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Uznesenie OZ 9/2016 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 25.10. 2016 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
4. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra    
6. Návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube                  
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa              
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou 

7. Úprava rozpočtu obce č. 9/2016 
8. Rôzne 
9. Interpelácie poslancov 

    10.   Záver  
 

 

K bodu č. 1 
- Schválenie programu 

 
v Uznesenie č. 9/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ dňa       
25. 10. 2016.             
 

 
 
K bodu č. 2 

-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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v Uznesenie č. 9/2016-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Nikola Zajacová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavrica 
návrhovú komisiu – Miroslav Dorman, Ján Lysík 
 
K bodu č.3 

- Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 

 

v Uznesenie č. 1/2015-6.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ  p. 
Dpt. Jozefa Vavricu,  týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského potoka“.  
 
 

v Uznesenie č. 5/2016-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Pána. Obec pripraví finančnú 
kalkuláciu, požiada o rozšírenie žiadosti a o vyjadrenie ostatných obyvateľov. 
 

v Uznesenie č. 7/2016-4.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Martina Umriana o oslobodenie od 
poplatku za TKO. Vo veci sa už koná a je nutné počkať na konečné vyjadrenie TKO Semeteš, 
ktoré jedná s majiteľom skládky pánom Grežďom. 

v Uznesenie č. 8/2016-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty. 
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
 

v Uznesenie č. 8/2016-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty. Komisia 
výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
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v Uznesenie č. 8/2016-8.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Dr. Evy Gáboríkovej, M. A., PhD.                    
o zabezpečenie priepustu na odvádzanie vody z dôvodu minimalizovania poľadovice. 
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
 
K bodu č. 4 

- Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
 

v Uznesenie č. 9/2016-4.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-4.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Investujeme do spoločnej záchrany kultúrneho 
dedičstva v našich obciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR.   
 

v Uznesenie č. 9/2016-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
v Uznesenie č. 9/2016-4.4 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR.   
 

v Uznesenie č. 9/2016-4.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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K bodu č. 5 

- Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
 

v Uznesenie č. 9/2016-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Marcela Nekoranca o navýšenie pracovného 
úväzku na kontrolnú činnosť na 25 %. 
 
 
K bodu č. 6 

- Návrh  Dodatku  č. 2/2016  k  Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008  o výške 
mesačného príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube  na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole  a v školskom  klube   na  jedno  dieťa  v  
zriaďovateľskej  pôsobnosti   obce  Vysoká  nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 9/2016-6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 
8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
K bodu č. 7 

- Úprava rozpočtu obce č. 9/2016 
 

v Uznesenie č. 9/2016-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 8/2016. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 9/2016. 
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K bodu č. 8 

- Rôzne 
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana        
o vyradenie neupotrebiteľného majetku okrem elektronických prístrojov bez technických 
protokolov s doporučením riaditeľovi školy vyradený majetok najskôr ponúknuť na odpredaj. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jaroslava Macejíka o opravu cesty. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Štefana Zahatlana o vybudovanie 
autobusovej zastávky na Nižnom konci (Chotár). 
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Mareka Kubošného o vybudovanie 
novej cestnej komunikácie. V blízkej budúcnosti cestu nebude realizovať. 
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Miroslava Zemana o odkop pozemku a 
príspevok na stavebnú úpravu sčasti. Obec poskytne materiál na spevnenie miestnej 
komunikácie.      
 

v Uznesenie č. 9/2016-8.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť členov Rady školy pri Základnej škole              
s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 
 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
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Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman      .................................. 
 
Ján Lysík            .................................. 


