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Uznesenie OZ 7/2013 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 17. 09. 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 
1.   Otvorenie 
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3.   Prejednanie možnosti prestavby budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove 
      na bytový dom  
4.   Prehodnotenie činnosti lekárne v obci  
5.   Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva  
6.   Úprava rozpočtu obce č. 3/2013  
7.   Investičná výstavba v obci  
8.   Rôzne  
9.   Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-7/2013 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ  dňa 
17.09. 2013. 
 
 
K bodu č. 2  

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc.  Monika Perdochová 
overovateľov zápisnice – RNDr. Marta Sláviková,  Jozef Zborovan 
návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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K bodu č. 4 
- Prehodnotenie činnosti lekárne v obci 

 
! Uznesenie č. 4-7/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žaloby v prípade nezaplatených splátok lekárne 
a detskej ambulancie a ukončenie nájomnej zmluvy zákonným spôsobom. 
 
 

K bodu č. 5 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 

! Uznesenie č. 5-1-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9-2-7/2012 (vypínanie verejného osvetlenia v obci) 
zo dňa 13. 11. 2012. 

 
 

! Uznesenie č. 5-2-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm.e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľovi:  

 
p. Ing. Rudolf Masarík  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891: 

• a to pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 1132 m2  

 
za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie úradného odhadu. 
 
Odôvodnenie : 
p. Ing. Rudolf Masarík  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 požiadal Obec Vysoká nad 
Kysucou o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 
Vysoká nad Kysucou  o výmere 1132 m2 a účelom za účelom právneho vysporiadania. 
Žiadateľ je vlastníkom parcely do ktorej je parcela EKN 9597 „včlenená“ a predmetnú 
parcelu chce spoločne s ostatnými parcelami v tejto lokalite poľnohospodársky využívať. Na 
miestnom zisťovaní majiteľ susednej parcely EKN 9596/2 zo západnej strany pán Pavol 
Cipko, Vysoká nad Kysucou 935, že zámer odpredaja a kúpy nijakým spôsobom neovplyvní 
hospodárenie na jeho nehnuteľnosti. Uvedené časti pozemku sú pre obec nevyužiteľné. 
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! Uznesenie č. 5-3-7/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 28. 06. 2013. 
 
 
K bodu č. 6 
        -  Úprava  rozpočtu obce č.  3/2013 
 

! Uznesenie č. 6-1-7/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Mgr. Janky Jurčovej - prerozdelenie finančných 
prostriedkov z dohodovacieho konania nasledovne:  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
vo výške 30 000 eur a ZŠ Horný Kelčov vo výške 56 000 eur. 

 
! Uznesenie č. 6-2-7/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh RNDr. Marty Slávikovej - prerozdelenie finančných 
prostriedkov z dohodovacieho konania nasledovne:  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
vo výške 24 200 eur a ZŠ Horný Kelčov vo výške 62 000 eur. 

 
! Uznesenie č. 6-3-7/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3/2013. 

 

K bodu č. 8 
       -    Rôzne 
 

! Uznesenie č. 8-1-7/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Ing. Marcely Slávikovej, bytom Mateja Bela 
73, 010 15 Žilina a pána Ing. Ondreja Slávika, bytom Ševčenková 10, Bratislava o odpustenie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou. 

Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zriadený vrecový zber odpadu v zmysle 
stanoveného kalendára.  
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! Uznesenie č. 8-2-7/2013 

 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie pána Jána Helienka, bytom Turzovka Stred č. 
316, 02354 Turzovka voči rozhodnutiu č. 2710300331 poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou. 

Krátke odôvodnenie: V uvedenej časti obce je umiestnený kontajner a predmetná 
nehnuteľnosť sa k nemu dokonca nachádza najbližšie.  

 

! Uznesenie č. 8-3-7/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Jozefa Papíka, bytom Predmier č. 362, 013 
51 Predmier voči rozhodnutiu č. 2712300313 poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: Kontajner pre osadu na Semeteši „U Cipkov“ je umiestnený „U 
Cipára“, má  objem 1100 l. Pri odchode z osady sa odchádza práve okolo neho. 

 

! Uznesenie č. 8-4-7/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. JUDr. Emiliána Pavlíka, bytom Novohorská  
č. 8, 831 06 Bratislava 35 voči rozhodnutiu č. 2713300286 poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zriadený vrecový zber odpadu v zmysle 
stanoveného kalendára.  

