
 
 

Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenie 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
číslo zápisnice  3/2015      dátum: 12. 05. 2015 



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

Strana 2 z 7 Uznesenia 3/2015 
 
 

Uznesenie OZ 3/2015 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 12. 05. 2015 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva  
  4. Výstavba a zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev  
  5. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania    
      vodou,   náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na 
      území  obce Vysoká nad Kysucou   
   6. Návrh na úpravu platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce  
   7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2015  
   8. Rôzne  
   9. Interpelácie poslancov 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 
 

 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
! Uznesenie č. 3/2015-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 12. 
05. 2015.     
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K bodu č. 2 
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
 
! Uznesenie č. 3/2015-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová 
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č. 3/2015-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. 
Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 023 55  Vysoká nad Kysucou za podmienok, že to bude 
technicky zrealizovateľné.   

 
! Uznesenie č. 3/2015-3.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 

 
 

K bodu č. 4 
- Výstavba a zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev 

 
! Uznesenie č. 3/2015-4 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do aktuálnych projektových 
výziev a prebiehajúcu výstavbu v obci. 
 
 
K bodu č. 5 

- Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2015 o spôsobe náhradného 
zásobovania   vodou,   náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území  obce Vysoká nad Kysucou   
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! Uznesenie č. 3/2015-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vysoká nad 
Kysucou. 
 

 

 

K bodu č.6 
        -   Návrh na úpravu platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

 
! Uznesenie č. 3/2015-6.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšenie platu 
starostu obce  o 40% s účinnosťou od 01. 01. 2015. 

 
 

! Uznesenie č. 3/2015-6.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa ods. 5 § 18c zákona 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú  odmenu vo výške 30% mesačného platu 
s účinnosťou od 17. 02. 2015.  
 
 

! Uznesenie č. 3/2015-6.3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojzovi 
Žuffovi zvýšenie osobného príplatku z 12% na 25%. 

 
 

 

K bodu č.7 
        -   Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2015 
 

! Uznesenie č. 3/2015-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 
3/2015. 
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K bodu č.8 
        -   Rôzne 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
o prijatí zmien v novom školskom zákone v oblasti stanovenia minimálneho počtu žiakov 
v triedach. 

 
! Uznesenie č. 3/2015-8.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ospravedlnenie sa konateľa spoločnosti ELPRAM 
pána Vladimíra Mlakytu.  
 
 

!  Uznesenie č. 3/2015-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu kritických častí chodníkov na cintoríne vo Vysokej 
nad Kysucou bez čistenia chodníkov a ich vyloženia dlažbou. 
 
 

!  Uznesenie č. 3/2015-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytýčenie inžinierskych sietí pre plánované rozšírenie 
cintorína. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z výsledku 
finančnej kontroly. 

 
! Uznesenie č. 3/2015-8.6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o prijatí Zásad podávania 
preverovania a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zmene cien za vývoz odpadu na 
skládku TKO Semeteš. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 
022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 €. 
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! Uznesenie č. 3/2015-8.8.2 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Márie Žatkuliakovej, bytom Okružná č. 
687/1, 022 04 Čadca o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou v časti obce Vyšný Kelčov - osade „Skybikovia“ 
realizuje vrecový systém zberu odpadu. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lesov Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod 
Čadca, Ul. Ľudmily Podjavorinskej č. 2207, 022 01 Čadca o platenie dane z nehnuteľnosti 
v splátkach. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Michala Smieška, bytom Ústredie č. 1206, 023 
55  Vysoká nad Kysucou a p. Jozefa Zborovana, bytom Ústredie č. 141, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou o odkúpenie pozemku. Obec však nemá žiadne námietky voči užívaniu parcely č. 
1115/25  i naďalej. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Poradensko-tréningového centra Náruč, Ul. 
Potočná č. 2836, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku na činnosť. 
 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené žiadosti týkajúce sa miestnych 
komunikácií a ukladá komisii výstavby zvolať stretnutie za účasti poslancov obecného 
zastupiteľstva prejsť problematické cesty v teréne. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Magdalény Dedičovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové 
priestory s.č. 1293 – SECEND HAND na ďalšie tri roky. 
 

! Uznesenie č. 3/2015-8.8.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Anny Feledíkovej, bytom Vyšný Kelčov č. 
850, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.  
Odôvodnenie: Občania v tejto časti obce môžu odpad vyvážať do kontajnera umiestneného na 
cintoríne vo Vyšnom Kelčove. 
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K bodu č. 10 
 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie OZ č. 3/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 

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


