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Uznesenie OZ 2/2014 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 25. 02. 2014 

 
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. 2 pre rok 2014 
  5.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a investičná výstavba v obci 
  6.  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
  8.  Rôzne  
  9.  Interpelácie poslancov 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 

 
 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-2/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 25. 
02. 2014.             
 
K bodu č. 2  

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-2/2014 

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.  3-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulých  schôdzí OZ konaných 13. 12. 2013 a 10. 01. 2014. 
 

K bodu č. 4 
- Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2 pre r. 2014 

 
 

! Uznesenie č. 4-1-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2 pre r. 2014. 

 

! Uznesenie č. 4-2-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na použitie rezervného fondu na 
kapitálové výdavky. 
 
 
 
K bodu č. 5 

- Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a investičná výstavba v obci 
 

! Uznesenie č. 5-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou vrámci operačného 
programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR do projektu Objavujme Javorníky. 
 

K bodu č.6 
        -   Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 
! Uznesenie č. 6-1-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Sýkorovi započítanie pohľadávky z nájmu zo záväzkami 
z vynaložených nákladov na vykonané opravy vo výške 865,24 eur. 
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! Uznesenie č. 6-2-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce.  
 

 

K bodu č.7 
        -   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
 

! Uznesenie č. 7-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2013. 

 
 
K bodu č.8 
        -   Rôzne 
 

! Uznesenie č. 8-1-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej na Kysucou  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení   s c h v a ľ u j e  prijatie úveru vo výške 
177 309,62 EUR, poskytnutého zo strany  Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou  
prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný 
úver, na účely zabezpečenia  financovania investičného projektu:  

„ Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochrany krajiny bez hraníc“ 
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.  
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 
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver. 
 
 

! Uznesenie č. 8-2-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Jaroslava Chromčáka, bytom Kukučínova 
42/9, 022 01  Čadca voči poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou v tejto časti obce zabezpečuje odvoz komunálneho 
odpadu, nehnuteľnosť slúži na individuálnu rekreáciu a bola jej pridelená i KUKA nádoba na 
tuhý komunálny odpad. 
 
 

! Uznesenie č. 8-3-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pani Jitke Turiakovej, bytom Semeteš č. 1179, 023 55  
Vysoká nad Kysucou  50% zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
 

! Uznesenie č. 8-4-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie Základnej organizácie zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami za poskytnutie finančného príspevku. 
 
 

! Uznesenie č. 8-5-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 
2609, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € na 40. ročník 
Kysuckého maratónu. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží byť rôznymi spôsobmi každoročne 
nápomocná pri organizovaní tohto podujatia.  
 
 

! Uznesenie č. 8-6-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Milana Pivka, bytom Vyšný Kelčov č. 659, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o odkúpenie pozemku. 
 

! Uznesenie č. 8-7-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy Horný Kelčov č. 658, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 €  na účely zaplatenia 
cateringu na slávnostnej akadémii konanej pri príležitosti 40. výročia založenia základnej 
školy. 
 

! Uznesenie č. 8-8-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Heleny Plešivčákovej a spol., Semeteš č. 1041, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia. 
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! Uznesenie č. 8-9-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pani Eve Jančurovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 307, 
023 55  Vysoká nad Kysucou  50% zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 

! Uznesenie č. 8-10-2/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje možný odpredaj ani zámer možného odpredaja obecného 
pozemku vedenom na liste vlastníctva parc. č. E-KN 2224. Predmetný pozemok zostáva 
naďalej vo vlastníctve obce. 
 
 
K bodu č.10 
 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie OZ č. 2/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

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


