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Uznesenie OZ 10/2018 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 20.12.2018 

 

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. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve  
5. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká́ nad 

Kysucou na rok 2019-2021  
7. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019-2021    
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019    
9. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo 

Vysokej nad Kysucou za rok 2018  
10. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 a č. 14/2018  
11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  
12. Pridelenie bytov v 16 bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 

Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov  
13. Rôzne Interpelácie poslancov 
14. Záver  

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 10/2018-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa 
20.12.2018.   
           
 
K bodu č. 2 
 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

v Uznesenie č. 10/2018-2 
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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:  Daniel Lysík, Milan Pivko                         
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 

 
 
 
K bodu č.3 
 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
 

v Uznesenie č. 10/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 8/2018-3.4. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie materiálu na svojpomocne realizovanú opravu 
miestnej komunikácie k nehnuteľnostiam p. Márie Novákovej, p. Anny Kaňákovej a p. Márie 
Machovčákovej vo výške 500,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so splnomocnením JUDr. Milana Chovanca, ako špecialistu na 
pozemkové právo, na zastupovanie obce Vysoká nad Kysucou v konaní o zrušenie 
a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na LV 11247 k.ú. Vysoká nad Kysucou: EKN 
6744 zastavané plochy a nádvoria o výmere  939 m2. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby spoločne s predsedom Komisie kultúry, 
športu, mládeže a školstva stanovili termín a zvolali spoločné stretnutie rodičov detí 
navštevujúcich elokovanú triedu materskej školy vo Vyšnom Klečove.  
 

v Uznesenie č. 10/2018-3.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 4 
 

• Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 
 

v Uznesenie č. 10/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Zuzanu Chalanovú a Gabrielu Lukešovú Kubačákovú 
za členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Katarínu Adamcovú za člena Komisie pre oblasť 
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. 
 
 
 
K bodu č. 5 
 

• Prejednanie žiadosti súvisiacich s rozpočtom obce 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením 9 dní nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 
2017 riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojzovi Žuffovi. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na 2019 vo výške 1 000,00 EUR na nákup materiálového vybavenia pre činnosť 
krúžku Mladý hasič. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie žiadosť o pridelenie dotácie pre Združenie Terra Kisucensis, 
Záhradná 420, 023 54 Turzovka  

2. žiadateľovi ukladá povinnosť predložiť žiadosť spracovanú vo formulári v zmysle 
platného VZN č.  3/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou. 

 
v Uznesenie č. 10/2018-5.4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie dotácie na činnosť TJ SPARTAK Vysoká nad 
Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 vo výške 22 000,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť Mestskej organizácie 
Slovenského zväzu rybárov Turzovka, Predmier 278, 023 54 Turzovka, v ktorej sú ako rybári 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 9 z 9 Uznesenia 10/2018 
 
 
 

združení i členovia z obce Vysoká nad Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2019 vo výške 200,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov Turzovka, Predmier 317, 023 54 Turzovka, v ktorej sú ako 
včelári združení i členovia z obce Vysoká nad Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2019 vo výške 200,00 EUR. 
 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie dotácie na činnosť ZO – ZPCCH Vysoká nad 
Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 vo výške 300,00 EUR. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-5.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o zmene cien vývozu a likvidácie 
komunálneho odpadu na rok 2019. 
 
 
 
K bodu č. 6 
 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Vysoká nad 
       Kysucou na rok 2019-2021 

 
v Uznesenie č. 10/2018-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 - 2021. 
 
 
 
K bodu č. 7 
 

• Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou 2019-2021 
 

v Uznesenie č. 10/2018-7.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. schvaľuje  programový a finančný rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019 
v zmysle zmien podľa predložených pripomienok  

2. berie na vedomie výhľadový rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana 2019 - 2021. 
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v Uznesenie č. 10/2018-7.2 

Obecné zastupiteľstvo 
1. schvaľuje  programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 

v zmysle zmien podľa predložených pripomienok  
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020-2021. 

 
 
 
 

K bodu č. 8 
 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019 
 

v Uznesenie č. 10/2018-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2019. 
 
 
 
K bodu č. 9 

• Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
  nad Kysucou za rok 2018 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
miestnych daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.  
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
knižnice a kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
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v Uznesenie č. 10/2018-9.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
matriky a evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.6 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.7 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-9.8 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
financií a školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 
 
K bodu č. 10 
 

• Rozpočtové opatrenie č.13/2018 a 14/2018 
 
 

v Uznesenie č. 10/2018-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
13/2018.  
 

v Uznesenie č. 10/2018-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/1 a 
Rozpočtové opatrenie ŽŠ s MŠ E.A.Cernana č. 6/2. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-10.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
14/2018. 
 
 
K bodu č. 11 

• Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v obci Vysoká nad Kysucou  
 
 
 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 9 z 9 Uznesenia 10/2018 
 
 
 

v Uznesenie č. 10/2018-11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
K bodu č. 12 
 

• Pridelenie bytu v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 Vysoká nad Kysucou, 
   miestna časť Nižný Kelčov  

 
v Uznesenie č. 10/2018-12.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mária Cisaríka o pridelenie nájomného bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.  
 

v Uznesenie č. 10/2018-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 28,72 
m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov v nasledovnom poradí: 

1. Vlasta Sirová, Vyšný Kelčov 1106, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
2. Tomáš Dorociak, Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
v Uznesenie č. 10/2018-12.3 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Petra Masnicu, Makov, 023 56 Makov 
o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 
1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Žiadosť ostáva naďalej 
v evidencii žiadateľov a v prípade uvoľnenia bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo 
Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov bude o žiadosti obecné zastupiteľstvo 
opätovne rozhodovať. 
 
 
 
K bodu č. 13 
 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 10/2018-13.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady 
školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana:  
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- jeden poslanec za Ústredie obce: Ing. Miroslav Dočár 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Daniel Lysík 

 
v Uznesenie č. 10/2018-13.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom plochy na pohrebisku v ústredí obce 
a na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove spoločnosti DARAPOL, s.r.o. za účelom umiestnenia 
automatu na sviečky a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

v Uznesenie č. 10/2018-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 19, 
o výmere 15,05 m2 v budove Dome služieb p.č. 200 vo Vysokej nad Kysucou za účelom 
zriadenia obchodnej kancelárie a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.  
 

v Uznesenie č. 10/2018-13.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov o výmere 148,00 m2 za 
účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia a nebytových priestorov o výmere 8,4 m2 za 
účelom zriadenia šatne v Administratívnej budove s.č. 215 vo Vysokej nad Kysucou a 
stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 

v Uznesenie č. 10/2018-13.5 
Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie žiadosť o vrátenie majetku  
2. poveruje starostu obce získať listinné podklady o nadobudnutí majetku do vlastníctva 

obce. 
 

v Uznesenie č. 10/2018-13.6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemky v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou,   parcely  KN-E č. 2037,  4641  a 20101/1, ktorých je obec Vysoká nad Kysucou  
vlastníkom za cenu 2,00 EURA/m². 
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                       .................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová          .................................. 
 
 
 


