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Uznesenie OZ 4/2013 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 17.04. 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Prejednanie žiadosti na zmenu prenajatých nebytových priestorov  

4. Zapojenie sa obce do zverejnenej výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na 
rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality  

5. Návrh na úpravu platu starostu obce  

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

 

K bodu č. 1 

- Schválenie programu 
 
Uznesenie 1 - 4/2013 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

! schvaľuje : 
Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.04. 2013 

 
K bodu č.2  

-   Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
 
Uznesenie 2 - 3/2013 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

! schvaľuje : 
A) zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 
B) overovateľov zápisnice – Mgr. Katarína Chnapková,  Dpt. Jozef Vavrica 
C) návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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K bodu č.3 

- Prejednanie žiadosti na zmenu prenajatých nebytových priestorov  

 
Uznesenie 3 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

 
a) schvaľuje zrušenie doterajšiej nájomnej zmluvy  č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011, 

uzatvorenej medzi obcou Vysoká nad Kysucou a spoločnosťou Matepharn a.s., 
Palárikova 48, 022 01 Čadca, 

b) schvaľuje  uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
stým, že žiadosť  zo dňa 15.4.2013  od spoločnosti Matepharn a.s., Palárikova 48, 
022 01 Čadca bude  prílohou  novej nájomnej zmluvy. 

c) súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
s podmienkou, že v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia 
v termíne do 30.06.2013. 

 
 
K bodu č. 4 

- Zapojenie sa obce do zverejnenej výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 
2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality  

 
Uznesenie 4 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

a) schvaľuje realizáciu časti  projektu „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká 
nad Kysucou pomocou kamerového systému“ : 

- monitorovacie pracovisko- centrum PTV, 
- vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou, 
b) schvaľuje spolufinancovanie obce na uvedenom projekte  vo výške 2.000 €, čo 

predstavuje 33% nákladov zrealizovanej časti projektu v celkovej výške 6.000 € 
(dotácia + spolufinancovanie zo zdrojov obce). 
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K bodu č. 5 

- Návrh na úpravu platu starostu obce  

 
Uznesenie 5 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

! schvaľuje s účinnosťou od 01.01.2013 

plat starostu obce,  vypočítaný ako súčin priemernej mzdy za predchádzajúci 
kalendárny rok na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu (za rok 2012 – 
805,00 €) a násobku podľa §4 ods.1  zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov  (od 1001 do 3000 obyvateľov – 1,98 násobok), zvýšený o 30%. 

 
K bodu č.6 

- Rôzne 
Uznesenie 6 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

! berie na vedomie 
Informáciu starostu obce : 
a) pripravovanom zámere správcu ciest ŽSK – oprava št. cesty II/541 a II/487 
b) pripravovanej pietnej spomienke „Semetešskej tragédie“ dňa 20.4.2013 

 
K bodu č. 7 

- Návrh na uznesenie 
Uznesenie 7 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

! schvaľuje 
 návrh na uznesenie č. 4/2013 

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


