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Uznesenie OZ 4/2014 
z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

dňa 29. 06. 2015 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
            3.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva  

4.   Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2014  
            5.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
            6.  Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
            7.  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014  
            8.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  
            9.  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
          10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2015  
          11.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2015  
          12.  Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2015 o poskytovaní dotácií  
                 z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou obce Vysoká nad Kysucou  
          13.  Rôzne  
          14.  Interpelácie poslancov 
          15.  Návrh na uznesenie 
          16.  Záver 
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K bodu č. 1 

- Otvorenie 
 
! Uznesenie č. 4/2015-1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 29. 
06. 2015.     
 

 
K bodu č. 2  

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
! Uznesenie č. 4/2015-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár 
návrhová komisia: Miroslav Dorman, Mgr. Janka Jurčová 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č.  4/2015-3.1 

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: 

p. Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964, bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a manželka p. Danka Šurinová,  nar. 30. 12. 1965 obaja bytom Vysoká nad Kysucou č. 
280: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 1703/10 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej 
na LV 1479 v podiele 1/1 v k. ú. Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 
68/2014 úradne overeného pod číslom 244/2015 vytvorili:  parcela CKN č. 
1703/35 -  zast. plochy o výmere 54 m2 a parcela CKN č. 1703/36 -  zast. 
plochy o výmere 84m2. Tieto dve novovytvorené parcely CKN 1703/35 
a 1703/36 sú predmetom prevodu. 
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Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - 
Kúpna zmluva zo dňa 21.10.1992 

 

Odôvodnenie: 
Koncom 80-tych rokoch minulého storočia bol pôvodný pozemok KN-C 1703/10 
o výmere 580 m2  miestnej časti „Nová Kolónia“  (zložený z terajších KN-C 1703/10 
o výmere 193 m2, KN-C 1703/25 o výmere 82 m2, KN-C 1703/31 o výmere 70 m2, KN-
C 1703/30 o výmere 235 m2), vedený ako „stavebný pozemok“ určený na IBV. 
Vzhľadom k tomu, že cez uvedený pozemok bola vytvorená miestna komunikácia – 
KN-C 1703/25 (prepojenie na pôvodnú komunikáciu), pôvodný pozemok stratil 
charakter “stavebný pozemok“ . V 90-tych rokoch minulého storočia si od obce 
Vysoká nad Kysucou odkúpili novovytvorené  pozemky (KN-C 1703/10 o výmere 
193 m2 - Igor Šurina a manželka Danka  a KN-C 1703/30 o výmere 235 m2 – Ján 
Nekoranec a manželka Anna). Manželia Igor a Danka Šurinová si mali zhotoviť 
geometrický plán na novovytvorenú parcelu KN-C 1703/10  a podať návrh na vklad 
do katastra, no takto neučinili a preto je doteraz parcela KN-C  1703/10 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 193 m2, vedená na LV 1479 - Obec Vysoká nad Kysucou, 
aj napriek tomu, že za uvedený pozemok už zaplatili. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľmi, jeho umiestnenie a možnosť 
využitia je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa 
opodstatnené. 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2015-6.10 zo dňa 22. 1. 2015 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 žiadateľom za cenu 1 € na základe toho, že 
žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - Kúpna zmluva zo dňa 21.10.1992 
s podmienkou, že žiadatelia si dajú na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. 
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 4. 2. 2015 a zvesený dňa 24. 2. 2015. Voči 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
  

! Uznesenie č.  4/2015-3.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 4 

- Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2014 
 
 

! Uznesenie č. 4/2015-4 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou k 31. 12. 2014.  
 
 
K bodu č. 5 

- Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 
 

 
! Uznesenie č. 4/2015-5 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie Hodnotiacu správu 
programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014.  
 
 
 
K bodu č. 6 

- Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 

 
! Uznesenie č.  4/2015-6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 bez 
výhrad. 
 
 
 
K bodu č.7 
        -   Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 
            31. 12. 2014 
 

! Uznesenie č. 4/2015-7 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení riadnej 
účtovnej závierky k 31. 12. 2014. 
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K bodu č.8 
        -   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 

! Uznesenie č. 4/2015-8 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 K bodu č.9 
        -   Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 
 

! Uznesenie č. 4/2015-9.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014. 
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-9.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku rozpočtu roku 2014 z návratných 
zdrojov financovania.  
 
