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Uznesenie OZ 2/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 30. 04. 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.   Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 

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

Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
6.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a č. 4/2020 (videoprojekcia) 

Predkladá: Jana Kubalová 
7.   Rôzne (videoprojekcia) 
8.   Interpelácie poslancov 
9.   Záver  

 
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 2/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 30. 
04. 2020.   
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K bodu č. 2 
• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
v Uznesenie č. 2/2020-2 

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: Mgr. Janka Jurčová 

             Milan Pivko                     
            
 
  Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
            Daniel Lysík 
 
 
K bodu č. 3 

•  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
   

 

v Uznesenie č. 2/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 

 
 
K bodu č. 4 

•  Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
 

v Uznesenie č. 2/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku minimálneho celkového spolufinancovania projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s.č. 215“ zo strany žiadateľa 
v sume 5 263,16 EUR. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
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K bodu č. 5 
• Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

v Uznesenie č. 2/2020-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
28042020 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 
K bodu č. 6 

•  Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a č. 4/2020 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.1.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9/2018-14 o  navýšení základného platu starostu obce 
stanoveného v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto 
zákona  o 50%. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.1.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základného platu starostu obce stanoveného 
v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona  o 30% 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 

 

v Uznesenie č. 2/2020-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie odmien poslancom obecného zastupiteľstva o 20% 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 

 

v Uznesenie č. 2/2020-6.3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2015 zo dňa 12. 05. 2015, ktorým schválilo podľa 
ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú 
odmenu vo výške 30% k mesačnému platu. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú odmenu vo výške 10% k mesačnému platu 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
3/2020.  
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v Uznesenie č. 2/2020-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2020. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Združenia priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. 
Ing. Ľuboš Ďurčanský, Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Lúpežov, v zast.  Miroslav Zeman, Nižný 
Kelčov č. 561, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou v roku 2020. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Mažoretkový klub Bella, v zast. Bc. 
Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka  o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020.  
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.9 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Vrchári, Olešná č. 532, 023 57  Olešná 
o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020. 
 
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, 
Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020.  
 

v Uznesenie č. 2/2020-6.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozastavenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí 
a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 8/2008 o 
výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne 
- záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom 
klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 
01. 04. 2020 
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K bodu č. 7 

•  Rôzne 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.1 
Obecné zastupiteľstvo  

1. schvaľuje zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a to: 
parcela KN-C  č. 2453, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274m2, 
vytvorená dielom 1) od parcele KN-E č. 20212 vedená na liste vlastníctva  č. 11008 
pod B1 v 1/1. 
Nehnuteľnosť bola vytvorená geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26. 02. 2020. 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Antónie Dočárovej a to: 
parcela KN-C  č. 2457/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57m2, 
vytvorená dielom 6) od parcele KN-E č. 3422 vedená na liste vlastníctva č. 11130 pod 
B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 a dielom 7) od parcele KN-E č. 3424 vedená na liste 
vlastníctva  č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 
parcela KN-C č. 2456/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, 
vytvorená dielom 5) od parcele KN-E č. 3422, dielom 9) od parcele KN-E č. 3421 
vedené na liste vlastníctva č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 
parcela KN-C č. 2461/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v výmere 110m2, 
vytvorená dielom 11) od parcele KN-E č. 3420/1 vedená na liste vlastníctva č. 12069 
pod B1 v 107/210, pod B9 v 4/105, pod B11 v 5/21, pod B14  v 1/7, pod B15 v 1/14. 
Nehnuteľnosti boli vytvorené geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26.02.2020. 
Pozn.: Hodnota zamieňaných nehnuteľností je vzhľadom na ich výmeru, účel ich 
využitia rovnocenná a v súvislosti s tým nie je potrebná žiadna ďalšia kompenzácia 
resp. doplatok. 

 
2. schvaľuje Zámennú zmluvu medzi obcou Vysoká nad Kysucou a Mgr. Antóniou 

Dočárovou, v zmysle predloženého návrhu, vyhotovenú za účelom zámeny vyššie 
uvedených nehnuteľností. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve vyhotovenú za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov pre realizáciu diela  Cyklochodník Strieborná Kysuca - I. 
etapa. 
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v Uznesenie č. 2/2020-7.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na odpustenie poplatkov za odpad pre osadu Slončíky 
– Skybikovia pre nehnuteľnosti č. 716 a 718 z dôvodu nerentabilnosti nákladov zvozu.   
Pozn.: V osade sa budú vykonávať náhodné  kontroly a pri zistení hromadenia odpadu bude 
od predmetných nehnuteľností poplatok za odpad opäť inkasovaný.  
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.4.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 2/2017-9.8 Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 2/2017-9.8 zo dňa  9. 5. 2017. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.4.2 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaným vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku, 
v prospech p. Magdalény Staníkovej, rod. Veselkovej a spol, bytom Stred č. 108, 023 54  
Turzovka , v zastúpení JUDr. Jozef Škulavík, nakoľko sú dotknuté záujmy obce.  

Odôvodnenie: V parcele EKN 7215, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 11295, je obec 
spoluvlastníkom pod B 32 v podiele 3/28. 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. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.5 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením nájmu za prenájom nebytových priestorov  
v prístavbe kultúrneho domu:  
Predajné priestory (vnútorné) – 133 m2 
Ostatné priestory (kuchyňa) – 15 m2 
WC – 10, 86 m2 
Šatňa – 8,4 m2 
spoločnosti Kasso s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, zastúpenej konateľom 
Štefanom Šmehylom okrem energií a to po dobu vládou prijatých mimoriadnych opatrení 
(uzavretia špecifikovaných prevádzok) v dôsledku zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Dušana Kavalka, Vysoká nad Kysucou č. 
90, 023 55  Vysoká nad Kysucou a  p. Miroslava Kavalka, Vysoká nad Kysucou č. 90, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o odpredaj nehnuteľnosti.  
Pozn.: Predmet žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti priamo v teréne preverí a opodstatnenosť 
odpredaja posúdi Komisia oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve vo 
Vysokej nad Kysucou. 
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v Uznesenie č. 2/2020-7.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra Matejova, Vyšný Kelčov č. 821, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o odkúpenie obecných pozemkov.  
Odôvodnenie: Obec neplánuje predmetné pozemky odpredať. 
 

v Uznesenie č. 2/2020-7.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 
s.č. 200: 
miestnosť č. 2.2 – 18,45 m2 
miestnosť č. 2.3 – 2,84 m2 
miestnosť č. 2.4 – 7,74 m2 
p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55  Vysoká nad Kysucou za 
účelom zriadenia skladu predajne Stolária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Miroslav Dorman                           .................................. 
 
Daniel Lysík                                                                       .................................. 


