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Uznesenie OZ 9/2013 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 13. 12. 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.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre r. 2013 
  5.  Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 
  6.  Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
       odpady a drobné stavebné odpady 
  7.  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
  8.  Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 
  9.  Plán kontrolnej činnosti 
10.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na 
       rok 2014  a 2015-2016 
12.  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014-2016 
11.  Návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012 
13.  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej  
       nad Kysucou za rok 2013 
14.  Schválenie predĺženia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
15.  Rôzne 
16.  Diskusia 
17.  Návrh na uznesenie 
18.  Záver 
 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-9/2013  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ 
dňa 13. 12. 2013.   
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K bodu č. 2  

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan 
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman 

 
 
 

 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 
 
Uznesenie č. 3-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad 
Kysucou a prevod 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“) formou 
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 Masarik  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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Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5-2-7/2013 zo dňa 17. 9. 2013 schválilo 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“) formou odpredaja žiadateľovi za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú 
o cenu za vypracovanie úradného odhadu. 
Zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitého zreteľa (tak ako je uvedené vyššie) bol vyvesený na úradnej tabuli obce 
a zverejnený na webovej stránke obce dňa 27. 11. 2013 a zvesený dňa 13. 12. 2013. 
Voči zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

! Uznesenie č.  3-2-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených 
uznesení a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 29. 10. 2013. 

 

 

 

 

K bodu č. 4 
- Úprava rozpočtu obce č. 5 pre r. 2013 

 

! Uznesenie č. 4-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre 
r. 2013. 

 
 
 

 

K bodu č. 5 
- Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 

 
! Uznesenie č. 5-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenia č. 5/2013 
o nakladaní s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou. 
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K bodu č.6 
        -   Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom   poplatku za  
            komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
 
 
 

! Uznesenie č. 6-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložený návrh RNDr. Marty Slávikovej, 
poslankyne OZ na zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady za osobu a kalendárny deň na 0,0355 eura/osoba/deň, t.j. 12,9575 eur na 
osobu a rok. 

 
! Uznesenie č. 6-2-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Dpt. Jozefa Vavricu, poslanca OZ 
ponechať sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu 
a kalendárny deň vo výške 0,0350 eura/osoba/deň, t.j. 12,775 eur na osobu a rok. 

 
! Uznesenie č. 6-3-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenia č. 6/2013 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v obci Vysoká nad Kysucou. 

 
 
 
 

K bodu č.7 
       -    Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
 

! Uznesenie č. 7-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Mariána Fuliera, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 954, 023 55  Vysoká nad Kysucou o zavedenie pouličného osvetlenia 
v osade Dučkov. 
Odôvodnenie: Žiadosť sa neschvaľuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
obce a skutočnosti, že sa obec nachádza v monitorovacom období. 

 
! Uznesenie č. 7-2-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami v SR, základná organizácia, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančnej pomoci. 
Odôvodnenie: Požiadavka je zaradená do rozpočtu obce na r. 2014. 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 6 z 9 Uznesenia 5/2013 
 

 

! Uznesenie č. 7-3-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Zariadenie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01  Čadca o poskytnutie 
finančnej pomoci. 
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce nemôže Obec 
Vysoká nad Kysucou poskytnúť zariadeniu požadovanú finančnú pomoc. Obec však 
každoročne na konci kalendárneho roka dáva klientom zariadenia pre seniorov  
 
darčekové balíčky a bude zariadeniu nápomocná v prípade vykonania napr. 
technických prác. 

 

! Uznesenie č. 7-4-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Milana Kubošníka, Vyšný Kelčov č. 
1115, 023 55  Vysoká nad Kysucou o pripojenie na internet a káblovú televíziu. 
Odôvodnenie: Z dôvodu náročnosti technického riešenia a nutnosti zmeny pôvodnej 
trasy káblovej televízie v inkriminovanej časti, nie je vo finančných možnostiach obce 
požiadavku realizovať.  

 
 
 
K bodu č. 8 
         -  Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
    

! Uznesenie č. 8-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra z kontrolnej 
činnosti. 

 
 
 
K bodu č. 9 

- Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014 
 

! Uznesenie č. 9-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý 
polrok 2014. 

 
 
K bodu č. 10 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
na rok 2014 a 2015 – 2016 
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! Uznesenie č. 10-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014  a 2015-2016. 
 
 
 

K bodu č. 11 
 

- Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014 - 2016 
 

! Uznesenie č. 11-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný a programový rozpočet obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2014.  

 
 
 
 

! Uznesenie č. 11-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad 
Kysucou na roky 2015-2016. 

 
 
 
K bodu č. 12 
 

- Návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012   
 

! Uznesenie č. 12-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 
2012. 
 
 
 

 
K bodu č. 13 
 

- Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
nad Kysucou za rok 2013 

    
 

! Uznesenie č. 13-1-9/2013 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku prednostu 
obecného úradu za rok 2013. 

 
! Uznesenie č. 13-2-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku výstavby za rok 
2013. 

 
! Uznesenie č. 13-3-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku knižnice 
a kultúry za rok 2013. 

 
! Uznesenie č. 13-4-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku daní za rok 2013. 
 

! Uznesenie č. 13-5-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku evidencie 
obyvateľstva za rok 2013. 

 
! Uznesenie č. 13-6-9/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku 
poľnohospodárstva za rok 2013. 

 
 

! Uznesenie č. 13-7-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku školstva za rok 
2013. 

 
 
 
K bodu č. 14 
 

- Schválenie predĺženia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 

! Uznesenie č. 14-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja do konca roka 2014. 

 
 
K bodu č. 15 
 

- Rôzne 
 

! Uznesenie č. 15-1-9/2013 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie Ing. Ondreja Slávika,  Ševčenková 10, 
Bratislava a Ing. Marcely Slávikovej, Mateja Bela 73, 010 01  Žilina proti uzneseniu č. 
8-1-7/2013  vo veci odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
Odôvodnenie: V osade zabezpečuje obec zber odpadu vrecovým systémom zberu 
a preto trváme na zaplatení poplatku za odpad. 

 
 

! Uznesenie č. 15-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na vyradenie knižničných 
jednotiek za r. 2013. 

 
 
 
K bodu č. 17 
 

- Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie OZ č. 9/2013 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
                                                                                      
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Mgr. Katarína Chnapková                                      .................................. 