 

! Uznesenie č. 8-5-7/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. JUDr. Milana Piovarčiho, bytom 
Moyzesova č. 826, 905 01 Senica proti výške poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zavedený zber odpadu formou 
veľkoobjemového kontajnera. 
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! Uznesenie č. 8-6-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Rudolfa Lišku , bytom SNP 9/23, 018 51 Nová 
Dubnica o zníženie platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: Kontajner pre osadu na Semeteši „U Cipkov“ je umiestnený „U 
Cipára“, má  objem 1100 l. Pri odchode z osady sa odchádza práve okolo neho. 

 

! Uznesenie č. 8-7-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolania  p. Marty Brodskej, bytom Okružná 687/1, 022 
01 Čadca k rozhodnutiam o dani z nehnuteľnosti a poplatku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.  

 

Krátke odôvodnenie:  Daň z nehnuteľností sa platí v zmysle zákona a platného VZN, 
v osade kde je umiestnená nehnuteľnosť  p. Brodskej je kontajner. 

 

! Uznesenie č. 8-8-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  odvolanie  p. Petra Zbína, bytom ul. 1. mája 1945/57, 
031 01 Liptovský Mikuláš voči rozhodnutiu č. 2711300259 o  poplatku  za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: V uvedenej časti obce sa nachádza kontajner a je tam zabezpečený 
zvoz odpadu. 

 

! Uznesenie č. 8-9-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  žiadosť  p. Veroniky Mišíkovej, bytom Záhrebská 4, 811 
05 Bratislava o zrušenie  poplatku  za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci 
Vysoká nad Kysucou.  

Krátke odôvodnenie: Pani Mišíková má možnosť si bezplatne vyzdvihnúť zbernú nádobu 
a v rámci zvozového kalendára jej bude odpad vyvážaný. 
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! Uznesenie č. 8-10-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Antonovi Dorociakovi, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
101, 023 55 Vysoká nad Kysucou predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie tri roky. 

 

! Uznesenie č. 8-11-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Ladislavovi Bittalovi, bytom Vysoká nad Kysucou č.283, 
023 55 Vysoká nad Kysucou udelenie splnomocnenia na všetky právne úkony týkajúce sa 
poľovných pozemkov začlenených do územného poľovného revíru PZ Poľana vo vlastníctve 
obce Vysoká nad Kysucou v kat. území Vysoká nad Kysucou, Makov.  

 

! Uznesenie č. 8-12-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Eve Danielovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 336, 023 
55 Vysoká nad Kysucou poskytnutie finančného príspevku na zriadenie vodovodnej prípojky 
do výšky 200 eur formou preplatenia faktúr, ale len v prípade, že si vyplatí všetky 
záväzky voči obci.  

 

! Uznesenie č. 8-13-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Bobčíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1328, 023 55 Vysoká nad Kysucou  o presunutie verejného osvetlenia v osade Semeteš.   

Krátke odôvodnenie: Z dôvodu nastavených úsporných opatrení obec Vysoká nad 
Kysucou nezvyšuje počet svetelných bodov v obci. 

 

! Uznesenie č. 8-14-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Terézie Liskovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 67, 023 55 Vysoká nad Kysucou o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti. 

Krátke odôvodnenie: Predmet žiadosti nepatrí do pôsobnosti obce.  

 

! Uznesenie č. 8-15-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie Mládežníckeho centra, Kukučínova 
1647, 022 01 Čadca. 
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! Uznesenie č. 8-16-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Moniky Polkovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 127, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom priestorov.  

 

! Uznesenie č. 8-17-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy, Vysoká nad Kysucou č. 286, 023 55 
Vysoká nad Kysucou na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa mladšieho ako tri roky v MŠ. 

 

! Uznesenie č. 8-18-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Odbytového družstva sever, družstvo Brezová 43, 
010 01 Žilina o zníženie poplatku za využívanie trhového miesta v obci o 50%. 

 

! Uznesenie č. 8-19-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Tibora Baláža, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
426, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50% 
z požadovanej sumy, čo predstavuje 250 eur v prípade nástupu syna Filipa na liečebný pobyt. 

 
K bodu č. 10  
         -  Návrh na uznesenie 
    
Uznesenie OZ č. 7/2013 bolo jednohlasne schválené. 

        
 

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


