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Uznesenie OZ 1/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 09. 02. 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 bytu v 14-bytovom nájomnom dome s.č. 1259 v ústredí obce (bude 

zaslané e-mailom) 
Predkladá: Bc. David Nekoranec,  

      Ing. Miroslav Dočár – predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a   
      zdravotníctva 
5. Pridelenie bytu v 16-bytovom nájomnom dome s.č. 1142 na Nižnom Kelčove 

(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Bc. David Nekoranec,  

     Ing. Miroslav Dočár – predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a  
     zdravotníctva 
6. Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Bc. Monika Perďochová 

7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 2020 
(bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 1. polroku 2021 (bude 
zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na funkčné obdobie 2021-
2027 (videoprojekcia) 
Predkladá: starosta obce 

10. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: prednosta OcÚ 

11. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 a č. 2/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 
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12. Rôzne (videoprojekcia) 
13. Interpelácie poslancov 
14. Záver  

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 1/2021-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa 09. 
02. 2021.   
 
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 1/2020-2 

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 

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

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 
 

v Uznesenie č. 1/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 8/2018-9.9. 
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v Uznesenie č. 1/2021-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva. 

 
  
K bodu č. 4 

• Pridelenie bytu v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou – 
Ústredí obce 

 

v Uznesenie č. 1/2021-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu č. 1 
s výmerou 67,7 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou 
žiadateľom: p. Kataríne Trebulovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 255 a p. Lukášovi 
Martiakovi bytom Vysoká nad Kysucou č. 355, ku dňu 15. 02. 2021. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 67,7 m² 
v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou žiadateľovi: p. 
Ľubomíra Valachová, bytom Ústredie 1162, 023 55 Vysoká nad Kysucou od 16. 02. 
2021 a stanovuje dobu nájmu na 1 rok.  

 
 
 
K bodu č. 5 

•  Pridelenie bytu v 16-bytovom nájomnom dome s. č. 1142 na Nižnom Kelčove 
 

v Uznesenie č. 1/2021-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu č. 1 
s výmerou 77,97 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
v miestnej časti Nižný Kelčov žiadateľovi: p. Erik Bongilaj, bytom Nižný Kelčov č. 
1142, ku dňu 15. 02. 2021. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 77,97 m² 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov  žiadateľovi: p. Vladislav Zápalka, bytom Vyšný Kelčov 1306, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou od 16. 02. 2021 a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.  
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v Uznesenie č. 1/2021-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľovi v zmysle nasledovného poradovníka:  

1. Patrik Kubjatko, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 272, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
2. Tomáš Bugala , Ústredie 1240, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
3. Ing. Erik Gondek, Mojš 190, 01 01 Žilina 
4. Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota 234, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Pozn.: Ak niektorý zo žiadateľov byt odmietne, ten bude následne ponúknutý ďalšiemu 
uchádzačovi v poradí. 
 

 

v Uznesenie č. 1/2021-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Andreja Kubačáka, bytom Turzovka 315, 023 54 
Turzovka o pridelenie nájomného bytu č. 15 s výmerou 42,98 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. 1/2021-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Knora, bytom Nižný Kelčov 1142/13, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o pridelenie nájomného bytu č. 13 s výmerou 29,08 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. 6 
 

• Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou 

 

Uznesenie č. 1/2021-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší  
- VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou, 
- Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vysoká nad 
Kysucou. 
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2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad 
Kysucou  

3. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad 
Kysucou 

 
 
K bodu č. 7 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 2020 
 

v Uznesenie č. 1/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za rok 2020. 

 
K bodu č. 8 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 1. polroku  2021 

v Uznesenie č. 1/2021-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na 
mieste č. 29012021 – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. 

