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Uznesenie OZ 8/2015 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 15. 12. 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. Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   
       odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 a dodatok VZN o nakladaní s odpadmi v 
       obci Vysoká nad Kysucou  
   5. Dodatok k Všeobecne - záväznému nariadeniu o financovaní originálnych kompetencií  
       obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva  
   6. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
   7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad  
       Kysucou na rok 2016-2018  
   8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018  
   9. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2014 a Konsolidovanej  
       účtovnej závierky na rok 2014  
 10. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016  
 12. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad  
       Kysucou za rok 2015  
 13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 –  
       2022  
 14. Rôzne  
 15. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2015 
 16. Interpelácie poslancov 
 17. Návrh na uznesenie 
 18. Záver  
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K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 8/2015-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 15. 
12. 2015.     
 
K bodu č. 2 

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

v Uznesenie č. 8/2015-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Jozef Zborovan, Dpt. Jozef Vavrica 
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva 

 

v Uznesenie č. 8/2015-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 12-9-3/2012. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká nad 
Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na 
pozemku vodovodné potrubie DN 100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od 
vonkajšieho južného pôdorysného okraja uloženého potrubia smerom do vnútra pozemku 
a podzemnú šachtu o rozmere D2,3m x Š1,5m x H1,5m, čo predstavuje výmeru 120,00 m2, za 
jednorazovú odplatu za vecné bremeno v celkovej výške 101,75 € (slovom: jednostojeden 
euro a sedemdesiatpäť centov, čo je podiel 132/240 z celkovej odplaty 185,00 € v zmysle 
vypracovaného znaleckého posudku. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-3.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 4 
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

           a drobné stavebné odpady na rok 2016 
 

 
v Uznesenie č. 8/2015-4.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.  
 

v Uznesenie č. 8/2015-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplňujúci návrh k VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 o zľavu na zakúpenie 
žetónu navyše vo výške 30% zo stanovenej ceny žetónu. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-4.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh dodatku k  Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 
5/2013 o nakladaní s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 
K bodu č. 5 

- Dodatok k VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 
      nad Kysucou na úseku školstva 

 

v Uznesenie č. 8/2015-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade s ustanovením §11 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje Dodatok  k VZN č. 2/2014 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.  
 
 
K bodu č.6 
        -   Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

 
v Uznesenie č. 8/2015-6.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu 4 vchodových dverí na obecnom nájomnom byte č. 
1259. 
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v Uznesenie č. 8/2015-6.2 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Berty Bongilajovej, Vysoká nad Kysucou č. 
525, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť ZO ZPCCH, 023 55 Vysoká nad Kysucou zast. p. 
Máriou Šupčíkovou - predsedníčkou organizácie o poskytnutie finančnej výpomoci   vo výške 
300 €. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jany Jurčovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
323, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci na 
zabezpečenie invalidného vozíka pre maloletého syna Adriána Jurča vo výške 300 €. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jany Jurčovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
323, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci na úhradu 
nákladov spojených s cestovaním do školského zariadenia pre maloletého syna Adriána Jurča 
vo výške 200 €. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.6 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra Blašticu, bytom Považská Bystrica č. 
1477/127, 017 07 Považská Bystrica o zrušenie poplatku za odpad. 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.7 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mesta Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 
Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť CVČ Čadca na deti, ktoré 
majú trvalý pobyt vo Vysokej nad Kysucou.  
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.8 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Dušana Pavlišina, Vysoká nad 
Kysucou č. 1238, 023 55 Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.9 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Šobicha, Vyšný Kelčov č. 669, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia. 
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v Uznesenie č. 8/2015-6.10 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Heleny Pavlíkovej, Vyšný Kelčov č. 674, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Miroslava Šimeka, Vysoká nad Kysucou č. 163, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc na nákup vykurovacích kachlí 
v hodnote do 300 €. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančného príspevku na rok 2016 vo výške 300 €. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.13.1 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh p. Dpt. Jozefa Vavricu o schválenie finančného 
príspevku na činnosť pre OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou na rok 2016 vo výške 1000 €.   
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.13.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na činnosť pre OZ Voľný čas Vysoká 
nad Kysucou na rok 2016 vo výške 1300 €.   
 

v Uznesenie č. 8/2015-6.14 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zohľadnenie dofinancovania základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Vysoká nad Kysucou do rozpočtu obce na rok 2016.    
 
 
K bodu č.7 
        -   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  
            Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018  
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018. 
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K bodu č.8 
        -   Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018 
 

v Uznesenie č. 8/2015-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2016 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok a berie na vedomie 
výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2017-2018. 
 
K bodu č.9 
        -  Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2014 a 
          Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2014 
 

v Uznesenie č. 8/2015-9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej 
správy za rok 2014 a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2014. 
 
