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Uznesenie OZ 3/2017 
 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 27.06.2017 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 

v miestnej časti Nižný Kelčov 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
5. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016  
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
7. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2017  
9. Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia č.2/2017 o poplatkoch za služby poskytované 

obcou Vysoká nad Kysucou 
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.5/2017 a č.6/2017 
11. Rôzne 
12. Interpelácie poslancov 
13. Záver 

 

K bodu č. 1 
• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 4/2017-1  

           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ 
           dňa 27.06.2017.   
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 4/2017-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
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            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár,  
             Ján Lysík                         

             Návrhová komisia: Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman 
 
K bodu č.3 

• Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
v miestnej časti Nižný Kelčov 
 

v Uznesenie č. 4/2017-3.1 
           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mariána Kaducha o pridelenie nájomného 
            bytu č. 4 s výmerou 70,21m2 v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-3.2 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jarmily Kupkovej o pridelenie nájomného 
             bytu č. 2 s výmerou 42,37m2 v 16 – bytovom nájomnom dome č.1142. 

 
K bodu č. 4 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
 

v Uznesenie č. 4/2017-4 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
             schôdzí obecného zastupiteľstva.  

 
K bodu č. 5 

• Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016  
 

v Uznesenie č. 4/2017-5 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora. 
 
K bodu č. 6 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 

v Uznesenie č. 4/2017-6 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
             obce k záverečnému účtu obce. 
 
K bodu č. 7 

• Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016 
 

v Uznesenie č. 4/2017-7.1  
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za  
             rok   2016. Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad. 
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v Uznesenie č. 4/2017-7.2 

            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku záverečného účtu za rok 2016 

             pokryť: 

• zostatkom nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie zo ŠR za rok 
2016, ktoré prešli do rozpočtového roku 2017 vo výške 30 000 EUR 

• návratnými zdrojmi financovania – finančnými prostriedkami superlinky 
(kontokorentný úver v Prima banke Slovensko a.s. do výšky 40 000 EUR)  

 
K bodu č. 8 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2017 
  

v Uznesenie č. 4/2017-8 
      Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 
       2. polroku 2017.  
 

K bodu č. 9 
• Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia č.2/2017 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 4/2017-9 
1.  Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo návrh VZN č.  2/2017 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Vysoká nad Kysucou. 
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 

o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle urobených 
úprav. 
 

K bodu č. 10 
• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.5/2017 a č.6/2017 

 
v Uznesenie č. 4/2017-10.1 

           Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
           č. 5/2017 v zmysle predloženého návrhu.  
 

v Uznesenie č. 4/2017-10.2 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  
            č. 6/2017. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-10.3 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana – 
             rozpočtové opatrenie školy č. 3 v zmysle predloženého návrhu.  
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v Uznesenie č. 4/2017-10.4 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektovej výzvy „V základnej 
            škole úspešnejší“ podaného  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou vo výške 
            5% z vlastných zdrojov zriaďovateľa, v prípade úspešnosti projektu. 
 
K bodu č. 11 

•  Rôzne 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.1 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie modernizáciu a doplnenie verejného 
             osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou v zmysle od prezentovaného zámeru. 
  

v Uznesenie č. 4/2017-11.2 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počty prijímaných žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. 
            A. Cernana na školský rok 2017/2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.3 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
             na roky 2017 - 2019. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.4 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 31. 12. 
             2016. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.5 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na 
             mieste č. 06062017 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.6 
• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureáta MUDr. Pavla Zimku na udelenie ocenenia 
Čestný občan obce Vysoká nad Kysucou 

• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureátov PaedDr. Jaroslava Veličku, Helenu 
Varechovú a Jána Ďurčanského na ocenenie Cena obce Vysoká nad Kysucou 

 
v Uznesenie č. 4/2017-11.7 
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom „Kompostér v 

domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“ v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle zverejnenej výzvy kód: 
OPKZP-PO1-SC111-2017-23  
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2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu „Kompostér v 
domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“  vo výške 5% t.j. 
7 238,10 EUR z celkových oprávnených výdavkov 144 762,00 EUR 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť trvalú prebytočnosť majetku 
obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká 
nad Kysucou 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 odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  

Branislav Chobot, Ústredie 109, 023 55 Vysoká nad Kysucou trvalé bytom Trnavská 
1357/13, 010 08 Žilina: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad     
Kysucou  o výmere 93 m2 zapísaného na LV 11008 v podiele 1/1.  

Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - Kúpna 
zmluva zo dňa 21.10.1992 

Odôvodnenie: 
Parcela C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 93 m2 zapísaná na LV 11008 v podiele 1/1 sa nachádza za rodinným domom, 
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Je súčasťou jeho zatiaľ neoplotenej časti dvora. Žiadateľ 
parcelu užíva ako svoju vlastnú tak, ako to pred ním robili jeho rodičia a starí rodičia. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľom, jeho umiestnenie a možnosť 
prístupu na parcelu či jej využitia, je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu 
osobitného zreteľa opodstatnené. 

v Uznesenie č. 4/2017-11.9 
           Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku OcÚ a TJ Spartak Vysoká nad 
           Kysucou v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.10 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.11 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 200 Eur 
            pre úhradu poskytovaných slsociálnych služieb pre Imricha Trojáka umiestneného v 
            Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, Horelica 107, 022 01 
            Čadca.  
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v Uznesenie č. 4/2017-11.12 
            Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 400 Eur 
             pre pani Andreu Vyšinskú, Nižný koniec 90, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.13 
            Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním osvedčenia pani Anne Paríkovej, rod. 
             Bilíkovej a poveruje starostu obce, aby s menovanou spísal zmluvu o budúcej kúpnej 
             zmluve, čím bude obci zaručené predkupné právo pre vypriadanie chodníka. 
 

v Uznesenie č. 4/2017-11.14 
            Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce týkajúce sa 
             pripravovaného zámeru rozšírenia pohrebiska v ústredí obce. 
 
 
 
 

 
 
 

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


