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Uznesenie OZ 6/2016 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 14. 06. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
  3.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
  4.  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015 
  5.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
  6.  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015 
  7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  v 2. polroku 2016 
  8.  Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadni  
       a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 
  9.  Zapojenie sa obce do pripravovaných výziev 
10.  Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou 
11.  Úprava rozpočtu obce č. 5/2016 
12.  Rôzne 
13.  Interpelácie poslancov 
14.  Záver 
 
 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 6/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým  sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 14. 
06. 2016.     
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K bodu č. 2 
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 6/2016-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavrica 
návrhovú komisiu – Mgr. Bohuslav Krasula, Miroslav Dorman 
 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 

 

v Uznesenie č. 6/2016-3.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Pána. Obecné zastupiteľstvo doporučuje 
umiestniť fotopascu.  
 

v Uznesenie č. 6/2016-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie vyjadrenia, že vznikom vlastníckeho práva                   
k nehnuteľnostiam na KN-E - 8526, 8530 nie sú dotknuté záujmové práva obce s podmienkou 
spísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve týchto nehnuteľností za 1 €. 
 
 
K bodu č. 4 

- Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015 
 

v Uznesenie č. 6/2016-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora. 
 
 
K bodu č. 5 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce              
k záverečnému účtu obce. 
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K bodu č. 6 

- Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015 
 

v Uznesenie č. 6/2016-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015. Celoročné hospodárenie 
obce sa schvaľuje bez výhrad.  
 

v Uznesenie č. 6/2016-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku záverečného účtu za rok 2015 
pokryť: 

• zostatkom finančných operácií za rok 2015 vo výške 491 695 € 
• refundovanými prostriedkami, ktoré obec obdrží na úhradu výdavkov za rok 2015            

v rámci projektov vo výške 160 261 € (str. 21 záverečného účtu obce). 
 
 
 
K bodu č. 7 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2016 
 

v Uznesenie č. 6/2016-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. 
polroku 2016 . 
 
 
 
K bodu č. 8 

- Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou 

 
v Uznesenie č. 6/2016-8 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad 
Kysucou. 
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K bodu č. 9 

- Zapojenie sa obce do pripravovaných výziev 
 

v Uznesenie č. 6/2016-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripravovanú výzvu protipovodňové opatrenie 
"Gajdicovského potoka" a neodporúča sa zapojiť do tohto projektu.  

 
v Uznesenie č. 6/2016-9.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt rozhľadne na Vrchrieke a odporúča obci sa 
zapojiť do pripravovanej výzvy. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  projekt modernizácie školskej jedálne. 
 
 

v Uznesenie č. 6/2016-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt prípravy zberného dvora vrátane výkupu 
pozemkov. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-9.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt vozidla na rozvoz stravy. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-9.6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti a zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou 
do výzvy na doplnenie kamerového systému v obci.  
 
 
K bodu č. 10 

- Príprava osláv 400.  výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 6/2016-10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o príprave osláv 400. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou. 
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K bodu č. 11 
- Úprava rozpočtu obce č. 5/2016 

 
v Uznesenie č. 6/2016-11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 5/2016. 
 
 
K bodu č. 12 

- Rôzne 
 

v Uznesenie č. 6/2016-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Anny Zápalkovej o vydanie vyjadrenia. 
Obecné zastupiteľstvo žiada doložiť geometrický plán. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-12.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Palka o odpredaj časti parcely C KN 315. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-12.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie výpomoci p. Jánovi Bongilajovi formou 
materiálneho zabezpečenia vo výške 150 €. 
 

v Uznesenie č. 6/2016-12.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o dofinancovanie 
dotácie vo výške 150 €. 

 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula     .................................. 