 
 
K bodu č. 9 

• Voľba hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na funkčné obdobie 2021-2027 
 

v Uznesenie č. 1/2021-9.1 
Obecné zastupiteľstvo volí volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce na 
funkčné obdobie 2021-2027 v nasledujúcom zložení: Ing. Ladislav Kubačák – 
predseda komisie, Bc. Monika Perďochová – člen komisie a p. Margita Kubačáková – 
člen komisie. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-9.2.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-9.2.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce. 
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v Uznesenie č. 1/2021-9.3 
Obecné zastupiteľstvo volí v tajnej voľbe Ing. Marcela Nekoranca za hlavného 
kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na volebné obdobie 2021-2027 s funkčným 
úväzkom 35% t. j. 55,5 hodín mesačne. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa ods. 5 § 18c zákona 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú  odmenu vo výške 30% 
mesačného platu s účinnosťou od 17. 02. 2021. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-9.5 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výkonom činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká 
nad Kysucou podľa §18 ods. (1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

K bodu č. 10 
• Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

 

v Uznesenie č. 1/2021-10.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z environmentálneho 
fondu pod názvom „Zlepšenie tepelno-technických vlastností administratívnej 
budovy s.č. 215, so sídlom obecného úradu“.   

2. Spolufinancovanie projektu „Zlepšenie tepelno-technických vlastností 
administratívnej budovy s.č. 215, so sídlom obecného úradu“ vo výške min. 5% 
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu 
športu pod názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou“.   

2. Spolufinancovanie projektu „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 50% z celkových predpokladaných 
výdavkov z vlastných zdrojov. 
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K bodu č. 11 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2021 a Rozpočtové  
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou  č. 2/2021 
 

v Uznesenie č. 1/2021-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 1/2021.  

 

v Uznesenie č. 1/2021-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
1/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
2/2021. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-11.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
2/2021. 

 
 
K bodu č. 12 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 1/2021-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o podporu obce Vysoká nad 
Kysucou pre zámer Gymnastická hala a školiace centrum s bytovou výstavbou pre 
mladé rodiny vo Vyšnom Kelčove. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce 
vyzistiť cenu, za ktorú by sa dala zrealizovať projektová dokumentácia na tento zámer. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-12.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení úloh „Komunitného plánu 
sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou“ za rok 2020. 
 

v Uznesenie č. 1/2021-12.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. súhlasí s vydržaním vlastníctva v prospech obce podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. 
v spojení s § 2 ods. 1) a § 4 ods. 1) zákona č. 138/1991 Zb. v aktuálnom znení pod 
telesami miestnych komunikácií v intraviláne obce, ktoré má obec zapísané v „C“ 
registri v užívaní a sú zaradené v pasporte miestnych komunikácií obce Vysoká nad 
Kysucou. 
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Pozn.: Zoznam dotknutých miestnych komunikácií vypracuje príslušný pracovník 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 

2. schvaľuje zabezpečenie právneho zastúpenia špecialistom na pozemkové právo vo 
veci vydržaním vlastníctva v prospech obce podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. 
v spojení s § 2 ods. 1) a § 4 ods. 1) zákona č. 138/1991 Zb. v aktuálnom znení pod 
telesami miestnych komunikácií v intraviláne obce, ktoré má obec zapísané v „C“ 
registri v užívaní a sú zaradené v pasporte miestnych komunikácií obce Vysoká nad 
Kysucou. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-12.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou k 31. 12. 2020. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-12.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku – ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
v zmysle predloženého návrhu. 

v Uznesenie č. 1/2021-12.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu 
služieb č. 200, miestnosť č. 16.1 s výmerou 11,76 m² a miestnosť č. 16.2 s výmerou 
18,76 m² spoločnosti Robdata s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 200, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou s dobou prenájmu na 3 roky.   

 

v Uznesenie č. 1/2021-12.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2021 pre TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55  
Vysoká nad Kysucou vo výške 28 000 €. 

 

v Uznesenie č. 1/2021-12.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Terézie Chalanovej, bytom  
Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55  Vysoká nad Kysucou o vydanie povolenia. 

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


