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Uznesenie OZ 2/2017 

 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 09.05.2017 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenie v obci Vysoká nad Kysucou  
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
6. Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev 
7. Pripravovaná výstavba v obci 
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2017  
9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 
11. Záver 

 

K bodu č. 1 
v Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 2/2017-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť schôdza OZ dňa       
09.05.2017.   

           
K bodu č. 2 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
 komisiu. 
 Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
 Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:  Dpt. Jozef Vavrica,  
            Jozef Zborovan                         
 Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
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K bodu č.3 

v Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenie v obci Vysoká nad Kysucou  
 

v Uznesenie č. 2/2017-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh o modernizácií 
 a doplňovaní verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou. 

 
K bodu č. 4 

v Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 2/2017-4.1  
1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou nehnuteľnosti C-KN 1416 a C-KN 1417 

v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu 4 250,00 EUR bez DPH t.j. 5 
100,00 EUR s DPH v zmysle ponuky Železníc SR zo dňa 25. 04. 2017 č.j. 
11137/2017/O320-1. 

3. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim 
Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (v skrátenej forme „ŽSR“, 
Generálne riaditeľstvo  a kupujúcim Obcou Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 
023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340, DIČ: 2020553326, ktorej 
predmetom bude kúpa nehnuteľnosti a to:  

- pozemok C-KN 1416, o výmere 491 m2 orná pôda  
- pozemok C-KN 1417, o výmere 364 m2 ostatné plochy 
 za kúpnu cenu 4 250,00 EUR bez DPH t.j. 5 100,00 EUR s DPH, za účelom 

verejnoprospešného využitia oboch nehnuteľností na rozšírenie priestoru 
technického dvora pri Dome služieb s.č. 200. 

 
v Uznesenie č. 2/2017-4.2  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom 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“) žiadateľovi:  

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

• a to priestory 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 
posilňovňa 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).  
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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. 
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. 
Zámer prenájmu, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 1/2017-9.6, bol v dňoch od 16. 02. 2017 do 06. 03. 2017 zverejnený na úradnej 
tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou. Voči zverejnenému návrhu nebola 
v zákonnej lehote podaná žiadna námietka ani rozpor. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-4.3  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
K bodu č. 5 

v Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 

v Uznesenie č. 2/2017-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na 
 mieste č. 26042017 

v Uznesenie č. 2/2017-5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na 
 mieste č. 09032017. 

 
K bodu č. 6 

v Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev 
 

v Uznesenie č. 2/2017-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie o zapojení sa obce do 
zverejnených výziev.  

 
K bodu č. 7 

v Pripravovaná výstavba v obci 
 

v Uznesenie č. 2/2017-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou 
 Vysoká nad Kysucou a vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých bude realizovaná 
  výstavba chodníkov. 
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v Uznesenie č. 2/2017-7.2 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti Zníženie energetickej náročnosti 

budovy materskej školy s.č. 1338 v zmysle zverejnenej výzvy kód: OPKZP-PO4-
SC431-2017-19 zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy materskej školy s.č. 1338 vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov ako aj s výškou neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na 
vykurovanie. 

 
v Uznesenie č. 2/2017-7.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Bitalovej Emílie o úpravu 
 miestnej komunikácie. 

 
v Uznesenie č. 2/2017-7.4 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou o osadenie betónových korýtok v úseku 
 do priekopy v úseku po pravej strane miestnej komunikácie u Liskov od rodinného 
 domu p.č. 1242 po rodinný dom p.č. 1117 v rozsahu – obec zakúpi korýtka, materiál 
 a zabezpečí potrebnú techniku, práce budú vykonané svojpomocne. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť k rodinným domom Petra Šamaja, 
 Jána Ficeka, Ondreja Jurču a Jozefa Lukeša. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-7.6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad 
 trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála 
 pozdĺž miestnej komunikácie. 

 
v Uznesenie č. 2/2017-7.7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu mosta a preplatí rezivo, materiál na most vo 
 výške do 1 000,- EUR.  

 
K bodu č. 8  

v Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2017  
 
v Uznesenie č. 2/2017-8.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 2/2017.  
 

v Uznesenie č. 2/2017-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3/2017.  
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K bodu č. 9  

v Rôzne 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.2 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 
 prísediacich nasledujúcich kandidátov: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan,  
 Mgr. Bohuslav Krasula a Dpt. Jozef Vavrica. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Ing. Andreja Zajaca o zníženie 
 poplatku za  komunálny odpad.  
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o akceptáciu schválených delegátov 
 mesta Turzovka do Správnej rady Združenia TKO Semeteš. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o vyradenia majetku obce v správe OcÚ 
 a TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Rudolfa Chlebeka o oslobodenie od 
 platenia poplatku za odvoz odpadu. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou poskytuje kontajnerový zber vo Vyšnom 
 Kelčove pri cintoríne a v osade Zlámaná. 
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o povolenie výstavby terasy s podmienkou, 
 že pôjde o rozoberateľnú sezónnu terasu s prekrytím.  
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vladimíra Veselku o vydanie vyjadrenia 
 podľa §63 písm. a) ods.1 zák. č. 323/1992.  
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.9 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mgr. Miroslavy Šurinovej. 
Odôvodnenie: Odkúpením pozemku, ktorý vznikol prekrytím vodného toku by došlo 
k obmedzeniu prístupu k toku, mohlo by dôjsť k jeho narušeniu a odpredajom by bol  
dotknutý verejný záujem. 
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v Uznesenie č. 2/2017-9.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Vysoká nad Kysucou. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa každoročne snaží finančne i organizačne 
pripraviť dôstojnú pietnu spomienku na udalosti Semetešskej tragédie.  
 

v Uznesenie č. 2/2017-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Farského úradu Vysoká nad Kysucou. 
 

 
 

 
 

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


