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Uznesenie OZ 5/2019 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 15.08.2019 

 
 

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 (videoprojekcia) 

Predkladá: Mgr. Anton Varecha 
4. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
7/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Rôzne (videoprojekcia) 
9. Interpelácie poslancov 
10. Záver 

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 5/2019-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 15. 
08. 2019.   
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K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 5/2019-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
            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. 5/2019-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 

 
 
K bodu č. 4 

• Návrh Všeobecne –záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou 
Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 5/2019-4 
 Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3/2019 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou. 

2. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká 
nad Kysucou. 
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K bodu č. 5 

• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 5/2019-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly             
č.04072019 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 

v Uznesenie č. 5/2019-5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
05082019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
K bodu č. 6 

• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

v Uznesenie č. 5/2019-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
 
 

v Uznesenie č. 5/2019-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. Spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pod názvom „Nabíjacia stanica 
pre elektromobily vo Vysokej nad Kysucou“ v rámci výzvy: č.: 18409/2019-4210-
36886. 

2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Nabíjacia stanica pre 
elektromobily vo Vysokej nad Kysucou“ zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov, v sume 500,00 EUR. 

 
K bodu č. 7 

• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  Rozpočtové opatrenie č. 
7/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 

 

v Uznesenie č. 5/2019-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
7/2019. 
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v Uznesenie č. 5/2019-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2019. 
 
 
K bodu č. 8 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 5/2019-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MUDr. Pavla Zimku o ukončenie prenájmu v 
nebytových priestoroch v budove Zdravotného strediska č. 1260. 
 

 
 

v Uznesenie č. 5/2019-8.2 
 Obecné zastupiteľstvo: 

1. Súhlasí so žiadosťou MDDr. Dávida Masarika o prenájom nebytových priestorov 
v budove Zdravotného strediska č. 1260  za účelom zriadenia zubnej ambulancie. 

2. Súhlasí, aby prenajaté priestory v budove Zdravotného strediska č. 1260 boli sídlom 
firmy DAMADENT s.r.o. 

 
 
 

v Uznesenie č. 5/2019-8.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Súhlasí s rekonštrukciou prenajatých priestorov v budove Zdravotného strediska č. 
1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie 

2. Súhlasí so zápočtom nákladov na rekonštrukciu prenajatých priestorov v budove 
Zdravotného strediska č. 1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie vo 
výške mesačného nájmu a poplatku za služby, ktoré sa stanovujú vo výške 200 Eur 
mesačne po dobu 4 rokov tj. 9 600 Eur.  

3. Ukladá hlavnej účtovníčke obce vykonať zúčtovanie vynaložených finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu a ročne zúčtovávať skutočné náklady na nájom a služby 
pre účely vyčíslenia započítanej sumy na rekonštrukčné práce. 
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v Uznesenie č. 5/2019-8.4 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Schvaľuje žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčov. 

2. Súhlasí s predĺžením prevádzkovej doby elokovanej triedy materskej školy vo 
Vyšnom Kelčove do 16:30 hod. s účinnosťou od 15. 02. 2019 

  

v Uznesenie č. 5/2019-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
k 30. 06. 2019. 
 

v Uznesenie č. 5/2019-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov v zmysle predloženého 
zoznamu. 
 

v Uznesenie č. 5/2019-8.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestnych komunikácií a to: 

1. most do osady Škradné, 
2. napojenie miestnej komunikácie č. 51c na cestu II/541 v miestnej časti Semeteš u 

Cipára (v úseku od cesty II/541 smer k Solíkom po odvodňovaciu odrážku pod 
detským domovom).  

 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                  .................................. 
 
Daniel Lysík                                                                          .................................. 


