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Uznesenie OZ  č. 7/2015 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
zo dňa 16.10.2015 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
                         
Program: l.  Otvorenie 
                 2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
                 3.  Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č.10  
                 4.  Prenájom nebytových priestorov lekárne vo Vysoká nad Kysucou  
                 5.  Rôzne 
                 6.  Interpelácia poslancov 
                 7.  Návrh na uznesenie 
                 8.  Záver 
 
 
 
K bodu č. 1 
 
Otvorenie a schválenie programu 
 
Uznesenie č. 7/2015 -1 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje 
Program, ktorým sa bude riadiť zasadnutie siedmej schôdze OZ dňa 16.10.2015 

 
   
K bodu č.2 
 
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Uznesenie č. 7/2015 -2 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje 
Zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 
Overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková 
Návrhovú komisiu – Miroslav Dorman,  Mgr. Katarína Jantošová 
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K bodu č. 3 
 
Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č.10  
 
Uznesenie 7/2015-3 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
prideľuje 
jednoizbový nájomný byt č. 10 v bytovom dome č. 1259 manželom Anne a Jozefovi 
Jankechovi, obaja trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 262. 
 

 
K bodu č. 4 
 
Prenájom nebytových priestorov lekárne vo Vysoká nad Kysucou 
 
 
Uznesenie 7/2015-4 
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa §9a, 
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov -  
priestory „Lekárne“  v budove zdravotného strediska Vysoká nad Kysucou  p.č. 1260 
o výmere 119,82 m2 za cenu ročného nájmu vo výške 1,00 (jedno) EURO 
žiadateľovi: 

- Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca, v zastúpení konateľom 
spoločnosti Mgr. Tomášom Turiakom. 
Nájomná zmluva bude podpísaná dňa 16.10.2015. Doba nájmu je 3 roky od 
podpísania nájomnej zmluvy.  

 
 
K bodu č. 5 
 
Rôzne 
 
Uznesenie 7/2015-5.1 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
neschvaľuje 
odpredaj  prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa 
§9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov -  
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-E 20001 - orná pôda o výmere 885m2 v k. ú. 
Vysoká nad Kysucou, zapísaná na LV č. 11008 
žiadateľovi: 

- Terézia Lisková, r. Šupčíková, nar. 13.10.1943, bytom Vysoká nad Kysucou č. 67. 
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Uznesenie č. 7/2015-5.2  
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
informáciu starostu obce o pripravovanej výstavbe multifunkčného ihriska pri ZŠ 
s MŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. 

 
 
K bodu č. 6 
 
Interpelácia poslancov 
 
Uznesenie 7/2015-6.1 
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
požiadavku poslanca OZ p. Miroslava Dormana týkajúcej osadenia tabule „Zákaz 
loptových hier“ pred budovou Požiarnej zbrojnice Nižný Kelčov. 
 

 
Uznesenie 7/2015-6.2 
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslanca OZ  p. Mgr. Bohuslava Krasulu týkajúcu sa spevnenia miestnej 
komunikácie k RD JUDr. Pavla Liska stavebnou suťou 
 

 
Uznesenie 7/2015-6.3 
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslanca OZ  p. Ing. Miroslava Dočára:  

- prečistenie potoka „U Dočárov“ – od priepustu pri  št. cesty II/487 a  popri železničnej 
trati, 

- prečistenie a vykosenie „Gajdicoského potoka“, 
- vyhotoviť pasportizáciu miestnych komunikácií - zistenie stavu miestnych 

komunikácií, z dôvodu  lepšieho rozhodovania sa poslancov, pri rozdeľovaní investícií 
v pripravovanom rozpočte obce na rok 2016. 
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Uznesenie 7/2015-6.4 
 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslankyne  OZ  p. Mgr. Janky Jurčovej:  

- prečistenie odvodňovacieho kanála od RD p. Kavalkovej až po  zaústenie do rieky 
Kysuca pri  RD Miroslava Ježíka. 

- požiadať správcu vodovodu – SEVaK a.s., Žilina,  o zvýšenie tlaku vo vodovodnom 
potrubí pre dolnú časť obce t.j. od regulačného ventilu pri RD Emílie Jánskej až po 
Nižný koniec. 

 
 
 K bodu č. 7 
 
Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. 7/2015 
        

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2015 zo dňa 16.10.2015.          

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


