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Uznesenie OZ 7/2014 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 30. 09. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 
  1.  Otvorenie 
  2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  3.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014 
  4.  Rôzne 
  5.  Interpelácie poslancov 
  6.  Návrh na uznesenie 
  7.  Záver 
 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 1-7/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 30. 
09. 2014.     
 
 
 
K bodu č. 2  

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č.  2-7/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  RNDr. Marta Sláviková 
                                             Mgr. Martin Machciník 
návrhovú komisiu – Vlasta Gajdicová, Mgr. Katarína Chnapková 
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K bodu č.3 

- Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014 

 

! Uznesenie č.  3-7/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014. 

 

 
K bodu č. 4 

- Rôzne 
 

 
! Uznesenie č. 4-1-7/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku  pri bytovke ZŠ E. A. Cernana č. 
p. 1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto s podmienkou prieskumu 
potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových domov o rovnaké  státie pre 
osobné autá a doloženia geometrického plánu. 
 

! Uznesenie č. 4-2-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku  pri bytovke ZŠ E. A. Cernana č. 
p. 1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto s podmienkou prieskumu 
potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových domov o rovnaké  státie pre 
osobné autá a doloženia geometrického plánu. 
 
 

! Uznesenie č. 4-3-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu obyvateľov osady „ U Liskov“ za zabránenie 
poškodzovania účelovej miestnej komunikácie, ktorá nastáva ťažbou a zvážaním dreva, ktorú 
vykonáva  p. Milan Pavlík. 
 
 

! Uznesenie č. 4-4-7/2014 
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  žiadateľom:  
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p. Ing. Róbert Gaboš, nar. 25. 12. 1073,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 1317 a manželke p. 
Kamila Gabošová, nar. 14. 3. 1985, bytom Vysoká nad Kysucou 1317: 

• a to pozemku parc. č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 6429 m2  

• za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie úradného 
odhadu. 

Odôvodnenie : 
p. Ing. Róbert Gaboš  bytom Vysoká nad Kysucou č. 1317 požiadal Obec Vysoká nad 
Kysucou o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 6429 m2 za účelom vytvorenia oddychovej zóny – park s lavičkami,  
trávnikom a stromami – ktorý budú môcť navštevovať aj obyvatelia obce. Žiadateľ sa vo 
svojej žiadosti zaviazal zachovať cestu pre chodcov a cyklistov, ktorá predmetnou 
nehnuteľnosťou prechádza, ktorá však nebude prístupná pre traktory a lesnú techniku. Cestu, 
v zmysle podanej žiadosti, žiadateľ upraví až na hranicu predmetnej parcely tak, ako to urobil 
na susednom pozemku. Zároveň chce na parcele žiadateľ zabrániť vytváraniu čiernych 
skládok odpadu. 
Predmetná parcela je prístupná cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok a to 
parcela č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 6429 m2 je 
vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu pre obec nevyužiteľná. 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 6-4-6/2014 zo dňa 28. 8. 2014 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 2. 9. 2014 a zvesený dňa 17. 9. 2014. Voči zámeru 
neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Žiadateľ ústne predložil návrh na doplnenie, aby ako žiadateľ bola uvedená i jeho manželka p. 
Kamila Gabošová, nar. 14. 3. 1985, bytom Vysoká nad Kysucou 1317. 
 

 
! Uznesenie č. 4-5-7/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu prednostu obecného úradu o stave 
a vyspravení poškodených miestnych komunikácií podľa možností rozpočtu obce. 
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K bodu č. 5 

- Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie OZ č. 7/2014 bolo jednohlasne schválené. 
 

 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Chnapková                          .................................. 
 
Vlasta Gajdicová      .................................. 


