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Uznesenie OZ 3/2014 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 27. 05. 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. 3 pre rok 2014 
  5.  Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2011 – 2015 
  6.  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  7.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
  8.  Návrh na úpravu platu starostu obce 
  9.  Prolongácia úveru - superlinka 
 10. Rôzne  
 11. Interpelácie poslancov 
 12. Návrh na uznesenie 
 13. Záver 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-3/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 27. 
05. 2014.             
 

K bodu č. 2  
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  RNDr. Marta Sláviková, Ján Lysík 
návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č.  3-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9-2-7/2012 z dôvodu nevykonateľnosti. 

 

! Uznesenie č.  3-2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce vstúpiť do jednania so spoločnosťou A&T vo 
veci spolupodieľania sa na zimnej údržbe parkoviska. 

 

! Uznesenie č.  3-3-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom Masarikom 
vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu. 
 

! Uznesenie č.  3-4-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej  schôdze OZ  konanej 25. 02. 2014 . 
 
 

K bodu č. 4 
- Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre r. 2014 
 

 
! Uznesenie č. 4-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o použití finančných prostriedkov 
z dohodovacieho konania. 

 

! Uznesenie č. 4-2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre r. 
2014. 
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K bodu č. 5 

- Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2011 – 2015 
 

! Uznesenie č. 5-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad 
Kysucou na roky 2011 – 2015. 

 

 

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

 
! Uznesenie č. 6-3/2014 

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

 

K bodu č.7 
        -   Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
 

! Uznesenie č. 7-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o začatie konania vo veci prestavby budovy 
bývalej Materskej školy na Nižnom Kelčove na budovu s obecnými nájomnými bytmi. 

 

! Uznesenie č. 7-2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
A) informáciu starostu obce o podaných projektoch v r. 2014 za účelom získania dotácie 

ku dňu 27. 05. 2014, 
B) informáciu starostu obce o doteraz realizovaných prácach dodávateľskými 

organizáciami, 
C) informáciu starostu obce o pripravovaných investičných akciách a zapojenia sa do 

zverejnených výziev v r. 2014. 
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K bodu č.8 
        -   Návrh na úpravu platu starostu obce 
 

! Uznesenie č. 8-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. 
a podľa §4 ods. 2 tohto zákona zvýšenie základného platu starostu obce o 40%. 
 
 

! Uznesenie č. 8-2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. a podľa §18c ods. 1 tohto 
zákona hlavnému kontrolórovi 15% úväzok a mesačnú odmenu vo výške 30% mesačného 
platu. 
 
 

! Uznesenie č. 8-3-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú mimoriadnu odmenu poslancom obecného 
zastupiteľstva vo výške 100 eur v hrubom.   
 
 
K bodu č.9 
        -   Prolongácia úveru - superlinka 
 

! Uznesenie č. 9-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prolongáciu Municipálneho 
úveru – Superlinka (ďalej len „úver“) vo výške 40 000,- 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 opakovanej prolongácie zmluvy. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky za účelom  zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti 
vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru. 
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K bodu č.10 
        -   Rôzne 
 

! Uznesenie č. 10-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Tibora Baláža, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
426, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 
300 eur na pobyt v nemocnici. 
 

! Uznesenie č. 10-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby možnosti odpredaja pozemku CKN 
3939/1 prejednal s právnym zástupcom obce.  
 

! Uznesenie č. 10-3-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Ing. Ondreja Slávika, bytom Ševčenková č. 
10, Bratislava a Ing. Marcely Slávikovej, bytom Mateja Bela č. 73, 010 15  Žilina vo veci 
odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

! Uznesenie č. 10-4-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy Lesov Slovenskej republiky, štátneho 
podniku, Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01  Čadca o nájme lesných 
pozemkov. 
 

! Uznesenie č. 10-5-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú žiadosť nájomníkov bytového domu č. 1259,  
023 55  Vysoká nad Kysucou s podmienkou, že bude dorobený dodatok k nájomnej zmluve: 

a) súhlas všetkých nájomníkov, 
b) bude odpojená centrálna dodávka teplej vody, 
c) obec zapojí elektrické bojlery iba platičom. 

