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Uznesenie OZ 6/2013 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 28.06. 2013 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
Program:  
 
1.   Otvorenie  
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
3.   Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva  
4.   Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2012 
5.   Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
6.   Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
7.   Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrolných činností  
8.   Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2012 
9.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
10. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2013 
12. Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2 
13. Rôzne 
14. Návrh na uznesenie  
15. Záver  
 
 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 
28.06. 2013. 
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K bodu č. 2  
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Anna Vrbinárová 
overovateľov zápisnice – Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica 
návrhová komisia - Miroslav Dorman, Ján Lysík 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 

! Uznesenie č.  3-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz 
nesplnených uznesení a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej  07.06.2013.  
 
 
K bodu č. 4 

- Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok  2012     

  
! Uznesenie č.  4-6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2012. 
 
  
 
K bodu č. 5 

- Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  za rok 2012 

 
! Uznesenie č. 5-6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou za rok 2012. 
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K bodu č.6 
        -   Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
 

! Uznesenie č. 6-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012. 
 
 

K bodu č.7 

          -   Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrolných činností  
 

! Uznesenie č. 7-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných 
kontrolných činností: 

     A)   Správa o kontrole inventarizácie k 31. 12. 2012 
     B)   Správa o kontrole účtovných dokladov z roku 2012 
     C)   Kontrola vyberania miestnych daní január – marec 
 
 

K bodu č. 8 

         -   Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2012   

 
! Uznesenie č. 8-6/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2012. 
 
 
K bodu č. 9 
          -    Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 

! Uznesenie č. 9-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce. 
 
 
K bodu č. 10 
          -    Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
 

! Uznesenie č. 10-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012 
s výrokom „Záverečný účet a hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad“. 
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K bodu č. 11 
         -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2013 
 

! Uznesenie č. 11-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
v 2. polroku 2013. 
 
 
K bodu č. 12 
         -  Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2 
 

! Uznesenie č. 12-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2 žiadateľke 
Júlii Zborovanovej, Vysoká nad Kysucou č. 141. 
 
 
 
K bodu č. 13 
         -   Rôzne 
 
 

! Uznesenie č. 13-1-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecného kontrolóra, hlavnú účtovníčku a finančnú komisiu 
zistiť reálny stav finančných prostriedkov školských zariadení a ich reálnu potrebu do konca 
kalendárneho roka 2013 a zistiť skutočné náklady za druhý polrok 2012 a prvý polrok 2013 
pre účely rozdeľovania prostriedkov z dohodovacieho konania v termíne do 10. septembra 
2013. 
 
 
 

! Uznesenie č. 13-4-6/2013 
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh na prolongáciu Municipálneho úveru – Superlinka vo výške 40.000 Eur poskytnutého 
zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.  

 Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti 
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad  banky za účelom nahradenia poskytnutého 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.  
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! Uznesenie č. 13-5-6/2013 

Obecné  zastupiteľstvo súhlasí s udelením generálnej plnej moci pre Ing. Milana Franeka, ul. 
Pittsburská 1673/18, Žilina na všetky právne úkony týkajúce sa poľovníckych pozemkov  vo 
vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v kat. Území Vysoká nad Kysucou, Turzovka, Korňa.  
 

! Uznesenie č. 13-6-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 023 55  
Vysoká nad Kysucou. Žiadosť bude opätovne prejednaná po predložení projektu na 
rekonštrukciu elektrického vedenia zo strany SSE.  
 
 

! Uznesenie č. 13-7-6/2013 
Obecné zastupiteľstvo : 

A) Schvaľuje výšku celkových výdavkov na projekt : 22 884,65 Eur 
B)  Schvaľuje výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených 

výdavkov projektu vo výške 5%  t.j. 1 144,24 Eur 
 
 
K bodu č. 14 

- Návrh na uznesenie 
 

! Uznesenie OZ č. 6/2013 bolo jednohlasne prijaté. 
 

 
 

     
                                                                                  Mgr. Anton Varecha 
                                                                                     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Ján Lysík                  .................................. 


