) schvaľuje  Rozpočet  obce  Vysoká nad Kysucou  na rok  2013  v príjmovej 

         a výdavkovej časti vo výške 1 569 273 €. 

              B) berie na vedomie Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2014 – 2015. 
 
 
K bodu č. 9  

!  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
 

     Uznesenie č. 9-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

             zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 
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K bodu č. 10 

!   Rôzne 
 

     Uznesenie č. 10-1-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

výzvu na dohodu Lesom Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Čadca, 
Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci.  
 

           Uznesenie č. 10-2-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s., o „Dodávke pitnej vody   
a odkanalizovania Horných Kysúc“ – stav pripojenosti k 31. 12. 2012. 
 

             Uznesenie č. 10-3-1/2013 
"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť pani Silvie Kazíkovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou 285 o prenájme 
priestorov. 
 
Uznesenie č. 10-4-1/2013 

"  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
prísediacich na funkčné obdobie  v rokoch 2014 až 2017 do Okresnému súdu   
v Čadci, ul. 17 novembra 1256, 022 01 a to: poslancov OZ  Miroslava Dormana, Dpt. 
Jozefa Vavricu, Jozefa Zborovana a Margitu Kubačákovú, pracovníčku OcÚ.  
 
Uznesenie č. 10-5-1/2013 

"   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
žiadosť Aleny Varechovej, Vysoká nad Kysucou – Varechovský potok č. 1299, 023  
55 o odstránenie nepojazdného automobilu a Obec Vysoká nad Kysucou zašle jeho 
majiteľovi písomnú výzvu na okamžité odstránenie. 
 
 Uznesenie č. 10-6-1/2013 

"   Obecné zastupiteľstvo súhlasí            
       aby sa začalo konať vo veci zlučovania škôl. 
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K bodu č. 11 
! Návrh na uznesenie 

 
           Uznesenie č.  1/2013  

" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2013 zo dňa 26.02.2013. 

 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                 .................................. 
 
Vlasta Gajdicová               .................................. 