 
K bodu č.10 
        -   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku  
            2015 
 

! Uznesenie č. 4/2015-10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
v 2. polroku 2015.  
 
 
K bodu č.11 
        -   Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2015 
 

! Uznesenie č. 4/2015-11.1 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou“,  ktorý je 
realizovaný „Obcou Vysoká nad Kysucou“, 
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2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu              
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 
! Uznesenie č. 4/2015-11.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 pre rok 2015. 
 
 
K bodu č.12 
        -   Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia č. 3/2015 o poskytovaní dotácií 
             z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
 

! Uznesenie č. 4/2015-12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia č. 3/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou. 
 

 

K bodu č.13 
        -   Rôzne 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.1 

Obecné zastupiteľstvo v obci Vysoká nad Kysucou  v súlade s § 11 ods. 4 písm. m zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje účasť obce Vysoká nad Kysucou v občianskom 
združení  verejno-súkromného partnerstva: Miestna akčná skupina  Zem palatína Juraja  
Thurzu - „MAS Zem palatína Juraja  Thurzu“. 
 

 

! Uznesenie č. 4/2015-13.2 

Obecné zastupiteľstvo  poveruje starostu obce  zastupovať obec v občianskom združení 
verejno-súkromného partnerstva  Miestna akčná skupina  Zem palatína Juraja  Thurzu - 
„MAS Zem palatína Juraja  Thurzu“. 
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! Uznesenie č. 4/2015-13.3 

Obecné zastupiteľstvo ruší predošlé uznesenie č.1/2015-6.3  „Vstup do MAS Bytčiansko“. 
 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.4 

Obecné zastupiteľstvo žiada správnu radu TKO Semeteš o spracovanie právnej analýzy o 
dodržiavaní všeobecných zmluvných podmienok na skládke TKO Semeteš a oprávnenosť 
dodatku k existujúcej zmluve. 
 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre maloletého Filipa 
Baláža vo výške 200 € po vydokladovaní formou preplatenia výdavkov.  
 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Františka Macha, bytom Vyšný Kelčov č. 
600, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu cesty. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Maceika, bytom Semeteš č. 
1018, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu cesty – časť obce Semeteš „ U Cipkov“. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.4 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Marty a Ľuboslava Vojtekovcov, bytom 
Závodie č. 326, 023 55 Vysoká nad Kysucou o príspevok na zakúpenie odvodňovacích rúr.  
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.4.1 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o preskúmanie žiadosti a zistiť možnosť 
odvodnenia prístupovej cesty. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.5 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Marcely Delinčákovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 211, 023 55 Vysoká nad Kysucou o ponuku na predaj nehnuteľnosti. Zároveň 
obecné zastupiteľstvo vyzýva majiteľov nehnuteľnosti, aby pristúpili k vonkajším 
rekonštrukčným prácam na predmetnej nehnuteľnosti nakoľko tá sa nachádza v centre obce. 
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! Uznesenie č. 4/2015-13.5.6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mgr. Veroniky Pavlíkovej, Vyšný Kelčov 
č. 809, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dokončenie miestnej komunikácie - časť obce „U 
Putkov“. V prípade že obec bude mať finančné prostriedky na opravu tejto cesty, bude ju 
realizovať vysypaním kamenivom. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.7 

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

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy REAL PLUS s.r.o., Makov č. 226, 023 56 
Makov o predĺženie nájmu na ďalšie tri roky. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.9 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Obce Raková, Obecný úrad č. 140, 023 51 
Raková o dofinancovanie finančných nákladov na prevádzku špeciálnej triedy.  
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.10 

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: SK 2020372541, 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. 
 

! Uznesenie č. 4/2015-13.5.11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku na oboch pohrebiskách firme 
DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 Čadca identifikačné číslo : 36 429 660  zapísaná 
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, v oddiele sro, vložka č. 16126/L, 
konajúca prostredníctvom konateľky spoločnosti Dariny Polákovej za účelom umiestnenia 
predajného automatu na sviečky na dobu 3 rokov. 
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K bodu č.15 
 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie z ustanovujúcej schôdze OZ č. 4/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                                                                   .................................. 
 
Mgr. Janka Jurčová                              .................................. 


