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Uznesenie OZ 4/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 18. 06. 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: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2021 (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (bude 
zaslané e-mailom) 
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Predkladá: Margita Kubačáková 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha, Bc. Monika Perďochová 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových 
priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Bc. David Nekoranec, Bc. Monika Perďochová 

13. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

14. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o určení školských 
obvodov obce (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

15. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 o ustanovení 
školských rád (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

16. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 o zásadách 
hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

17. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák 

18. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 a č. 8/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

19. Rôzne (videoprojekcia) 

20. Interpelácie poslancov 
21. Záver  

 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

 
v Uznesenie č. 4/2021-1  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 18. 
06. 2021.   
 
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 4/2021-2 

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. Janka Jurčová 
            
 
  Návrhová komisia: Daniel Lysík 
                                  Miroslav Dorman 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 4/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo volí za prísediacich na Okresnom súde Čadca pre obdobie rokov 
2022 - 2025 za Obec Vysoká nad Kysucou poslancov Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucu a to: Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Daniel Lysík a 
Jozef Zborovan. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-3.2 
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 
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v Uznesenie č. 4/2021-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
v miestnej časti Nižný Kelčov žiadateľovi: p. Helene Holákovej, bytom Makov 161, 
023 56 Makov k dňu 18. 06. 2021. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov žiadateľovi p. Jánovi Mehešovi, bytom Vysoká nad Kysucou č. 186, 023 55 
Vysoká nad Kysucou a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Daniely Dedičovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou  255, 023 55 Vysoká nad Kysucou  o pridelenie nájomného bytu č. 3 
s výmerou 82 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou 
a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Zuzany Nemcovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 386, 023 55,  o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 s 
podlahovou plochou 42,37 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. 5 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 
 

v Uznesenie č. 4/2021-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020. 

 
 
 
K bodu č. 6 
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• Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 
 

v Uznesenie č. 4/2021-6.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade  so  zákonom   č.  583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2020 „bez výhrad“. 

 
 

v Uznesenie č. 4/2021-6.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje: 

1. financovanie schodku rozpočtu za rok 2020 zo zostatku finančných  operácii v celkovej 
sume 24 412 Eur. 

2. použitie zostatku finančných operácii na posilnenie kapitálových výdavkov v roku 
2021 v sume 164 062 Eur. 

 
K bodu č. 7 

• Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 
 

v Uznesenie č. 4/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2020. 

 
K bodu č. 8 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2021 
 

v Uznesenie č. 4/2021-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
2. polrok 2021. 

 
K bodu č. 9 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana 

  

v Uznesenie č. 4/2021-9 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
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1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad 
Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 
7/2008 zo dňa 9. 12. 2008. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 4/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká 
nad Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 4/2021 o zápise na pred primárne a primárne 
vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

 
 
 
K bodu č. 10 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
 

v Uznesenie č. 4/2021-10 

1. Ruší Všeobecne – záväzného nariadenia č. 1/2008 o postupe pri poskytovaní 
finančných príspevkov obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, schválené uznesením č. 1/2008 zo dňa 15. 02. 2008. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 
 
K bodu č. 11 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 4/2021-11 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší: 
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a) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby vykonávané obcou 
Vysoká nad Kysucou, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej 
nad Kysucou dňa 27. 06. 2017  uznesením číslo 4/2017-9. 

b) Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktorý bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018  uznesením číslo 1/2018-
5. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 6/2021 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 6/2021 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou 

 
K bodu č. 12 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 4/2021-12 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší: 
a) Dodatok č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 06. 2019  uznesením číslo 3/2019-8. 

c) Dodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 13. 12. 2019 uznesením číslo 9/2019-4. 

d) Dodatok č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 29. 06. 2020 uznesením číslo 4/2020-9. 

b) Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme 
nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou 

c) Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 

 
 

K bodu č. 13 
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• Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001  o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

 

v Uznesenie č. 4/2021-13 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie 
č. 1/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov. 

 
 

 
 
K bodu č. 14 

• Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o určení školských 
obvodov obce 

 

v Uznesenie č. 4/2021-14 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie 
č. 1/2004 o určení školských obvodov. 

