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Uznesenie OZ 4/2014 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 27. 06. 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.  Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2013 
  5.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 
  6.  Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 
  7.  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 
  8.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
  9.  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2014 
 11. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014 
 12. Rôzne 
 13. Interpelácie poslancov 
 14. Návrh na uznesenie 
 15. Záver 
 

 

 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-4/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 27. 
06. 2014.     
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K bodu č. 2  
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č.  2-4/2014 

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

 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č.  3-1-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného 
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce 
Jedľovník – Šatina. 

 

! Uznesenie č.  3-2-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje opravu miestnych komunikácií podľa predloženého návrhu. 

 

! Uznesenie č.  3-3-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľom:  

 
p. Ján Ďurčanský, bytom Vysoká nad Kysucou č. 659: 

• a to pozemku  parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 
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p. Mgr. Anna Hoďáková r. Šimeková,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 659: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 
 

p. Ing. Štefan Janošec a Ing. Renáta Janošcová, PhD., r. Kužmová,  bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 659: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 
 

p. Mgr. Bohuslav Krasula a Mgr. Emília Krasulová r. Slezáková,  bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 659: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 

 
p. Eva Olekšáková r. Kiššová,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 659: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 
 

p. Milan Pivko a Jana Pivková r. Ševcová,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 659: 
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 

Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6 
 
(ďalej len „žiadatelia“) 
 
za obvyklú cenu t.j. cenu, ktorú obec uplatnila pri predaji susedného pozemku  t.j. 3,30 
EUR/m2  
 
 
Odôvodnenie : 
Žiadatelia požiadali Obec Vysoká nad Kysucou o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 3939/1 
– zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaného na 
LV 1479, každý v rovnakom podiele 1/6, za účelom majetkovo-právneho vysporiadania, 
nakoľko predmetná parcela svojim umiestnením a využitím tvorí spolu s priľahlou plochou 
(parcela C-KN 3940 – ostatné plochy) neoddeliteľný celok spoločne so stavbou bytového 
domu p.č. 659 (postaveného na parcele C-KN 3939/2). Obe parcely vytvárajú oplotenú súčasť 
bytového domu p.č. 659.   
Pozemok a to parcelu č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 537 m2 zapísaný na LV 1479 majitelia bytov v bytovom dome p.č. 659 
využívajú ako priľahlú záhradu bytového domu a do dnešného dňa ju kosia a obhospodarujú 
ako vlastnú. 
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Pozemok a to parcela č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaná na LV 1479 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu 
pre obec nevyužiteľná. 
Žiadatelia sa zároveň zaviazali umožniť vstup na pozemok (parcela C-KN 3940 a    C-KN 
3939/1) za účelom prípadného zriadenia vodovodnej prípojky pre ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 
elokované pracovisko Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 
 

 

! Uznesenie č.  3-4-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení  
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 27. 05. 2014.  
 

 
K bodu č. 4 

- Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2013 
 

 
! Uznesenie č. 4-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou k 31. 12. 2013.  

 
 
 
K bodu č. 5 

- Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 
 

! Uznesenie č. 5-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou za rok 2013. 
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K bodu č.6 
        -   Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 

 
! Uznesenie č. 6-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013. 
 
 
 

K bodu č.7 
        -   Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 
 

! Uznesenie č. 7-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení riadnej 
účtovnej závierky k 31. 12. 2013. 

 
 
K bodu č.8 
        -   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 

! Uznesenie č. 8-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce. 
 
 
K bodu č.9 
        -   Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 
 

! Uznesenie č. 9-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou  za rok 2013 bez 
výhrad. 
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K bodu č.10 
        -   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2014  
 

! Uznesenie č. 10-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
v 2. polroku 2014.  

 
 
K bodu č.11 

- Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014 
 

! Uznesenie č. 11-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok  
2014. 
 
 
K bodu č.12 

- Rôzne 
 

! Uznesenie č. 12-1-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 
E. A. Cernana na základe predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení:  

- dvaja zvolený zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658 

- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – 1 zamestnanec elokované 
pracovisko, Ústredie 286 

- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 1 ZŠ s MŠ       
E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658; 2 elokované 
pracovisko, Ústredie 286 

- štyria delegovaní zástupcovia zriadovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 Nižný 
Kelčov, 1 Vyšný Kelčov. 
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! Uznesenie č. 12-2-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovaných zástupcov zriaďovateľa:  

- dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica, 

- jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman, 

- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Ján Lysík. 

 
 

! Uznesenie č. 12-3-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o prijatí smernice 
o verejnom obstarávaní. 

 
! Uznesenie č. 12-4-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie prebytočného majetku. 

 

 

! Uznesenie č. 12-5-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie vynaložených investícií do zabudovaných vecí 
do výšky 2 000 EUR po doložení dokladov. 

 

 

! Uznesenie č. 12-6-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Miroslava Fuliera, bytom Vysoká nad 
Kysucou    č. 395, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nákupu kanalizačných rúr na 
odvodnenie potoka.  

Odôvodnenie: Predmetný potok nie je na pozemku obce a z tohto dôvodu Obec Vysoká nad 
Kysucou odstupuje túto žiadosť Železniciam Slovenskej republiky.  
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! Uznesenie č. 12-7-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad 
Kysucou č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov  
s podmienkou doloženia odborného posudku. 
 

 

! Uznesenie č. 12-8-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 
286, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov  s podmienkou 
doloženia odborného posudku. 
 
 
 
 
 

! Uznesenie č. 12-9-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Základnej školy E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, 
Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov.   

 

 

 

! Uznesenie č. 12-10-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Petra Nogu, bytom Dětmarovice č. 572, 735 
71 Dětmarovice, Česká republika voči rozhodnutiu vo veci poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou realizuje v osade Dučkov vrecový zber odpadu na 
základe vopred stanoveného kalendára. Okrem toho majitelia nehnuteľostí v tejto osade majú 
možnosť zlikvidovať odpad vo veľkoobjemovom kontajneri umiestnenom na Vrchrieke. 
 
 
 

! Uznesenie č. 12-11-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie skartačnej doby odhlasovacích lístkov na úseku 
matriky na 50 rokov. 
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! Uznesenie č. 12-12-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Terézie Liskovej, Ústredie č. 244, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o posúdenie vplyvu zámeru na územný plán obce s podmienkou zistiť 
názor obyvateľov o využívaní tohto chodníka. 
 
 
 

! Uznesenie č. 12-13-4/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie projektu pre rekonštrukciu ZŠ Horný Kelčov 
a k nej prislúchajúcich budov, za účelom zapojenia sa obce do zverejnenej výzvy. 
 
 
K bodu č.14 

- Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie OZ č. 4/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

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


