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Uznesenie OZ 4/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  
dňa 29. 06. 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: Mgr. Anton Varecha 
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad 

Kysucou – Nižný Kelčov (videoprojekcia) 
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká 
nad Kysucou za r. 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2020 (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

9. Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2-2017 o poplatkoch za služby (bude zaslané e-
mailom) Predkladá: Bc. Monika Perďochová 

10. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (videoprojekcia) 
                      Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
5/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

12. Rôzne (videoprojekcia) 
13. Interpelácie poslancov 
14. Záver  
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K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 4/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 29. 
06. 2020.   
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 4/2020-2 

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 

             Ing. Marek Vavrica                    
            
 
  Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
            Daniel Lysík 
 
 
K bodu č. 3 

•  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
   

v Uznesenie č. 4/2020-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 7/2019-8.13. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-3.2 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 2/2020-7.8. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-3.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Dome služieb s. č. 200 - 
miestnosť č. 1 o výmere 26,13 m² p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 
55  Vysoká nad Kysucou za účelom zriadenia skladu predajne Stolária na dobu 3 roky od 01. 
07. 2020. 
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v Uznesenie č. 4/2020-3.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Dome služieb s. č. 200 - 
miestnosť č. 2.2 – 18,45 m2, miestnosť č. 2.3 – 2,84 m2 a miestnosť č. 2.4 – 7,74 m2 pre OZ 
Lupežov na dobu 3 roky od 01. 07. 2020 formou bezplatného prenájmu s povinnosťou úhrady 
za poskytované služby. 
 
 

v Uznesenie č. 4/2020-3.5 
Obecné zastupiteľstvo mení znenie Uznesenia č. 3/2020-3 nasledovne: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovením prevádzky ZŠ s MŠ E. A. Cernana a jej 
alokovaných pracovísk v zmysle Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/12033:1-A2110 
zo dňa 22. 05. 2020 v termíne od 01. 06. 2020. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-3.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
K bodu č. 4 

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

 

v Uznesenie č. 4/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Zuzany Nemcovej o pridelenie nájomného bytu 
č. 2 s výmerou 42,37 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu od 01. 07. 2020 na 1 rok. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Heleny Holákovej o pridelenie nájomného bytu 
č. 7 s výmerou 28,72 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 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2019 

 

v Uznesenie č. 4/2020-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019. 

 



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

Strana 5 z 8 Uznesenia 4/2020 
 
 
 

 
K bodu č. 6 

•  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 
 

v Uznesenie č. 4/2020-6.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade  so  zákonom   č.  583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 „bez 
výhrad“.  
 

v Uznesenie č. 4/2020-6.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje: 

• financovanie schodku rozpočtu za rok 2019 zo zostatku finančných  operácii 
v celkovej sume 55 625 Eur. 

• použitie zostatku finančných operácii na posilnenie kapitálových výdavkov v roku 
2020 v sume 118 715 Eur.  

 
 
K bodu č. 7 

•  Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 
 

 

v Uznesenie č. 4/2020-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2019. 

 
K bodu č. 8 

•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2020 
 

 

v Uznesenie č. 4/2020-8 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2020 a poveruje hlavného kontrolóra obce výkonom 
kontrolnej činnosti  v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.     
 
K bodu č. 9 

•  Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2-2017 o poplatkoch za služby 
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v Uznesenie č. 4/2020-9 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou. 

2. schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch 
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.  

 
K bodu č. 10 

•  Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

v Uznesenie č. 4/2020-10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
22062020 – ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
 
K bodu č. 11 

• Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
5/2020 a č. 6/2020 

 

v Uznesenie č. 4/2020-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
5/2020.  
 

v Uznesenie č. 4/2020-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2020, ktorá je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-11.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020. 
 
 
K bodu č. 12 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na počty prijatých žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana na školský rok 2020/2021.  
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v Uznesenie č. 4/2020-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie výnimky na počet žiakov 8. ročníka ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia o vydržaní na parcelu CKN 1858/2 do 
podielového spoluvlastníctva, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. GP 118/2019, 
úradne overený pod číslom 1654/2019. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Námietku voči uzneseniu č. 1/2020-7.5. 
Vysvetlenie: Opodstatnenosť námietky preverí priamo na mieste Komisia pre oblasť financií 

a správy majetku za účasti právneho zástupcu žiadateľa a geodeta na objasnenie 
GP č. 121/2017, ktorý priamo v teréne objasní vytýčenie hraníc medzi parcelou 
EKN 6750/2 a EKN 20207. 

 

v Uznesenie č. 4/2020-12.5 
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce 
nesúhlasí so vzdaním sa spoluvlastníckeho práva. 
Vysvetlenie: Obec Vysoká nad Kysucou si uplatňuje svoj vlastnícky nárok uvedený pod p.č. 

17 v podiele 3/16 v parcele KN-E 7175 zapísanej na LV 6494 a vlastnícky nárok 
uvedený pod p.č. 17 v podiele 3/28 v parcele KN-E 7191 zapísanej na LV 6510. 

 

v Uznesenie č. 4/2020-12.6 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s kúpou haly na parcele KN-C č. 1388 a parciel KN-E č. 
1819 a KN-E 1820. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Andrey Sýkorovej, bytom Makov č. 225, 023 56 
Makov o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb č. 200, miestnosť č. 18 za účelom 
prevádzky kaderníctva s dobou prenájmu na 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v zmysle 
priloženého zoznamu. 
 

v Uznesenie č. 4/2020-12.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD., bytom B. 
S. Timravy 3, 010 08  Žilina o opravu prístupovej cesty  v osade Semeteš, časť Grušpierovce. 
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Vysvetlenie: Obec Vysoká nad Kysucou preverí aktuálny stav dotknutej miestnej 
komunikácie. Ak bude postačovať jej vyspravenie výfrezkom, pracovníci obce 
sa diery na tejto ceste pokúsia zasypať a vyspraviť. 

 

v Uznesenie č. 4/2020-12.10 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predloženou ponukou na prijatie Municipálneho úveru.  
 
 
 
 

 

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


