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Uznesenie OZ 8/2018 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 31.10.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  
 
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  štátnou hymnou podľa § 13 ods. 3 
písm. c) zákona č. 63/1993 Z.z. v z.n.p.  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
4. Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a 

Konsolidovanej účtovnej závierke na rok 2017 
5. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017  
6. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej  správy za rok 2017 
7. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

10/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 11/2018  
9. Rôzne  
10. Interpelácie poslancov 
11. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 -2018 
12. Odovzdanie pamätných plakiet poslancom OZ 
13. Záver  

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 8/2018-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 
31.10.2018.   
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K bodu č. 2 
 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

v Uznesenie č. 8/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
            Z Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:   Mgr. Katarína Chnapková,  

                  Dpt. Jozef Vavrica                        
            Návrhová komisia: Miroslav Dorman,  

                    Mgr. Katarína Jantošová 
 
K bodu č.3 
 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
 

v Uznesenie č. 8/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prostredníctvom právneho zástupcu obce 
vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, v ktorej pani Ida Chríbiková uzná a bude 
súhlasiť s existenciou už zabudovaného vodovodného potrubia a šachty s pretlakovým 
ventilom. V prípade podpísania tejto dohody z oboch strán, následne obec Vysoká nad 
Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por., že vznikom 
vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce a žiadateľka si ho bude môcť 
vyporiadať do svojho osobného vlastníctva. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) žiadateľovi: 

p. Karol Kožák, nar.  02. 09. 1970, bytom Nižný koniec č. 18, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a to pozemkov: 

• parcela č. EKN 20005 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 27 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/2 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 49 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/3 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 52 m2 
zapísaná na LV 11008. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 
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Odôvodnenie: 
Zo skutkového stavu parcely predstavujú terénnu hranu (medzu). Dané parcely žiadateľ užíva 
od roku 2003 ako svoje vlastné a realizuje i ich pravidelnú údržbu. Pozemky udržiava ako 
susedné k svojim vlastným. Na parcele EKN 20005 žiadateľ na vlastné náklady vybudoval 
oporný múr na zabránenie zosuvu pôdy a na parcele EKN 20003/3 vybudoval na vlastné 
náklady odvodnenie povrchovej vody. Prístup na parcely je možný len cez pozemky, ktoré sú 
v osobnom vlastníctve žiadateľa. Nie je v možnostiach obce vykonávať údržbu pozemkov, 
nakoľko sú neprístupné. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa  20. 09. 2018 a zvesený 
dňa 10. 10. 2018. V uvedenej lehote voči zámeru nikto nepodal námietku. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje preplatenie 50% nákladovej položky materiálu na opravu 
prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiami P. Márie Novákovej, p. Anny Kaňákovej, a p. 
Márie Machovčákovej. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením nákladovej položky materiálu prístupovej 
komunikácie (miestnej komunikácie) k nehnuteľnostiam p. Márie Novákovej, p. Anny 
Kaňákovej, a p. Márie Machovčákovej 
 

v Uznesenie č. 8/2018-3.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu č. 4 
 

• Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a 
Konsolidovanej účtovnej závierke na rok 2017 

 
v Uznesenie č. 8/2018-4 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení obce Vysoká 
nad Kysucou a Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Vysoká 
nad Kysucou za rok 2017. 
 
K bodu č. 5 
 

• Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017  
 

v Uznesenie č. 8/2018-5 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 bez 
výhrad. 
 
K bodu č. 6 
 

• Správa nezávislého audítor o overení Výročnej  správy za rok 2017 
 

v Uznesenie č. 8/2018-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017. 
 
K bodu č. 7 
 

• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 

v Uznesenie č. 8/2018-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
17102018. 
 
 

K bodu č. 8 
 

• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 10/2018 
a Rozpočtové opatrenie č. 11/2018  

 
v Uznesenie č. 8/2018-8.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2018.  
 

v Uznesenie č. 8/2018-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie školskej jedálne E. A. Cenana vo 
Vysokej nad Kysucou č. 4/1-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie školskej družiny a materskej školy č. 
4/2-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie základnej školy E. A. Cenana vo 
Vysokej nad Kysucou č. 4/3-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
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v Uznesenie č. 8/2018-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
11/2018. 
 
K bodu č. 9 
 

• Rôzne 
 
v Uznesenie č. 8/2018-9.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
v školskom roku 2017/2018. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach ZŠ s MŠ E.A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286, Vysoká nad 
Kysucou za školský rok 2017/18.  
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A. Cernana – elokované 
pracovisko MŠ Vyšný Kelčov p.č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého 
návrhu. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle 
predloženého návrhu. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.5 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva LV 11247 v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou, EKN 6744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 939 m2 formou 
zámeny prislúchajúceho nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce so Slovenským 
pozemkovým fondom a v prípade jej neuplatnenia, formou odkúpy od Slovenského 
pozemkového fondu za cenu 6,03 EUR/m2, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom  č. 
169/2018, vypracovaného Ing. Vladimírom Kubincom, znalcom zapísaným v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlívosti Slovenskej 
republiky, v odbore 370000 Stavebníctvo v odvetviach 370100 Pozemné stavby a 370900 
odhad hodnoty nehnuteľnostÍ, pod evidenčným čislom 911877. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.6 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh pán Jána Lysíka o predĺženie prevádzkovej doby 
elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevdzkovej doby do 
15:00 hod. na prevádzkovú dobu do 16:30 hod. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a odporúča novému Obecnému zastupiteľstvu vo 
Vysokej nad Kysucou,  aby možnosť predĺženia prevádzkovej doby elokovaného pracoviska 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevádzkovej doby do 15:00 hod. na 
prevádzkovú dobu do 16:30 hod. prejednalo priamo na mieste s rodičmi a zároveň prihliadlo 
na ich postoj prihlásiť svoje deti na povinnú škoskú dochádzku do ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo 
Vysokej nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.8 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s navrhovanou dohodou o urovnaní a v prípade záujmu 
žiadateľky Emílie Janíčkovej, rod. Gregušová, Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina 
v prípade záujmu je obec ochotná parcely odpredať v stave „C“ ako prebytočný majetok obce.  
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.9 
Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s odpredajom pozemkov EKN 20301 - Zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1786 m² a EKN 20302 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
537m² avšak iba v prípade, že žiadateľ bude akceptovať bežne zaužívanú cenu t.j. 3,30 
EUR/m2. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.10 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov v Požiarnej zbrojnici Vyšný Kelčov pre spoločnosť J&H Handel s.r.o., Vyšný 
Kelčov 1158,023 55 Vysoká nad Kysucou na dobu nájmu 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o doplnenie miestneho rozhlasu pre rodinné domy 
s. č.: 198, 205, 206, 207 a 220 v časti obce Ústredie.  
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.12 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. ukladá Ing. Jánovi Liskovi, pracovníkovi obce, preveriť predmet žiadosti priamo 
v teréne a zistiť, či vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy 
obce. 

2. súhlasí s vydaním vyjadrenia podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por. – pre Jozef 
Hlavatík, ČSA 721, Frýdek Místek, zastúpený spoločnosťou LINER s.r.o., Turzovka 
Stred č. 422, 023 54 Turzovka a to iba v prípade, že na základe uloženého miestneho 
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zisťovania bude dokázané, že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené 
záujmy obce. 

 
 

v Uznesenie č. 8/2018-9.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostovi obce 
Mgr. Antonovi Varechovi v počte 20 pracovných dní 
 
 
  
 
   
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                       .................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová          .................................. 


