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Uznesenie OZ 5/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 10. 09. 2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Prvá časť bodu Rôzne 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia) 

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

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

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

            7.   Prijatie návratných zdrojov financovania 
            8.   Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.   
                  6/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 (videoprojekcia) 

 Predkladá: Jana Kubalová 
            9.   Rôzne (pokračovanie) (videoprojekcia) 
           10.  Interpelácie poslancov 
           11.  Záver  
 

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 5/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 10. 
09. 2020.   
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K bodu č. 2 
• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
v Uznesenie č. 5/2020-2 

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. Katarína Chnapková 

             Mgr. Janka Jurčová                   
         Návrhová komisia: Ing. Marek Vavrica 

                     Milan Pivko 
 
 
K bodu č. 3 

•  Prvá časť bodu Rôzne 
 

v Uznesenie č. 5/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť trhovníkov v zast.  p. Janky Puchoňovej, bytom 
Stred č. 353, 023 54 Turzovka o konaní ambulantného trhu a atrakcií. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží realizovať všetky dostupné 
protiepidemiologické opatrenia v snahe čo najviac ochrániť svojich obyvateľov pred možnou 
nákazou ochorenia COVID-19.  
 
 
K bodu č. 4 

•  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 5/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na 
stanovenie kúpnej ceny za pozemok KN-E 2037 v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  
z ktorej sa GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom Mikolajom dňa 17. 6. 2020, odčlenila 
parcela KN-C 1944/6 -  t.t.p. o výmere 441 m2. Táto novovytvorená parcela KN-C 1944/6 
bude predmetom ocenenia.    
 

v Uznesenie č. 5/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 
1/2020-7.5 zo dňa 26. 2. 2020. 
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v Uznesenie č. 5/2020-4.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaným vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku, 
v prospech p. Antónie Moravčíkovej, rod. Varechovej, bytom Nižný Kelčov č. 881, 
v zastúpení JUDr. Antonom Kupšom, v zmysle predloženej žiadosti. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-4.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
K bodu č. 5 

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

 

v Uznesenie č. 5/2020-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Aleny Gašparíkovej o pridelenie nájomného bytu č. 
6 s výmerou 64,26 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. 5/2020-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Jána Greguša o pridelenie nájomného bytu č. 9 
s výmerou 40,72 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. 5/2020-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Daniely Bilikovej o pridelenie nájomného bytu č. 
10 s výmerou 36,28 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. 5/2020-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Janskej o pridelenie nájomného bytu č. 12 
s výmerou 65,13 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. 5/2020-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Matejovej o pridelenie nájomného bytu č. 
14 s výmerou 61,95 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 
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K bodu č. 6 
•  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

v Uznesenie č. 5/2020-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
06082020 – Úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-6.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov 
financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným 
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 
 
 
K bodu č. 7 

•  Prijatie návratných zdrojov financovania 
 

v Uznesenie č. 5/2020-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 54 000 € 
ako ponúkanej kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 
pandémie ochorenia COVID-19. 
 
 
K bodu č. 8 

•  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie  
č. 7/2020 a č. 8/2020 

 
v Uznesenie č. 5/2020-8.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
7/2020.  
 

v Uznesenie č. 5/2020-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2020, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020. 
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K bodu č. 9 
• Rôzne (pokračovanie) 

 
v Uznesenie č. 5/2020-9.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 9/2020 k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého 
komunálneho odpadu  a separovaného zberu č. 7/05/2006. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Jána Matejova, bytom Kukučínova 2311/65, 
901 01 Malacky o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2020. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením úrokov z omeškania pánovi Jozefovi Mehešovi 
bytom Vysoká nad Kysucou č. 1259/10, 023 55 Vysoká nad Kysucou vo výške 1037,61 €.  
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.4.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výpoveďou nájomnej zmluvy bez výpovednej lehoty k 10. 
09. 2020. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie polovice skutočných nákladov na rekonštrukciu 
prenajatých  priestorov v budove p. č. 1293 p. Magdaléne Dedičovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a to do výšky 260 € po predložení adekvátnych 
účtovných dokladov.  
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MINIMARKET p. Gabriela Chovancová, Vyšný 
koniec č. 410, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytových priestorov v budove p. č. 
1293 od 01. 10. 2020 s dobou prenájmu  na jeden rok. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky na peňažné plnenie 
v zmysle platobného výmeru č. 1100137606 zo dňa 13. 04. 2006 v sume 379,53 Eur, ktorý 
vydal Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, vo veci povinného: 
Helena Putoríková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 279, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica č. 107, 022 01 Čadca o finančný 
príspevok  

2. vyplatenie pohľadávky p. Imricha Trojáka vo výške 200 €. 
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v Uznesenie č. 5/2020-9.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antona Dorociaka, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 17 
o výmere 26,13 m² v Dome služieb p. č. 200 za účelom zriadenia predajne STOLÁRIA 
s dobou prenájmu na tri roky. 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.9 
Obecné zastupiteľstvo  

1. schvaľuje žiadosť p. Ing. Róberta Gaboša a Kamily Gabošovej bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 1317, 023 55  Vysoká nad Kysucou o  

2. súhlasí so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností. 
 
 

v Uznesenie č. 5/2020-9.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020. 

Vysvetlenie: Dotáciu v zmysle Všeobecne - záväzného nariadenie č. 3/2015            
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou možno poskytnúť 
na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce)  podanej do podateľne obecného úradu Vysoká nad Kysucou 
v termíne do 15. marca príslušného roka. 

 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Ing. Marek Vavrica                           .................................. 
 
Milan Pivko                                                                                    .................................. 


