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Uznesenie OZ 1/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 26. 02. 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 (videoprojekcia) 

Predkladá: starosta obce 
4. Prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 215 

Predkladá: Bc. Dávid Nekoranec 
5. Predloženie správ z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (bude zaslané e-

mailom)   
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č. 2/2020 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

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

 
 
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 1/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa 26. 
02. 2020.   
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K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 1/2020-2 

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. 1/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 

 
 
K bodu č. 4 

•  Prenájom nebytových priestorov v budove s. č. 215 
 

v Uznesenie č. 1/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy zo dňa 14. 1. 2019 na nebytové 
priestory v prístavbe kultúrneho domu, v súčasnej dobe Vináreň „HELA“, WC a šatňa, ku 
dňu 29. 02. 2020. K stanovenému dňu musí zároveň zo strany žiadateľky dôjsť k úhrade 
všetkých pohľadávok. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v prístavbe kultúrneho 
domu v súčasnej dobe Vináreň „HELA“  
Predajné priestory (vnútorné) – 133 m2 
Ostatné priestory (kuchyňa) – 15 m2 
WC – 10, 86 m2 
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Šatňa – 8,4 m2 
spoločnosti Kasso s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, zastúpenej konateľom 
Štefanom Šmehylom so začiatkom plynutia od 1. 3. 2020 na dobu 1 rok.  
Pozn.: Plocha terasy bude doriešená samostatnou nájomnou zmluvou. 
 
 
K bodu č. 5 

• Predloženie správ z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 1/2020-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2019. 
 
 

v Uznesenie č. 1/2020-5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
20012020 – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 

v Uznesenie č. 1/2020-5.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
21022020 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku. 
 
 
K bodu č. 6 

•  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 a č. 2/2020 
 

v Uznesenie č. 1/2020-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
1/2020.  
 

v Uznesenie č. 1/2020-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 1/2020. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2020. 
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K bodu č. 7 

•  Rôzne 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. schvaľuje bezplatné využívanie priestorov telocvične Vyšný Kelčov s. č. 658 pre 
Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov na dobu určitú t.j. 3 roky. 

2. určuje bezplatné využívanie priestorov telocvične Vyšný Kelčov s. č. 658  
v nasledujúcich časoch:  

• každý štvrtok v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod.,  
• sobota od 15:00 hod. do nedele 12:00 hod. – každý párny týždeň v mesiaci, 
• sobota do 15:00 hod. do 20:30 hod. – každý nepárny týždeň v mesiaci.  

 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
za rok 2019. 
 

v .Uznesenie č. 1/2020-7.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie majetku  ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
v zmysle predloženého zoznamu. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom nebytových priestorov v budove 
Telocvične s.č. 658 vo Vyšnom Kelčove (miestnosti č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27) o výmere 172,80 m2 pre  DHZ Horný Kelčov, Vyšný Kelčov 703, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou na dobu určitú t.j. na 3 roky. 
Poznámka: Súčasťou nájomnej zmluvy bude i grafické zakreslenie prenajatých miestností. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.5 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaným vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku, 
v prospech p. Antónie Moravčíkovej, rod. Varechovej, bytom Nižný Kelčov č. 881, 
v zastúpení JUDr. Anton Kupšo, nakoľko sú dotknuté záujmy obce.  
Odôvodnenie: Parcela EKN 20207 je zapísaná na liste vlastníctva č. 11008 a jej výlučným 
vlastníkom je obec Vysoká nad Kysucou. V tomto prípade sú dotknuté vlastnícke práva obce 
a pri nakladaní s majetkom obce musí obec postupovať v zmysle zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 
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v Uznesenie č. 1/2020-7.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v 
roku 2020 pre Základnú organizáciu zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami Vysoká 
nad Kysucou vo výške 500 €. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie inventárnych predmetov v zmysle 
predloženého zoznamu. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 
s.č. 200, miestnosť č. 1 p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55  
Vysoká nad Kysucou. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou ponúka na prenájom alternatívne skladové 
priestory, ktoré vznikli odovzdaním miestnosti od Slovak Telekom. 
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
Odôvodnenie: Z dôvodu, že predmetom žiadosti je časť parcely, ak žiadateľ trvá na svojej 
žiadosti je nutné doložiť vytýčenie predmetnej časti parcely geometrickým plánom, ktorý 
nechá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady.  
 

v Uznesenie č. 1/2020-7.9.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom č. 284, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o odvodnenie miestnej komunikácie. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Jantošová               .................................. 
 
Daniel Lysík                                                                       .................................. 


