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Uznesenie OZ 2/2016 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 22. 03. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
  3. Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov 
  4. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016 
  5. Rôzne 
  6. Interpelácie poslancov 
  7. Návrh na uznesenie 
  8. Záver  
 
 

 

 

 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 2/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 22. 
03. 2016.     
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K bodu č. 2 

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 2/2016-2 

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

- Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov 

 

v Uznesenie č. 2/2016-3.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu ohľadom počtu žiakov a financovania ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov. Obecné zastupiteľstvo odporúča 
zvolať stretnutie s rodičmi a širokou verejnosťou vo Vyšnom Kelčove. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-3.2 
V prípade, že sa nenájde riešenie prevádzky ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokovaného  pracoviska 
Vyšný Kelčov v prevádzke, ako je tomu dnes, obecné zastupiteľstvo sa prikláňa k variante 
zlúčenia pracovísk ZŠ s MŠ E. A. Cernana a ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko 
Vyšný Kelčov a zachovanie prevádzky telocvične s materskou školou formou výdajne stravy 
pre deti z materskej školy. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-3.3 
V prípade zrušenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov, obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje preplácanie cestovných nákladov pre deti z Vyšného Kelčova. 
 
 

K bodu č. 4 
- Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016 

 
v Uznesenie č. 2/2016-4.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016.   
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v Uznesenie č. 2/2016-4.2 
Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením  § 11 ods. 4. písm. b 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov na vykonávanie zmien 
v rozpočte obce deleguje právomoc starostovi vykonávať v odôvodnených prípadoch zmeny 
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka: 

- do výšky 1 700 Eur  za jedno rozpočtové opatrenie v rámci ekonomickej a funkčnej 
klasifikácie v rámci bežných výdavkov, max. 20 400 eur ročne za všetky opatrenia 

- úpravy programového rozpočtu v priamej závislosti s úpravou ekonomickej a funkčnej 
klasifikácie  

- do neobmedzenej výšky v prípade úprav rozpočtu iba v časti zdroja financovania, keď 
sa nemení ekonomická ani funkčná klasifikácia výdavku, ale iba jeho krytie  

a to spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy,  v znení neskorších  predpisov, t. j. presunom rozpočtových prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.  
 
 
K bodu č. 5 

- Rôzne 
 

 

v Uznesenie č. 2/2016-5.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje mesačný plat starostu obce 
s účinnosťou od 01. 01. 2016  

a) podľa §3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 
                 883,00 × 1,98 = 1.748,34 € 

 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. a uznesenia OZ č. 3/2015 – 6.1 zo dňa 12. 05. 

2015 zvýšený o 40 % t.j. 699,34 € 
 

Spolu: 2.447,68 € zaokrúhlene 2448,00 € 
 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje mesačný plat hlavného kontrolóra  
s účinnosťou od 01. 01. 2016  
883,00 € × 1,54 = 1.359,82 € 
úväzok 15 % t.j. 6 hodín týždenne..................203,973 € 
30 %  ...............................................................   61,192 € 
Spolu 265,165 € ..........................zaokrúhlene 265,50 € 
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Uvedený výpočet je súčinom priemernej mzdy za rok 2015 vo výške 883,00 € v zmysle 
oznámenia Štatistického úradu SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov (1,54) v zmysle § 18 
c ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a jeho neskorších zmien a novelizácií, 
zvýšený  o 30 % - podľa uznesenie OZ vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2015-6.2 zo dňa 12. 05. 
2015. Pracovný úväzok 15 % je stanovený podľa uznesenia OZ č. 2/2015-6.3 zo dňa 17. 02. 
2015. 
 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Smolkovej, bytom Oščadnica č. 702, 023 
01 Oščadnica  o prenájom nebytových priestorov so zápočtom nájomného  s nákladmi na 
opravu s podmienkou podružného merania elektrickej energie, vody a pri ukončení nájomnej 
zmluvy nemožnosť požadovať vrátenie nákladov na opravu. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka č. 
2609, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € a zabezpečenie 
dôstojnej obrátky Kysuckého maratónu v obci Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, 
zast. p. Máriou Šupčíkovou, Ústredie č. 213, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Poradensko-tréningového centra Náruč, Potočná 
č. 2836, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku na činnosť. 
 

v Uznesenie č. 2/2016-5.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného 
osobitého 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. 
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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. 
Nájmom parcely CKN 1115/11 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou 
predkupného práva na nehnuteľnosť. 
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad 
Kysucou a webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou v dňoch od 09. 02. 2016 do 24. 02. 
2016. K zverejnenému zámeru nikto nevzniesol pripomienku. 
 
 
K bodu č. 7 
 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie OZ č. 2/2016 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

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


