
 
 

Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uznesenie 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
číslo zápisnice  2/2021      dátum:   25. 03. 2021 



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

Strana 2 z 10 Uznesenia 2/2021 
 
 
 

Uznesenie OZ 2/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 25. 03. 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. Návrh VZN č. 2/2021 o  poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia 
výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Margita Kubačáková 

5. Návrh VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Margita Kubačáková 

6. Návrh Štatútu obce Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce, hlavný kontrolór obce 

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

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

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a č. 4/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

10. Rôzne (videoprojekcia) 

11. Interpelácie poslancov 
12. Záver  
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K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 
v Uznesenie č. 2/2021-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 25. 
03. 2021.   
 
 
 
K bodu č. 2 

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

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:  Mgr. Katarína Jantošová 

              Mgr. Katarína Chnapková                   
            
 
  Návrhová komisia: Daniel Lysík 
                                  Miroslav Dorman 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 
 
 

v Uznesenie č. 2/2021-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 4 

• Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe  
určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 

v Uznesenie č. 2/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší  
- VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky 

úhrady a spôsobe  platenia  úhrady za opatrovateľskú službu na území obce 
Vysoká nad Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou č. 6-1/2009 zo dňa 17. 02. 2009  

- Dodatok č.1/2012 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, 
o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe  platenia  úhrady za opatrovateľskú 
službu na území obce Vysoká nad Kysucou schválené uznesením č. 11-4/2012 zo 
dňa 28. 6. 2012. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú 
službu. 

 
 
K bodu č. 5 

• Návrh VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi  
a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 2/2021-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší VZN č. 3/2009, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní 
jednorazovej dávky sociálnej pomoci  v obci Vysoká nad Kysucou, schválené 
Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.   č. 6-3/2009 zo dňa 
30. 06. 2009. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 o poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad 
Kysucou. 
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3. Schválilo Všeobecne záväzného nariadenie 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou.     

 
 
K bodu č. 6 

• Návrh Štatútu obce Vysoká nad Kysucou 
 

v Uznesenie č. 1/2021-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje Štatút obce Vysoká nad 
Kysucou v predloženom znení.  

 
 
K bodu č. 7 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 

v Uznesenie č. 2/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 
25022021 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku. 

 

 
K bodu č. 8 

• Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

v Uznesenie č. 2/2021-8.1 
Obecné zastupiteľstvo  ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 1/2021-10.2 zo dňa 09. 02. 2021. 

 
 

v Uznesenie č. 2/2021-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Spracovanie a podanie žiadosti finančný príspevok z výzvy č. 2020/001 vyhlásenej 
Fondom na podporu športu pod názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní 
Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“.   

2. Spolufinancovanie projektu s názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní 
Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 50% z celkových 
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov maximálne však do výšky 320 000,00 
EUR. 
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v Uznesenie č. 2/2021-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie projektu „Výstavba tribúny TJ 
Spartak Vysoká nad Kysucou vo výške 6 500,00 €. 

 
 
K bodu č. 9 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2021 a Rozpočtové  
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou  č. 4/2021 

 

v Uznesenie č. 2/2021-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká 
nad Kysucou, Ústredie 227, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo výške 6 000 €. 

 
v Uznesenie č. 2/2021-9.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZO SZPB Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  vo výške 100 €. 

 

v Uznesenie č. 2/2021-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný 
Kelčov 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 
 

 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad 
Kysucou, v zast. p. Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č. 1094, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 

 

v Uznesenie č. 2/2021-9.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Voľný čas, 
v zast. p. Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č. 1094, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
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Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 

 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia 
Mažoretkový klub Bella, v zast. p. Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier 272, 023 
54 Turzovka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 

 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Lupežov, 
v zast. p. Miroslav Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023  55  Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 
 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Vysočanka, 
v zast. p. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 
 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, 
v zast. p. Oľga Hancová, Vysoká nad Kysucou č. 15, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021. 
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná. 

