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Uznesenia OZ 1/2019 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 31.01.2019 

 
 

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. Prejednanie možnosti predĺženia prevádzky elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom 

Kelčove  
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 

vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  

6. Návrh VZN č. 1/2019 o  záväznej časti zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce 
Vysoká nad Kysucou  

7. Návrh VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia   

8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

1/2019 
10. Rôzne  
11. Interpelácie poslancov 
12. Záver  
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
Uznesenie č. 1/2019-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa       
31.01.2019.   
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
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v Uznesenie č. 1/2018-2 
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: Ing. Miroslav Dočár  

             Jozef Zborovan                      
             Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                    Daniel Lysík   
 
 
K bodu č.3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
 

v Uznesenie č. 1/2019-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o pridelenie dotácie pre Združenie Terra 
Kisucensis, Záhradná 420, 023 54 Turzovka vo výške 400,00 Eur.  
 

v Uznesenie č. 1/2019-3.2 
Obecné zastupiteľstvo  

1. 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. 

2. Poveruje starostu obce na uzavretie predloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného 
bremena medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a Severoslovenskými vodárňami 
a kanalizáciami a.s. 
 

v Uznesenie č. 1/2019-3.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 4 

• Prejednanie možnosti predĺženia prevádzky elokovanej triedy materskej školy 
vo Vyšnom Kelčove  
 

v Uznesenie č. 1/2019-4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Schvaľuje Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčov. 
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2. Súhlasí s predĺžením prevádzkovej doby elokovanej triedy materskej školy vo 
Vyšnom Kelčove do 16:30 hod. s účinnosťou od 15. 02. 2019 v čase so 
skúšobnou dobou do konca šk. roka 2018/2019. Podmienkou je, že všetci rodičia 
zapíšu svoje deti do prvého ročníka v ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 

 
 
K bodu č. 5 

• Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 
vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania  
 

v Uznesenie č. 1/2019-5 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015 
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 
 

K bodu č. 6 
• Návrh VZN č. 1/2019 o  záväznej časti zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce 

Vysoká nad Kysucou  
 

v Uznesenie č. 1/2019-6 
Obecné zastupiteľstvo  

I. Konštatuje že  
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou bol 

po dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými 
osobami v súlade s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a 
právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 
Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou, resp. bude sa k nim prihliadať 
v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou 
stavieb 
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c) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie 
územného plánovania preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného 
plánu obce Vysoká nad Kysucou a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. 
OÚ-ZA-OVBP-2018/036923/KRJ zo dňa 26.10.2018 

II. Súhlasí 
a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy 

a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce 
Vysoká nad Kysucou 

b) S Vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 
Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou 

III. Schvaľuje   
a) Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou v súlade 

s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona. 
b) VZN Obce Vysoká nad Kysucou o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 

Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 27 ods. 
3) Stavebného zákona. 

 
 
K bodu č. 7 

• Návrh VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia   
 

v Uznesenie č. 1/2019-7 
Obecné zastupiteľstvo  

1. ruší VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci  Vysoká nad Kysucou. 

2. prerokovalo Návrh  VZN  č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi 
látkami a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci  Vysoká nad Kysucou. 

3. schvaľuje VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci  Vysoká nad Kysucou. 

 
 
K bodu č. 8 

• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 

v Uznesenie č. 1/2019-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2018. 
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v Uznesenie č. 1/2019-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
14012019. 
 
 
K bodu č. 9 

• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
1/2019 
 

v Uznesenie č. 1/2019-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1 ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle 
predloženého návrhu.  
 

v Uznesenie č. 1/2019-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2019 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
K bodu č. 10 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 1/2019-10.1 
Obecné zastupiteľstvo  
1. súhlasí so zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnenej výzvy č. OPII-
2018/7/1-DOP formou predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ 

2. schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „WiFi 
pre Teba – Obec Vysoká nad Kysucou“ vo výške 750,00 EUR ako rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, min. však vo výške 5%. 
 

v Uznesenie č. 1/2019-10.2 
Obecné zastupiteľstvo  

1. ruší uznesenie č.10/2019-5.7 zo dňa  20. 12. 2018 
2. schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou 

vo výške 500,00 Eur.  
 
 



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

Strana 7 z 7 Uznesenia 1/2019 
 
 
 

v Uznesenie č. 1/2019-10.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výzvu Združenia TKO Semeteš n.o. 
a prostredníctvom dostupných informačných kanálov bude obec Vysoká nad 
Kysucou o výzve informovať svojich obyvateľov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                  .................................. 
 
Daniel Lysík                                             .................................. 


