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Uznesenia OZ 7/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 05. 11. 2021 

 
 

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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou – Nižný Kelčov (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

5. Prenájom nebytových priestorov (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Dávid Nekoranec 

6. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 a č. 12/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Rôzne (videoprojekcia) 

8. Interpelácie poslancov 

9. Záver  
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

v Uznesenie č. 7/2021-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 05. 
11. 2021.   
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K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 7/2021-2 

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:  Jozef Zborovan 
                                                                                                Ing. Miroslav Dočár 
            
 
  Návrhová komisia: Daniel Lysík 
                                 Miroslav Dorman 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 7/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2017-5.7. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva. 

 
 
K bodu č. 4 

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

 

v Uznesenie č. 7/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Daniely Uhlíkovej o pridelenie 
nájomného bytu č. 8 s výmerou 60,53 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo 
Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 
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K bodu č. 5 

• Prenájom nebytových priestorov 
 

v Uznesenie č. 7/2021-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Požiarnej 
zbrojnice Vyšný Kelčov, Vyšný Kelčov č. 735, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
žiadateľovi  REAL PLUS, s. r. o., Penzión Javorník, Makov č. 226, 023 56  Makov za 
účelom zriadenia pohostinstva v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu 
3 roky. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove 
Zdravotného strediska Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 1260, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou žiadateľovi Palmitas, s. r .o., Moyzesova č. 1441, 022 01  Čadca za účelom 
zriadenia lekárne v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove č. 1293, 
023 55  Vysoká nad Kysucou žiadateľke p. Gabriela Chovancová - Minimarket, 
Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka  za účelom zriadenia skladu kvetinárstva 
v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.  

 
 
K bodu č. 6 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2021 a Rozpočtové opatrenie 
obce č. 12/2021 

 

v Uznesenie č. 7/2021-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 11/2021.  

 
 

v Uznesenie č. 7/2021-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
6/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2021. 
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v Uznesenie č. 7/2021-6.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje žiadosť p. Júlie Mudríkovej, Vysoká nad Kysucou č. 141, 023 55  Vysoká 
nad Kysucou,  

2. súhlasí s osadením vetracieho okna v kúpeľni nájomného bytu č. 2 v 14-bytovom 
nájomnom dome č. 1259, pričom stavebné práce zrealizuje na náklady obce odborne 
spôsobilá osoba. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2021-6.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje žiadosť p. Jána Lovasza, Vysoká nad Kysucou č. 1259, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou, 

2. súhlasí s realizáciou opravy vnútorných stien bytu a výmenou okien v nájomnom byte 
č. 14 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259. 
Pozn.: Zateplenie budovy resp. aspoň jej časti bude zaradené do Rozpočtu obce na 
nasledujúci kalendárny rok. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup vianočnej výzdoby na námestie do centra 
obce v podobe svetelnej LED gule o priemere 3m z ušetrených finančných 
prostriedkov na rozpočtových položkách  kapitoly rozpočtu kultúra. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-6.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2021. 

 
 
K bodu č. 7 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 7/2021-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou k 30. 09. 2021. 

 

v Uznesenie č. 7/2021-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana v školskom roku 2020/2021 v rátane jej príloh. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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v Uznesenie č. 7/2021-7.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt 
v obci Vysoká nad Kysucou a povinnú školskú dochádzku plnia v inej ako spádovej 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2021-7.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu a doplnenie Komunitného plánu sociálnych 
služieb obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 – 2022 v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2021-7.5 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018 o prenájme pozemku reg. C-KN parcela č. 
1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na 
LV č. 1194. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2021-7.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh 
pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká 
nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve ŽSR 

2. poveruje starostu obce uzavretím nájomnej zmluvy č. 871061002-4-2021-NZP na 
prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku 
trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou, ktorý je vo vlastníctve ŽSR 

Odôvodnenie: Prenájmom dôjde k vytvoreniu prístupu do lokality, kde následne môže 
dôjsť k individuálnej výstavbe rodinných domov v súlade s platným ÚP obce. 
 
 

v Uznesenie č. 7/2021-7.7 
Obecné zastupiteľstvo  
1. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 1475/1 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, zastavaná 
plocha 0,68 m2 (2 stĺpec – 20 schránok) – LV č. 1479, pre účely umiestnenia, 



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

Strana 7 z 7 Uznesenia 7/2021 
 
 
 

prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho 
k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (ďalej len „Z-Box“), v 
zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 
A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999, ktorého bližšia technická špecifikácia je 
uvedená v priloženej žiadosti a to na dobu určitú na 3 roky od podpisu nájomnej 
zmluvy, za nájomné vo výške 1,00 Euro/rok, 

2. poveruje starostu obce Vysoká nad Kysucou uzavretím nájomnej zmluvy pre 
umiestnenie Z-Boxu. 

s podmienkou: 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v 
obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude 
nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

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