 
 

v Uznesenie č. 2/2021-9.10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 3/2021.  
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v Uznesenie č. 2/2021-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
4/2021. 

 
K bodu č. 10 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 2/2021-10.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozastavenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť 
školského klubu detí a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania 
v zmysle VZN 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. 11. 2020 
do času opätovného obnovenia prezenčného vyučovania. 

 

 

v Uznesenie č. 2/2021-10.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. súhlasí s vydaním Osvedčenia podľa § 63 Notárskeho poriadku k parcelám CKN 
5800/4, CKN 5801/1, CKN 5801/2, CKN 5802, CKN 5807 a CKN 5800/6 v prospech 
Jozefa Pavlíka, bytom Bytča 1025/5 zastúpeného v zmysle doručenej žiadosti  spol. 
Liner, s.r.o., Turzovka -  Stred č. 422, 023 54 Turzovka.  

2. poveruje Komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby preveriť na tvare miesta 
opodstatnenosť žiadosti v prípade vydania Osvedčenia podľa §63 Notárskeho 
poriadku k parcelám CKN 5547/4 a CKN 5566/1. 

 

 

v Uznesenie č. 2/2021-10.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kaso, s. r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 
Žilina o odpustenie nájmu nebytových priestorov v prístavbe kultúrneho domu 
(Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 1/2020-4.2) od 01. 



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

Strana 9 z 10 Uznesenia 2/2021 
 
 
 

03. 2021 do času opätovného otvorenia prevádzok Úradom verejného zdravotníctva 
SR. 

 

v Uznesenie č. 2/2021-10.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v prístavbe 
kultúrneho domu: 
Predajné priestory (vnútorné) – 133 m2 
Ostatné priestory (kuchyňa) – 15 m2 
WC – 10, 86 m2 
Šatňa – 8,4 m2 
spoločnosti Kasso s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 46831444 
zastúpenej konateľom Štefanom Šmehylom so začiatkom plynutia od 1. 3. 2020 na 
dobu 1 rok.  
Pozn.: Plocha terasy bude doriešená samostatnou nájomnou zmluvou. 

 
 
 
 

v Uznesenie č. 2/2021-10.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie vzájomnú dohodou medzi lekárňou Vysoká nad Kysucou, ktorú 
prevádzkuje spoločnosťou Palmitas, s. r. o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca a zubnou 
ambulanciou DAMADENT, s. r .o., v zastúpení MDDr. Dávid Masarik, Vysoká nad 
Kysucou č. 1260, 023 55  Vysoká nad Kysucou, ktorej predmetom je odstúpenie 
nájmu priestorov šatne vo výmere 8,45 m²   

2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa  19. 11. 2018 o nájme nebytových 
lekárne Vysoká nad Kysucou – prevádzkovanej spoločnosťou Palmitas, s. r. o., 
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v budove zdravotného strediska č. 1260, ktorým bude 
znížený rozsah prenajatých priestorov o priestor šatne vo výmere 8,45 m². 

 
 
 
 
 

v Uznesenie č. 2/2021-10.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje žiadosť zubnej ambulancie DAMADENT, s. r. o., v zastúpení MDDr. 
Dávid Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
o prenájom nebytových priestorov o výmere 8,45 m² v budove zdravotného strediska 
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č. 1260 formou Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17. 09. 
2019. 

2. súhlasí, aby úhrada nájomného bola súčasťou zápočtu nákladov na rekonštrukciu 
prenajatých priestorov v budove Zdravotného strediska č. 1260 v zmysle Uznesenia 
obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 5/2019-8.3 zo dňa 15. 08. 2019. 

 

v Uznesenie č. 2/2021-10.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Daniela Lysíka, poslanca OZ, 
Vyšný Kelčov 1207, 023 55  Vysoká nad Kysucou o preriešenie podnetu od občanov 
a stav cesty bude posúdený po jej osobnej obhliadke.  

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


