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Uznesenie OZ 10/2014 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 18. 12. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
Program:  
 
  1.  Otvorenie 
  2.  Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ p. Mgr. Bohuslava Krasulu 
  3.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  4.  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
  5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2015 
  6.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad   
       Kysucou na rok 2015 a 2016-2017 
  7.  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015-2017 
  8.  Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2013 a Konsolidovanej  
       účtovnej závierky na rok 2013 
  9.  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
       nad Kysucou za rok 2014 
 10.  Rôzne 
 11.  Interpelácie poslancov 
 12.  Návrh na uznesenie 
 13.  Záver 
 

 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-10/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa 18. 
12. 2014.             
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K bodu č. 3 
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
 
! Uznesenie č. 3-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Bohuslav Krasula, Ing. Miroslav Dočár 
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
 
K bodu č.4 

- Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

 

! Uznesenie č.  4-1-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 euro. 

 

! Uznesenie č.  4-2-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o navýšenie finančných prostriedkov v zmysle podanej žiadosti. 
 

! Uznesenie č.  4-3-1-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať jednanie s predsedom DHZ Horný 
Kelčov, riaditeľom školy a komisiou pre verejný poriadok vo veci stanovenia režimu 
využívania altánku v školskom areáli ZŠ Horný Kelčov. 
 

! Uznesenie č.  4-3-2-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Horný Kelčov na zakúpenie sady hadíc 
ŠPORT do sumy 600 eur. 
 

! Uznesenie č.  4-4-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančného príspevku na rok 2015 vo výške 300 eur. 
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! Uznesenie č.  4-5-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančného príspevku na činnosť v roku 2015 vo výške 1000 euro. 
 
 

K bodu č. 5 
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 
 

 
! Uznesenie č. 5-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2015. 

 
 
K bodu č. 6 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou na rok 2015 a 2016-2017 
 

 
! Uznesenie č. 6-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015  a 2016-2017. 
 

 

 

K bodu č.7 
        -   Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015-2017 

 
! Uznesenie č. 7-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2016-2017 
a schvaľuje programový a finančný rozpočet na rok 2015 v zmysle zapracovaných návrhov. 
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K bodu č.8 
        -   Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2013 a  
            konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 
 

 
! Uznesenie č. 8-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej 
 správy za rok 2013 a Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013. 
 
 

K bodu č.9 
        -   Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu  
            vo Vysokej nad Kysucou za rok 2014  
 

! Uznesenie č. 9-1-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku miestnych daní a poplatkov. 
 

! Uznesenie č. 9-2-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku prednostu obce. 

! Uznesenie č. 9-3-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku výstavby. 

! Uznesenie č. 9-4-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku knižnice a kultúry. 

! Uznesenie č. 9-5-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku matriky a evidencie obyvateľstva. 

! Uznesenie č. 9-6-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku poľnohospodárstva. 
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! Uznesenie č. 9-7-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad  
Kysucou na úseku sociálnych vecí. 
 

! Uznesenie č. 9-8-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku financií a školstva. 

 
K bodu č. 10 
        -   Rôzne 
 

! Uznesenie č. 10-1-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje zapojenie sa do projektu „Objavujme Javorníky“. 

 

! Uznesenie č. 10-2-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predĺženie platnosti plánu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja do konca roka 2015. 
 

! Uznesenie č. 10-3-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj vlekov v zmysle predloženej ponuky.  
 

! Uznesenie č. 10-4-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných 
nariadení obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti so zavedením meny euro v SR a tým 
vyhovuje protestu prokurátora.  
 
 

! Uznesenie č. 10-5-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za kronikára obce Vysoká nad Kysucou p. Antona Opiala. 
 
 

! Uznesenie č. 10-6-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh DHZ Horný Kelčov na vyradenie prebytočného,  
neupotrebiteľného a zničeného majetku uvedeného v priloženom zozname. 
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! Uznesenie č. 10-7-10/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh obecného úradu Vysoká nad Kysucou na vyradenie 
prebytočného, neupotrebiteľného a zničeného majetku uvedeného v priloženom zozname. 
 
 

K bodu č. 12 
 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie OZ č. 10/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

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


