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Uznesenie OZ 8/2013 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 29. 10. 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.  Prejednanie možnosti zapojenia sa obce do zverejnených výziev 
  5.  Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2008 o chove včiel 
  6.  Určenie platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 11. 2013  
  7.  Rôzne  
  9.  Diskusia 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 

 
 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 29. 
10. 2013. 
 

K bodu č. 2  
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice – Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica 
návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č.  3-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 17. 09. 2013. 
 

K bodu č. 4 
- Prejednanie možnosti zapojenia sa obce do zverejnených výziev 

 

! Uznesenie č.  4-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
A) Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Programu cezhraničnej 

spolupráce SR-CR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Spoločne v mobile“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou. 

B) Zabezpečenie realizácie projektu.  
C) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. vo výške 1987,97 eur.  
 
 

K bodu č. 5 
- Prejednanie protestu prokurátora k VZN č.6/2008 o chove včiel 

 
! Uznesenie č. 5-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 6/2008 o chove včiel. 
Krátke odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo vyhovelo návrhu prokurátora. 
 
 
K bodu č.6 
        -   Určenie platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 11. 2013 
 

! Uznesenie č. 6-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo určuje na základe novelizácie zákona o obecnom zriadení hlavnému 
kontrolórovi od 01. 11. 2013 plat vo výške 242 eur.  
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K bodu č.7 
       -    Rôzne 
 

! Uznesenie č. 7-1-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2013. 

 

! Uznesenie č. 7-2-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného bremena 
na  spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 

 

! Uznesenie č. 7-3-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Antona Skrkoňa, bytom Rosina 333, 013 
22 Rosina o odpredaj pozemku parcely č. 8541/8. 

Krátke odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou momentálne nemá finančné prostriedky na 
odkúpenie predmetnej parcely č. 8541/8. 
 

! Uznesenie č. 7-4-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Farnosti sv. Matúša, Vysoká nad Kysucou 
o povolenie k úprave líp pred farským kostolom. 

Krátke odôvodnenie: Úpravu líp musí vykonať  na to odborne spôsobilá osoba.  

 

! Uznesenie č. 7-5-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku obce Vysoká nad Kysucou – 
parciel CKN 7966, CKN 7967,  CKN 7969, CKN 7970 a CKN 7971 a zámer prenájmu tohto 
prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou na základe § 9a, ods.9 Zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  priamym uzavretím nájomnej zmluvy. 
Minimálna výška nájomného bude určená znaleckým posudkom. 

Doplnenie: 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zadať vypracovanie znaleckého posudku na 
prenájom prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou - parciel CKN 7966, CKN 7967, 
 CKN 7969, CKN 7970 a CKN 7971 odborne spôsobilej osobe z dôvodu, že nie je možné 
dostatočne presne určiť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 
Následne bude zámer prenájmu zverejnený v zmysle platnej legislatívy. 
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! Uznesenie č. 7-6-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyradenie inventárnych predmetov v zmysle predloženého 
návrhu Základnej školy E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 

! Uznesenie č. 7-7-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Gaboríka, Vyšný Kelčov č. 
616, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu poškodenej miestnej komunikácie v časti obce 
Vyšný Kelčov „ U Urbana“. 

 
 
K bodu č. 9 
         -  Návrh na uznesenie 
    
Uznesenie OZ č. 8/2013 bolo jednohlasne schválené. 
 
 

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