 
 
K bodu č. 15 

• Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 o ustanovení školských 
rád 

 

v Uznesenie č. 4/2021-15 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie 
č. 2/2004 o ustanovení školských rád. 

 
 
K bodu č. 16 

• Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2009 o zásadách 
hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou 

 

v Uznesenie č. 4/2021-16 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie 
č. 2/2009 o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou. 
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K bodu č. 17 
• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou  do zverejnených výziev 

 
 

v Uznesenie č. 4/2021-17 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie informáciu 
o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev a úspešnosti podaných 
žiadostí. 

 
 
 
 
 
K bodu č. 18 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021 a Rozpočtové opatrenie obce 
Vysoká nad Kysucou č. 8/2021 

 

v Uznesenie č. 4/2021-18.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 7/2021.  

 

v Uznesenie č. 4/2021-18.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
4/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-18.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
8/2021. 

 
 
K bodu č. 19 

• Rôzne 
 

v Uznesenie č. 4/2021-19.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zavedení zberu BROK pre 
nájomné bytové domy s. č. 1142 a s. č. 1259 formou vývozu 120 lit. nádob externou 
spoločnosťou. 
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v Uznesenie č. 4/2021-19.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením vozidla CAS TATRA 148, EČV CA-
062AE do osobitej evidencie hasičských vozidiel. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu a Účtovnú závierku TKO 
Semeteš. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.4 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s umiestnením Z-BOXu v obci Vysoká nad Kysucou.  
Odôvodnenie: Službu Zásielkovne v obci ponúkajú aktuálne dve prevádzky (jedna je 
v centre obce a druhá na Nižnom Kelčove), ktoré by mohli stratiť svojich zákazníkov. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vaneka, bytom Vyšný Kelčov č. 660, 
023 55  Vysoká nad Kysucou  o prenájom nebytových priestorov v budove telocvične 
vo Vyšnom Kelčove s.č. 658 (bývalá náraďovňa) za účelom prevádzky posilňovne a 
stanovuje výšku nájmu v zmysle §4 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 
o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká 
nad Kysucou na 10 €/mesiac čo predstavuje 120 € za kalendárny rok. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica č. 107, 022 01 Čadca o finančný 
príspevok  

2. vyplatenie pohľadávky p. Imricha Trojáka vo výške 150 €. 
 

v Uznesenie č. 4/2021-19.7 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí z uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Združením 
vlastníkov súkromných lesov Semeteš - Závršie a obcou Vysoká nad Kysucou. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Milana Greguša, bytom Mierová 
2075/120, 821 05  Bratislava o odkúpenie parcely C-KN 1551, ale nakoľko obec 
Vysoká nad Kysucou nie je vlastníkom parcely C-KN 1551 nemôže dôjsť k jej 
odpredaju. 
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v Uznesenie č. 4/2021-19.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana – Materská 
škola, Školská jedáleň v zmysle predloženého návrhu a zoznamu. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana v zmysle predloženého návrhu a zoznamu. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2021/2022 ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 
 
 
 

v Uznesenie č. 4/2021-19.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o udelenie výnimky pre 1. a 9. ročník v školskom roku 
2021/2022. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun inventárnych predmetov: 

1) evidovaných v správe obecného úradu v rozsahu priloženého inventárneho súpisu do 
správy ZŠ s MŠ E. A. Cernana 

2) evidovaných v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana v rozsahu priloženého 
inventárneho  súpisu do správy obecného úrad 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.14 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku C-KN 6201 nakoľko tento 
pozemok nie je pre obec prebytočným majetkom. 

 

v Uznesenie č. 4/2021-19.15 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 1 v nájomnom 
bytovom dome s. č. 1259 podanou p. Ľubomírou Valachovou, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 1162, 023 55 Vysoká nad Kysucou a to dohodou ku dňu 16. 07. 2021.   
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v Uznesenie č. 4/2021-19.16 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej umeleckej školy, organizačná časť 
Spojenej školy, Stred č. 179, 023 54  Turzovka o prenájom priestorov v budove ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana. 

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


