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Uznesenie OZ 1/2017 

 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 14.02.2017 

 
 
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. Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9 
5. Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania  
6. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
7. Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou  
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2017  
9. Rôzne 
10. Interpelácia 
11. Záver 

 
 
 

K bodu č. 1 
v Schválenie programu a doplnenie dobu č. 6 

 
v Uznesenie č. 1/2017-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program a doplnenie bodu č. 6  Správy z kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa14. 02. 2017.              
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K bodu č. 2 

v  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 1/2017-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Nikola Zajacová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Janka Jurčová,  Mgr. Katarína Chnapková                        
návrhovú komisiu – Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman  
 
 
K bodu č.3 

v Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 

 
v Uznesenie č. 1/2017-3  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
  
 
K bodu č. 4 

v Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9 
 

v Uznesenie č. 1/2017-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Pavla Koleňáka o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 1259/9  na dobu určitú 1 rok. 
 
 
K bodu č. 5 

v Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie 

           ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

v Uznesenie č. 1/2017-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za 1 t/rok znečisťovania ovzdušia zemným 
plynom 1,50 Eur.     
.     
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v Uznesenie č. 1/2017-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
K bodu č. 6 

v Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 

v Uznesenie č. 1/2017-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 
 
 
K bodu č. 7 

v Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou 

v Uznesenie č. 1/2017-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh o modernizácií a doplňovaní 
verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou a požiadalo starostu obce o zaslanie 
elektronický všetky  podklady. 
 
 

K bodu č. 8 
v Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.1/2017  

 
 

v Uznesenie č. 1/2017-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet č. 1/2017.  
 
 
K bodu č. 9  

v Rôzne 
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo riaditeľovi Základnej školy osobný príplatok. 
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v Uznesenie č. 1/2017-9.2 

Obecné zastupiteľstvo schválilo riaditeľovi Základnej školy navýšenie osobného príplatku zo 
súčasných 25% na 30% t.j. o 5%. 

v Uznesenie č. 1/2017-9.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh kúpnej ceny na odpredaj pozemku CKN 1416 
a CKN 1417 a žiada Železnice Slovenskej republiky o zníženie kúpnej ceny na únosnú mieru. 
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prenájom telocvične vo Vyšnom Kelčove vo výške              
7 EUR/hod. Poplatok sa nevzťahuje na využívanie telocvične zložkami obce pod vedením 
trénera resp. vedúceho. 
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z environmentálneho fondu pod názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu s. č. 215.   
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nebytových 
priestorov žiadateľovi:  

Anton Ligač ml., Nižný Kelčov 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

• a to priestorov náraďovne v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove o rozmeroch 5,8m 
x 5,2m (30,16 m2) 

za cenu ročného nájmu vo výške 100,00 EUR. V priestoroch náraďovne bude zriadená 
posilovňa s podmienkou, že nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu priamo z chodby 
budovy telocvične a to osadením bielych plastových a uzamykateľných dverí. 
Odôvodnenie: 

Dňa 13. 02. 2017 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť Antona 
Ligača ml., Nižný Kelčov 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom priestorov 
náraďovne v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove o rozmeroch 5,8m x 5,2m (30,16 m2).  
Priestory náraďovne doposiaľ slúžili na skladovanie športového náradia, ktoré bolo využívané 
počas hodín telesnej výchovy v čase plnej prevádzky základnej školy vo Vyšnom Kelčove. 
Náraďovňa je v súčasnosti prístupná len priamo zo športovej plochy telocvične. 
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Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že v priestoroch náraďovne chce svojpomocne zriadiť 
posilňovňu, ktorá bude slúžiť i širokej verejnosti. 
Obec Vysoká nad Kysucou, ako vlastník priestorov, nemá pre uvedený priestor náraďovne 
adekvátne využitie a víta možnosť zriadenia posilňovne pre širokú verejnosť v miestnej časti 
Vyšný Kelčov. Nakoľko je však v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove zriadená 
nocľaháreň pre šoférov SAD (Nájomná zmluva 010/TPO/P/2016) a taktiež je i nepravidelne 
prenajímaná športová plocha telocvične vrátane prislúchajúcich šatní, zámer prenájmu bude 
možný iba s podmienkou, že nový nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu do 
náraďovne priamo z chodby budovy telocvične a to osadením bielych plastových a 
uzamykateľných dverí na vlastné náklady. Takto dôjde k zamedzeniu pohybu návštevníkov 
posilňovne po športovej ploche a zvyšnej časti budovy telocvične. 
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Márie Žatkuliakovej o zrušenie miestneho 
poplatku  za vývoz komunálneho odpadu.  
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána MUDr. Jozefa Marca v nebytových 
priestoroch, pretože obec chce zriadiť v týchto priestoroch ambulanciu, ale ponúka 
žiadateľovi priestory v budove č. p. 200 (miestnosť č. 5.1, 5.2, + č. 1).  
 
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH.  
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok na činnosť Poradenského 
centra Náruč v Čadci.  
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu na realizáciu filmu vo výške 500 EUR.  
 

v Uznesenie č. 1/2017-9.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie priestorov bývalej školskej dielne v budove 
telocvične vo Vyšnom Kelčove členmi DHZ Vysoká nad Kysucou za účelom výuky tanca.  
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v Uznesenie č. 1/2017-9.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Voľný čas a Klubu turistiky 
o dotáciu vo výške 1 300 EUR.  

 
 

 

 

 

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


