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Uznesenie OZ 7/2020 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 15. 12. 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. Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencii obce Vysoká nad 

Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov (bude zaslané 
e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území  obce Vysoká nad Kysucou  
(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Daniela Kubicová 

6. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Daniela Kubicová 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2021-2023 (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

8. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
9. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 

Predkladá: starosta obce, Janka Kubalová 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 (bude zaslané 

e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

11. Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2020 
Predkladá: pracovníci OcÚ Vysoká nad Kysucou 

12. Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020 a Rozpočtové 
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 
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13. Rôzne (videoprojekcia) 
14. Interpelácie poslancov 
15. Záver  

 
 

 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 7/2020-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 15. 
12. 2020.   
 
 
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 7/2020-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:  Mgr. Katarína Chnapková 

             Mgr. Janka Jurčová                   
            
 
  Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová 
                                  Miroslav Dorman 
             
 
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 7/2020-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí 
a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 
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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. 07. 2020 a to v čase plnej alebo 
čiastočnej prevádzky materskej školy, školského klubu a zariadenia školského 
stravovania pre deti a žiakov, ktoré tieto zariadenia v čase plnej alebo čiastočnej 
prevádzky navštevujú. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí OZ. 

 
  
K bodu č. 4 

• Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencii obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov 

 
 

v Uznesenie č. 7/2020-4 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší 
- VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou  na 

úseku školstva a financovaní správy školských objektov, 
- Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov 
- Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov, 
- Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov. 
2. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o financovaní 

originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní 
správy školských objektov. 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy 
školských objektov. 
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K bodu č. 5 

• Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území  obce Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 7/2020-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

1. Ruší VZN  č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad 
Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou. 
 

 
 
K bodu č. 6 
 

• Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 7/2020-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Prerokovalo Návrh  Všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou. 

3. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou. 
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K bodu č. 7 
• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou na rok 2021-2023 
 

v Uznesenie č. 7/2020-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023. 

 
K bodu č. 8 

• Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

 

Na schôdzu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou neboli predložené žiadne 
žiadosti súvisiace s rozpočtom obce. 
 
 
K bodu č. 9 

• Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 
 

v Uznesenie č. 7/2020-9.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2021, 
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na roky 2022 – 

2023. 
 

v Uznesenie č. 7/2020-9.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
1. schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 

2021 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok, 
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2022-

2023. 
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K bodu č. 10 
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

 

v Uznesenie č. 7/2020-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok 2021.  

 
K bodu č. 11 

• Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2020 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku 
miestnych daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 
v Uznesenie č. 7/2020-11.2 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku 
prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku 
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku 
knižnice a kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku 
matriky a evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 
2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou v roku 2020. 
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v Uznesenie č. 7/2020-11.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku 
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-11.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku 
financií a školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 

 
 
K bodu č. 12 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020 a Rozpočtové opatrenie 
obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020  

 

v Uznesenie č. 7/2020-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 11/2020.  

 

v Uznesenie č. 7/2020-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
6/2020, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2020. 

 

v Uznesenie č. 7/2020-12.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2020. 

 
 
K bodu č. 13 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 7/2020-13.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 7/2017-15.5 zo dňa 12. 12. 2017 o výkupe 
pozemkov  pod nové pohrebisko v Ústredí obce za sumu 0,50 EUR/m². 

 

v Uznesenie č. 7/2020-13.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností uzatvorenú 
podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka za účelom prevodu vlastníckeho práva 
k pozemkom za cenu 2,00 EURÁ/m2 pod plánovanú výstavbu cintorína v ústredí obce 
v zmysle Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou. 



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

Strana 9 z 9 Uznesenia 7/2020 
 
 
 

 

v Uznesenie č. 7/2020-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie právneho zastúpenia špecialistom na 
pozemkové právo vo veci obnovenia hodnovernosti údajov zápisu parciel CKN č. 
3927/1, 3927/2, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937/1, 
3937/2, 3938/1 zapísaných na LV 1479 a tým odstránenia duplicitnej evidencie 
vlastníckeho práva v katastri s parcelou EKN č. 8236/1 evidovanou na LV č. 11498. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Jantošová               .................................. 
 
Miroslav Dorman                                                                            .................................. 