 

K bodu č.10 
        -  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 8/2015-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
27112015. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-10.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k podnetu na výkon kontroly VO. 
 
 
 
K bodu č.11 
        -  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 
 

v Uznesenie č. 8/2015-11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2016.  
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K bodu č.12 
        -  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu 
            vo Vysokej nad Kysucou za rok 2015 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku miestnych daní a poplatkov.  

 
v Uznesenie č. 8/2015-12.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku prednostu obce. 

 
v Uznesenie č. 8/2015-12.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku výstavby. 

v Uznesenie č. 8/2015-12.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku knižnice a kultúry. 

 

v Uznesenie č. 8/2015-12.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku matriky a evidencie obyvateľstva. 

 

v Uznesenie č. 8/2015-12.6 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku poľnohospodárstva. 

 

v Uznesenie č. 8/2015-12.7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku sociálnych vecí. 
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v Uznesenie č. 8/2015-12.8 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku financií a školstva. 

v Uznesenie č. 8/2015-12.9 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku  koordinátora UoZ. 
 
 
K bodu č.13 
        -  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou 
           na roky 2015-2022 
 

v Uznesenie č. 8/2015-13 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká 
nad Kysucou na roky 2015-2022. 
 
 
K bodu č.14 
        -  Rôzne 
 
 

v Uznesenie č. 8/2015-14.1 
Obecné zastupiteľstvo deleguje za člena dozornej rady TKO Semeteš Mgr. Katarínu 
Chnapkovú. 
 

 
v Uznesenie č. 8/2015-14.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prísediaceho na okresnom súde v Čadci Mgr. Bohuslava 
Krasulu. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-14.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie automobilu NISSAN NAVARA PICK UP 
z majetku obce z dôvodu prebytočnosti.   
 

v Uznesenie č. 8/2015-14.4 
Obecné zastupiteľstvo menuje komisiu  pre výber najlepšej ponuky za účelom odpredaja 
prebytočného majetku obce NISSAN NAVARA ICK UP v zložení: Ján Lysík, Ing. Ladislav 
Kubačák, Jana Kubalová. 
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v Uznesenie č. 8/2015-14.5.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť J&H Handel, s.r.o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008 - nebytové priestory 
v Požiarnej  Zbrojnici Vyšný Kelčov na ďalšie tri roky. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-14.5.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Vladimíra Bugalu, Vysoká nad Kysucou č. 
269, 023 55 Vysoká nad Kysucou o udelenie súhlasu o odkúpenie časti parcele EKN 2297/1. 
 

v Uznesenie č. 8/2015-14.5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.9, písm. c)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného 
majetku žiadateľovi:  

 
Jozef Zborovan, nar. 06. 09. 1964, bytom Ústredie 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

• a to parcely CKN 1115/11 – trvalé trávnaté porasty, o výmere 526 m2, vedenej na liste 
vlastníctva 1479 v k.ú. Vysoká nad Kysucou 

 
za cenu ročného nájmu vo výške 0,093 EURO/m2. 
 
Za určenie výšky ceny nájmu bol využitý znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 
2014 vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov 
nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou avšak na inom mieste. 
 
Odôvodnenie: 
Dňa 9. decembra 2015 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť pána 
Jozefa Zborovana nar. 06. 09. 1964, bytom Ústredie 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
Žiadosť bola dňa 15. 12. 2015 predložená na schôdzi obecného zastupiteľstva.  
Parcela CKN 1115/11 sa nachádza vedľa parcely CKN 1115/12, ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľa a tvorí priľahlú záhradu za jeho rodinným domom. Parcela CKN 1115/11  je 
prístupná priamo z parcely CKN 1115/12. Nakoľko je parcela CKN 1115/11 prístupná len cez 
priľahlé pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, obec má k nej zťažený prístup za 
účelom jej údržby. Údržbu zelene na parcele CKN 1115/11 preto doposiaľ vykonával žiadateľ 
bez nároku na odmenu z dôvodu, že neudržiavaný trávnatý porast, ktorý susedí s jeho 
záhradou bol vhodným útočiskom pre škodcov, hadov a inú zver. Taktiež z tohto porastu bolo 
väčšie riziko rozrastenia sa burín, alergénov i invazívnych rastlín. Parcela bude využívaná 
výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa. 
Prenájmom parcely CKN 1115/11 tak dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia, 
starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia. 
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Nájmom parcely CKN 1115/11 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou 
predkupného práva na nehnuteľnosť. 
 
K bodu č. 15 

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

v Uznesenie č. 8/2015-15 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 
7/2015. 
 
K bodu č. 17 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie OZ č. 8/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

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


