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Uznesenie OZ 5/2018 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 26.06.2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
4. Pridelenie bytov 14-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou - 

Ústredie 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2018  
8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
9. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou rozpočtové opatrene č.6/2018 

a č.7/2018 
11. Rôzne 
12. Interpelácie poslancov 
13. Záver 

 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

v Uznesenie č. 5/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa       
26.06.2018.   
           
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

v Uznesenie č. 5/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
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Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár,  

            Jozef Zborovan                         
Návrhová komisia: Miroslav Dorman,  

         Mgr. Bohuslav Krasula 
 

K bodu č.3 
• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 

 
v Uznesenie č. 5/2018-3.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o prípevok do bytového fondu vo 
výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureátov Štefana Hlavačáka, Jána Jurkoviča, Helenu 
Nevidzanovú a Mariána Cvikla na udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje laureáta MUDr. Pavla Košu na ocenenie Cena čestné 
občianstvo obce Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 4 

• Pridelenie bytov 14-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
- Ústredie 
 

v Uznesenie č. 5/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Daniely Dedičovej o pridelenie bytu č. 3 v 14-
bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kataríny Trebulovej a Lukáša Martiaka o pridelenie 
bytu č. 2 v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí. 
 
K bodu č. 5 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
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v Uznesenie č. 5/2018-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce. 
 
K bodu č. 6 

• Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 
 

v Uznesenie č. 5/2018-6.1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017. 
Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad. 
 

v Uznesenie č.5/2018-6.2 
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

• Prebytok hospodárenia vo výške 16 923,00 Eur. 
• Z prebytku hospodárenia realizovať tvorbu rezervného fondu vo výške 1 

692,30 Eur. 
• Zostatok rozpočtových finančných prostriedkov na bankových účtoch za rok 

2017 previesť ako finančné operácie do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového 
roka a nakladať s nimi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

 
K bodu č. 7 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2018  
 

v Uznesenie č. 5/2018-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. 
polroku 2018. 
 
K bodu č. 8 

• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 5/2018-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
13062018. 
 
K bodu č. 9 

• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

v Uznesenie č. 5/2018-9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
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K bodu č. 10 
• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou rozpočtové opatrene 
č.6/2018 a č.7/2018 

 
v Uznesenie č. 5/2018-10.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2018.  
 

v Uznesenie č. 5/2018-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E.A.Cernana č. 2/2018. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-10.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2018. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-10.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018. 
 
K bodu č. 11 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním 
parciel EKN 1969/1 a EKN 1970 (totožných s CKN 1484, 1486/1 a časťami CKN 1487/1 a 
1393/1) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vysoká nad Kysucou a ich 
nadobudnutím do vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.2 
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. 5/2018-11.3 
Obecné zastupiteľstvo udeľuje výnimku pre minimálny počet žiakov v 6. ročníku ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana počas školského roka 2018/2019. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hlásenie o výsledku zápisu do 1. ročníka na školský 
rok 2018/2019 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyučovanie náboženskej a etickej výchovy v ZŠ 
s MŠ E.A.Cernana. 
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v Uznesenie č. 5/2018-11.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v materskej škole  ZŠ s MŠ 
E.A.Cernana. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku zo školskej jedálne  ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A.Cernana. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe riešenia riešenia 
situácie dezolátneho stavu rodinného domu vo Vyšnom Kelčove na parcele 3757 p.č. 595 
(petícia). 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálne vyvíjanej snahe nájsť vhodné 
riešenie, aby mobilní operátori mali záujem skvalitniť pokrytie mobilným signálom miestnej 
časti Vyšný Kelčov.  
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad 
Kysucou na programovacie obdobie 2018 – 2022. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.12 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jozefa Meheša o odpustenie úrokov 
v exekučnom konaní. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.13 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o finančnú výpomoc na občerstvenie šiestich 
futbalových tímov počas konania sa rómskeho futbalového turnaja. 
Odôvodnenie: Žiadosť o dotáciu nie je možné poskytnúť fyzickej osobe a organizácie môžu 
žiadať o poskytnutie dotácie do 31. marca v príslušnom kalendárnom roku. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.14 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov Semeteša a starosta obce 
spoločne s  poslankyňou OZ za miestnu časť Semeteš a komisiou výstavby zorganizuje 
stretnutie na tvare miesta.  
 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.15 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá a prizve žiadateľov na najbližšiu schôdzu obecného 
zastupiteľstva. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.16 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Ligača o predĺženie nájomnej zmluvy o 1 
rok. 
 

v Uznesenie č. 5/2018-11.17 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú  finančnú výpomoc vo výške 500,00 EUR 
formou priamej úhrady za pobyt jej maloletej dcéry Kristíny Sýrovej v kúpeľoch Kováčová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                  .................................. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula      .................................. 


