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Uznesenie OZ č. 1/2016 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
zo dňa 23.02.2016 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
           
                 
Program: 
1.   Otvorenie 
2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3.  Prejednanie možnosti zapojenia sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev: 
     a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy  
         a vzdelávania  žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,  
         rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
    b)  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
4. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
5. Rôzne 
6. Interpelácie poslancov 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 
 
 
K bodu č. 1 
 
Otvorenie a schválenie programu 
 
Uznesenie č. 1/2016 -1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Program, ktorým sa bude riadiť zasadnutie šiestej schôdze OZ dňa 23.02.2016 
 
   
K bodu č.2 
 
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
Uznesenie č. 1/2015 -2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
Zapisovateľa – Ing. Ladislav Kubačák 
Overovateľov zápisnice – Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková 
Návrhovú komisiu – Ing. Miroslav Dočár,  Mgr. Katarína Jantošová 
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K bodu č. 3 
 
Prejednanie možnosti zapojenia sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
  
Uznesenie 1/2016-3.1 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

a) súhlasí  :   
s predložením žiadosti o poskytnutie  finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. 

b) schvaľuje  

zámer obce -  dofinancovanie výstavby telocvične z vlastných zdrojov formou 
úveru od bankových subjektov v max. výške 150.000 EUR  

 
Uznesenie 1/2016-3.2 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

súhlasí  :   
s predložením žiadosti o poskytnutie  finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie 
hrubej zaškoleností detí z materskej školy“. 

 
 
 
K bodu č. 4 
 
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
 
Uznesenie 1/2015-4 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou : 
berie na vedomie 

• Správu z kontrolnej činnosti za rok 2015 
• Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 22012016 

 
 
K bodu č. 5 
 
Rôzne 
 
Uznesenie 1/2016-5.1 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
a) berie na vedomie  
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ústnu správu podanú starostom obce o výsledku stretnutia starostu obce s rodičmi 
žiakov navštevujúcich elókované pracovisko ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom 
Kelčove, ktoré sa konalo dňa 12.02.2016 
b) navrhuje 

zvolať zasadnutie OZ na deň 11.03.2016 s jediným bodom - „Riešenie situácie ZŠ 
s MŠ E.A. Cernana, elókované pracovisko Vyšný Kelčov“ a následne dňa 
19.03.2016 zvolané stretnutie s rodičmi žiakov navštevujúcich elokované 
pracovisko ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom Kelčove . 
 

 
Uznesenie 1/2016-5.2 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje : 

Žiadosť p. Martiny Jedinákovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 136, o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 200,00€ na nákup potravín a drevených výrezov na 
palivo, s podmienkou, že finančné  prostriedky nebudú poskytnuté v hotovosti, ale 
pracovníčka OcÚ p. Margita Kubačáková zabezpečí za sumu 200,00 € predplatenie 
obedov v školskej jedálni pre maloletú dcéru Veroniku Jedinákovú na dva mesiace 
dopredu, nákup potravín a drevenných brikiet 

 
 
 
Uznesenie 1/2016-5.3 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje : 
Žiadosť Rímsko-katolickej cirkvi, farnosť Vysoká nad Kysucou, o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 8.000 € na „Reštaurovanie hl. oltára sv. Matúša“. 

 
 
Uznesenie 1/2016-5.4 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje : 
Žiadosť ZPCCH ZO Vysoká nad Kysucou, o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 
300,00 € na činnosť organizácie. 

 
 
Uznesenie 1/2016-5.5 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

berie na vedomie  : 
Žiadosť rodiny Blanky Parížekovej, Vysoká nad Kysucou č. 360, o vyasfaltovanie 
prístupovej komunikácie k RD č. 360, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
bude žiadosť prerokovaná v návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 
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Uznesenie 1/2016-5.6 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje : 
Žiadosť obce Makov o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť 
CVČ pri ZŠ s MŠ Makov, na deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Vysoká nad 
Kysucou. 

 
Uznesenie 1/2016-5.7 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje : 
ponuku p. Idy Chribíkovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č.220 na odkúpenie 
nehnuteľnosti  obcou Vysoká nad Kysucou, ktoré sú vedené na parc. č. KN-E 1819. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou nemá na nákup nehnuteľnosti dostatok 
finančných prostriedkov a taktiež nemá spracovaný predbežný zámer, ako by bolo 
možné nehnuteľnosť ďalej využiť. 
 

 
Uznesenie 1/2016-5.8 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje : 
žiadosť rodiny p. Tibora Baláža , 023 55 Vysoká nad Kysucou č.426,  o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 250,00€ na doprovod pri kúpeľnom preliečení mal.Filipa 
Baláža. 
 

 
 
K bodu č. 6 
Interpelácia poslancov 
 
Uznesenie 1/2015-6.1 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslankyne OZ p. Mgr. Janky Jurčovej,  týkajúcej sa umiestnenia smetných 
košov v priestoroch pri vstupe na cintorín v ústredí obce. 

 
Uznesenie 1/2015-6.2 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslanca OZ  p. Dpt. Jozefa Vavricu,  týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského 
potoka“. 
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Uznesenie 1/2015-6.3 
v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

berie na vedomie 
žiadosť poslankyne OZ  p. Mgr. Kataríny Chnapkovej,  týkajúcej opravy miestnej 
komunikácie - oprava vjazdu k rod. domu p. Jitky Turiakovej v miestnej časti Semeteš.  
 

 
Uznesenie 1/2015-6.4 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
berie na vedomie 
žiadosť poslanca OZ  p. Ing. Miroslava Dočára, týkajúcej sa stavu verejného 
osvetlenia 

 
 
K bodu č. 7 
 
Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. 1/2016 
        
         Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
         Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2016 zo dňa 23.02.2016. 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia: 
 
Ing. Miroslav Dočár                                                    ............................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová                                              ............................................. 
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