 
 

! Uznesenie č. 10-6-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť sociálneho úseku o jednorazovú finančnú výpomoc 
vo výške 400 eur pre p. Jarmilu Olšárovú, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1097, 023 55 
Vysoká nad Kysucou do času doplatenia starobného dôchodku, z ktorého sa zaväzuje 
výpomoc vrátiť. 
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! Uznesenie č. 10-7-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mariána Kubicu, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 1323, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu miestnej komunikácie. 
 
 

! Uznesenie č. 10-8-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov nehnuteľností o opravu 
prístupovej cesty v osadách „U Solikov“ a „U Šupikov“. 
 
 

! Uznesenie č. 10-9-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov nehnuteľností o opravu miestnej 
komunikácie  v časti obce Vyšný Kelčov „U Baričákov“. 
 
 

! Uznesenie č. 10-10-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy J&H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 
023  55 Vysoká nad Kysucou o schválenie zápočtu na zabudovanie bezpečnostného systému.  
 
 

! Uznesenie č. 10-11-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy REAL Plus s. r. o., Makov č. 226, 023  56 
Makov o schválenie zápočtu na zabudovanie bezpečnostného systému. 
 

! Uznesenie č. 10-12-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Baričáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1171, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Petra Baričáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1171, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Bláhovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
929, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
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! Uznesenie č. 10-12-4-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ladislava Bobčíka, bytom Semeteš č. 1050 , 023 
55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-5-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Melánie Čerňanovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 188, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-6-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antona Grušpiera, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 154 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-7-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Rudolfa Hejdu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
644 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-8-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Holuba, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
369 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-9-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ing. Pavla Holuba, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 1234 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-10-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jaroslava Hranca, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
498 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
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! Uznesenie č. 10-12-11-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ivany Chalanovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1159, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-12-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Tomáša Chovanečka, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 895, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-13-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Chromického, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-14-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Viliama Jančíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 

! Uznesenie č. 10-12-15-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Evy Jančíkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-16-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Martina Janetku, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-17-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antónie Janetkovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
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! Uznesenie č. 10-12-18-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Jánskej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
194, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-19-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Richarda Karla, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-20-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Bernadety Karlovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-21-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Lukáša Kovačíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
268, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-22-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Veroniky Kováčikovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 253, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-23-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Emila Kubačáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
154, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 

 

! Uznesenie č. 10-12-24-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Kubištela, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
304, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
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! Uznesenie č. 10-12-25-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Alojzie Kubištelovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 1203, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-26-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Stanislava Machu, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 1212, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-27-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Markuliaka, bytom Jedľovník č. 942, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-28-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Markuliakovej, bytom Jedľovník č. 942, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-29-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Novákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
797, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-30-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Pavlíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 809, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 

! Uznesenie č. 10-12-31-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milan Pivko, bytom Vysoká nad Kysucou č. 530, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
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! Uznesenie č. 10-12-32-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Pivkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
530, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-33-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jaroslava Šobicha, bytom Zátoka č. 747, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-34-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Šobicha, bytom Zátoka č. 747, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-35-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Šutárovej, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 943, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-36-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Umrianovej, bytom Semeteš č. 1059, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-37-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ján Varecha, bytom Vysoká nad Kysucou č. 185, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
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! Uznesenie č. 10-12-38-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Zajaca, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
340, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-39-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Zajacovej, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 1118, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-12-40-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Žilinčára, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 929, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 

! Uznesenie č. 10-13-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Adriána Jurča, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
323, 023 55  Vysoká nad Kysucou o vrátenie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vo výške 12,78 eura. 
 
 

! Uznesenie č. 10-14-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Základnej školy Horný Kelčov, Horný Kelčov č. 658, 
023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov s podmienkou doloženia 
záznamu o likvidácii vyraďovaných inventárnych predmetov. 
 
 

! Uznesenie č. 10-15-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 
286, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov s podmienkou 
doloženia záznamu o likvidácii vyraďovaných inventárnych predmetov. 
 
 
 
 
 
 



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

Strana 14 z 14 Uznesenia 3/2014 
 
 

! Uznesenie č. 10-16-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 
286, 023 55 Vysoká nad Kysucou na výmenu výtokov vodovodných kohútikov na 
umývadlách v materskej škole. 
 
 
K bodu č.12 
 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie OZ č. 3/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
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Vlasta Gajdicová      .................................. 


