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Uznesenie OZ 6/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 10. 11. 2020 

 
 

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 

Predkladá: Mgr. Anton Varecha 
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad 

Kysucou – Nižný Kelčov 
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
9/2020 a Rozpočtové opatrenie č.  10/2020 
Predkladá:  Jana Kubalová 

6. Rôzne 
            7.   Interpelácie poslancov 
            8.   Záver  
 

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 6/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 10. 
11. 2020.   
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K bodu č. 2 
• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
v Uznesenie č. 6/2020-2 

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: Mgr. Katarína Jantošová 
            Daniel Lysík 
 
 
K bodu č. 3 

•  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 6/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva.  

 
 
K bodu č. 4 

•  Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad  
Kysucou - Nižný Kelčov 

 

v Uznesenie č. 6/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefánie Dodekovej o pridelenie nájomného 
bytu č. 11 s výmerou 45,04 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. 6/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vladislava Zápalku o pridelenie nájomného 
bytu č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 
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v Uznesenie č. 6/2020-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zlatice Santusovej  o pridelenie nájomného 
bytu č. 5 s výmerou 43,87 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. 6/2020-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Trojákovej o pridelenie nájomného 
bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 
K bodu č. 5 

• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
9/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

 
v Uznesenie č. 6/2020-5.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 9/2020.  

 
v Uznesenie č. 6/2020-5.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
5/2020, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2020. 
 

v Uznesenie č. 6/2020-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2020. 

 
 
K bodu č. 6 

•  Rôzne 
 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana Vysoká nad Kysucou v školskom roku 2019/2020 vrátane prílohy č. 1 
Záverečnej správy v čase mimoriadnej situácie (12. 03. 2020 – 30. 06. 2020). 
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v Uznesenie č. 6/2020-6.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286 Vysoká nad Kysucou za školský 
rok 2019/2020. 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov v užívaní 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu. 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.4.1 

Obecné zastupiteľstvo: 
1. schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Obce 

Vysoká nad Kysucou spočívajúceho v práve uloženia podzemnej technickej siete – 
vodovodu a podzemnej šachty s tlakovým ventilom na parcele C-KN č. 1389/5 – 
trvalý trávny porast o výmere 2096 m2 a podzemnej technickej siete – vodovodu na 
parcele C-KN č. 1386/2 – orná pôda o výmere 542 m2 pre katastrálne územie Vysoká 
nad Kysucou. 

2. poveruje starostu obce podpisom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena v zmysle predloženého návrhu. 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.4.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie Osvedčenia v zmysle § 63 not. poriadku 
podľa predloženej žiadosti s podmienkou, že žiadateľka súčasne podpíše Zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelách CKN 1386/2 a CKN 
1389/5 podľa plošného výkresu č. 37209035-54/2020. 

 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Gabriela Chovancová - Minimarket, 
bytom Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka započítanie nákladov na opravu podláh  
maximálne do výšky ročného nájmu, čo predstavuje najviac 180 €. Náklady na opravu 
je nutné doložiť účtovnými dokladmi.  

 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. poveruje starostu obce zastupovaním a konaním v záujme obce vo veci Predvolania 
na pojednávanie na Okresnom súde v Čadci dňa 19. 01. 2021 o 8:30 hod vo veci 
Návrhu o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva, vedené pod spis. číslom 
9C/194/2015. 
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2. nesúhlasí so zmenou veľkosti spoluvlastníckeho podielu obce v parcele EKN 6909. 

Podiel 1/32 pod B 10 v parcele EKN 6909 musí zostať zachovaný. 
 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie Preskúmanie Uznesení Obecného zastupiteľstva /OZ/ Obce Vysoká 
nad Kysucou č.2/2020-7.4.2, zo dňa 30.04.2020 – rozpor zo zákonom č.267/2015 Zb. 
z, pre jeho nezákonnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť a vydanie nového Uznesenia - 
vyjadrenie OZ podľa  §-u 63 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb. v znení skorších 
predpisov k vydržaniu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cez Osvedčenie formou 
Notárska zápisnica – žiadosť“ od žiadateľov p. Magdalény Staníkovej a spol, 
v zastúpení JUDr. Jozef Škulavík. 

2. súhlasí s vydaním Osvedčenia v zmysle § 63 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb. v 
znení skorších predpisov ku vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu nakoľko nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad 
Kysucou s tým, že podiel pod B32 v rozsahu 3/28 v parcele EKN 7215 sa neosvedčí 
a bude prenesený do nových CKN parciel č. 8186/1, 8187/2, 8188 vytvorených podľa 
GP 36418897-194/2019. Spoluvlastnícky podiel obce v rozsahu 3/28 ostane tak 
v nových parcelách CKN zachovaný vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a tento 
podiel sa neosvedčuje pre Magdalénu Staníkovú a spol. 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.8 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí vydaním Osvedčenia v zmysle § 63 písm. a, odst.1., 
zák. č.323/1992 Zb. v znení skorších predpisov ku vzniku vlastníckeho práva alebo 
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k parcelám CKN 4198/1, CKN 4198/2, 
CKN 4199, CKN 4204, CKN 4238/8 vytvorené G.P. 28/2020 v zmysle predloženej 
žiadosti nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad Kysucou. 
 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.9 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť  p. Miroslava Zemana, Lt. Col. Ret. 
Gen. Staff. Dipl. Eng., Sídlište Osvobození 628/15, 682 01 Vyškov Česká republika 
o doplnenie mena predka na pamätník obce „Na pamiatku padlým vo svetovej vojne, 
padlým synom venuje rodná obec Vysoká nad Kysucou“. 
Pozn.: Spôsob možného vyhotovenia bude prejednaný osobne na tvare miesta so 
starostom obce prípadne i členmi Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže 
a školstva. 
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v Uznesenie č. 6/2020-6.10 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia obecného zastupiteľstva č.  2/2020-6.1.2,  č. 
2/2020-6.3.2 a č.  2/2020-6.2 zo dňa 30. 04. 2020,  ktorými boli upravené platové 
pomery volených predstaviteľov z dôvodu protipandemických opatrení. 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce doplatenie nevyplateného navýšenia 
základného platu  20% spätne. Vyplácanie  mesačného platu bude naďalej realizované 
podľa  pôvodného uznesenie 9/2018-14. 

 
 

v Uznesenie č. 6/2020-6.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce doplatenie nevyplatenej 
mesačnej odmeny 20% spätne. Vyplácanie mesačného platu bude naďalej realizované 
podľa pôvodného uznesenia č. 3/2015. 

 
v Uznesenie č. 6/2020-6.13 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplatiť poslancom obecného zastupiteľstva 
nevyplatenú odmenu  v zmysle zásad odmeňovania poslancov 20% spätne. 
Vyplácanie odmien sa bude naďalej realizovať podľa prijatých Zásad odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva uznesenie č. 9/2018-15.2 v plnom rozsahu. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Jantošová               .................................. 
 
Daniel Lysík                                                                                    .................................. 


