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Uznesenie OZ 3/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 29. 04. 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. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2018 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2018 a 
konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2019 a 
konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 a č. 6/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

9.    Rôzne (videoprojekcia) 

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

• Schválenie programu  

 

 
v Uznesenie č. 3/2021-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 29. 
04. 2021.   
 
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 3/2021-2 

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:  Ing. Miroslav Dočár 

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

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 
 

v Uznesenie č. 3/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia podľa §63 Notárskeho poriadku 
k parcelám CKN 5547/4 a CKN 5566/1 pre p. Jozefa Pavlíka, bytom Bytča 1025/5. 

 

 

Mgr. Anton Varecha
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v Uznesenie č. 3/2021-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva. 

 

 
K bodu č. 4 

• Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2018 
 

v Uznesenie č. 3/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke za kalendárny rok 2018. 

 
 
K bodu č. 5 

• Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za     
          kalendárny rok 2018 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny  
         rok 2018  
 

v Uznesenie č. 3/2021-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku 
konsolidovanej účtovnej závierke za kalendárny rok 2018 a konsolidovanej výročnej 
správe za kalendárny rok 2018 Vám bola zaslaná elektronicky. 

 
 
 
K bodu č. 6 

• Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 
 

v Uznesenie č. 3/2021-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej 
závierke za kalendárny rok 2019. 

 
 
K bodu č. 7 

• Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za  
kalendárny rok 2019 a konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 
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v Uznesenie č. 3/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku 
konsolidovanej účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 a konsolidovanej výročnej 
správe za kalendárny rok 2019 Vám bola zaslaná elektronicky. 

 

 
K bodu č. 8 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2021 a Rozpočtové  
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou  č. 6/2021 

 

v Uznesenie č. 3/2021-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 5/2021.  

 
 

v Uznesenie č. 3/2021-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou  č. 3/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce 
Vysoká nad Kysucou č. 6/2021. 

 
 

v Uznesenie č. 3/2021-8.3 
Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu 
" Ružencovou cestou spoločne do sveta ", 

2. za účelom realizácie malého projektu " Ružencovou cestou spoločne do sveta " 
schvaľuje: 

a) zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; 

b) zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; tj. vo 
výške  31 012 EUR; 

c) zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého 
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutí pomoci, vo výške 5% 
tj.  1550,60 EUR; 

 

v Uznesenie č. 3/2021-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania formou 
strednodobého investičného úveru v dĺžke trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 
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400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní 
Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

 

v Uznesenie č. 3/2021-8.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. poveruje starostu obce realizáciou prieskumu aktuálnych ponúk finančných ústavov 
za účelom prijatia návratných zdrojov financovania formou strednodobého 
investičného úveru v dĺžke trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 400 000 EUR 
za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

2. poveruje starostu obce uzavretím zmluvy o čerpaní návratných finančných zdrojov 
s finančným ústavom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky pre čerpanie 
návratných zdrojov financovania formou strednodobého investičného úveru v dĺžke 
trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 400 000 EUR za účelom realizácie stavby 
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

 

v Uznesenie č. 3/2021-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2021. 

 
 
 
K bodu č. 9 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 3/2021-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov 
nájom časti pozemku registra „C“ KN 1525, ostatná plocha, v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou vo výmere 1,00 m2 – LV č. 1479 a „C“ KN 4354, ostatná plocha, v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou vo výmere 1,00 m2 za účelom umiestnenia predajných 
automatov na sviečky, ktorých prevádzkovateľom je spol. DARAPOL, s. r. o., J. 
Kráľa 2591, 022 01  Čadca na dobu určitú v trvaní 3 roky, za nájomné 0,02 
Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 7,30 Eur/rok za každý predajný automat na 
sviečky samostatne.  

 
 

v Uznesenie č. 3/2021-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou k 31. 03. 2021. 
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v Uznesenie č. 3/2021-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ľubomíra Kožáka, Vysoká nad 
Kysucou 49, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu cesty. 

 

v Uznesenie č. 3/2021-9.4 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 
prísediacich nasledujúcich na funkčné obdobie 2022 – 2025 kandidátov: Ing. 
Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Daniel Lysík, Jozef Zborovan. 

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

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha


