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Uznesenie OZ 6/2021 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 07. 09. 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. Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad 
Kysucou – Ústredie (videoprojekcia) 
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

6. Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 (bude 
zaslané e-mailom)  
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2020 a Výročnej správy za rok 2020 (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Jana Kubalová 

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

9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

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

11. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 a č. 10/2021 (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. 6/2021-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 07. 
09. 2021.   
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 6/2021-2 

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:  Milan Pivko 
                                                                                                Mgr. Janka Jurčová 
            
 
  Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová 
                                  Miroslav Dorman 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 6/2021-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 4 

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

 

v Uznesenie č. 6/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 14 s výmerou 61,95 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov pani 
Zuzane Matejovej  v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

 
 
K bodu č. 5 

• Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p .č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou - 
Ústredie 

 

v Uznesenie č. 6/2021-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 10 s výmerou 35,67 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Anne Jankechovej  v zmysle 
predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 9 s výmerou 34,57 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pánovi Pavlovi Koleňákovi 
v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 12 s výmerou 76 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Drahomíre Závodníkovej 
v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 67,7 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Zuzane Kubačákovej, 
bytom Vysoká nad Kysucou č. 290, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženej 
žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 1 rok.  
Odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo vyhádzalo pri svojom rozhodovaní z Čl. 7 Všeobecne - 
záväzného nariadenia č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných 
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

Mgr. Anton Varecha
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rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prihliadalo na 
skutočnosť, že žiadateľka p. Zuzana Kubačáková má dve maloleté nezaopatrené deti. 
 
 
K bodu č. 6 

• Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 
 

v Uznesenie č. 6/2021-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za 
kalendárny rok 2020. 
 
 
K bodu č. 7 

• Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020   
 a Výročnej správy za rok 2020 

 
 

v Uznesenie č. 6/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení 
Konsolidovanej účtovnej závierky za kalendárny rok 2020 a Výročnej správy za kalendárny 
rok 2020.   
 
 

K bodu č. 8 
• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

v Uznesenie č. 6/2021-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 26082021 – 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
 
 
K bodu č. 9 

• Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške             
           príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského  
          stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou 
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v Uznesenie č. 6/2021-9 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského 
stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou 

 
2. Uznáša sa na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského 
stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou 

 
K bodu č. 10 

• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

v Uznesenie č. 6/2021-10 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Súhlasí s vypracovaním energetického auditu budovy Domu služieb s. č. 200  
2. Súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie 

vrátane rozpočtu, za  účelom podania žiadosti Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Domu služieb s. č. 200 v rámci  Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

 
 
K bodu č. 11 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2021 a Rozpočtové  
 opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021 

 

v Uznesenie č. 6/2021-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
9/2021.  
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2021, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 2 211 € pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ Vysoká nad Kysucou za účelom 
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vyhotovenia medailí a plakiet so stuhou vo farbách obce v zmysle doručenej žiadosti DHZ 
Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 600 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Mažoretkový klub 
BELLA, v zast. Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka. 
 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 700 € v zmysle doručenej žiadosti ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, v zast. Oľga 
Hancová, Vysoká nad Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 100 € v zmysle doručenej žiadosti ZO SZPB Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor 
Gáborík, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 300 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Lupežov, v zast. Miroslav 
Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
vo výške 300 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Vysočanka, v zast. Mgr. 
Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 1140,  023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.9 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením rozpočtu školy na zabezpečenie občerstvenia 
formou cateringu pri príležitosti  osláv 60. výročia ZŠ s MŠ E. A. Cernana v sume 900 EUR. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-11.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2021. 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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K bodu č. 12 
• Rôzne 

 

v Uznesenie č. 6/2021-12.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 30. 06. 2021. 
 
 
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry 
na Európske Hlavné Mesto Kultúry, 

2. poveruje starostu obce Vysoká nad Kysucou s podpisom Memoranda o spolupráci pri 
príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. 

v Uznesenie č. 6/2021-12.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje výkup častí parciel zabraných pod stavbu Chodník pre peších pri štátnej 
ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa v zmysle Geometrického plánu 
č. 37209035 – 61/2019 vyhotoveným dňa 11. 03. 2020, úradne overeným dňa 11. 05. 
2020 pod číslom 378/2020 a Geometrického plánu č. 37209035 – 61/2020 
vyhotoveným dňa 16. 11. 2020, úradne overeným dňa 17. 12. 2020 pod číslom 61-
1708/20. 

2. schvaľuje Kúpnu zmluvu, ktorá bude uzatváraná medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých bola realizovaná stavba Chodník pre peších pri 
štátnej ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa. 

 

v Uznesenie č. 6/2021-12.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove 
č. 215 za účelom prevádzky posilňovne, v zmysle žiadosti Miroslava Lanču, Vysoká nad 
Kysucou č. 246, 023 55 Vysoká nad Kysucou 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. Dobu nájmu stanovuje na 3 roky. 
 
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnici 
Vyšný Kelčov, Vyšný Kelčov 725, 023 55 Vysoká nad Kysucou za účelom zriadenia 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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prevádzky potravín v zmysle žiadosti J & H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 
Vysoká nad Kysucou a stanovuje dobu nájmu 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb č. 
200, miestnosť č. 14 za účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny BODY, v zast. Anton 
Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou 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. Dobu nájmu stanovuje na 3 roky. 
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Ivana Sniegoňa, Dětmarovice č. 1001, 735 71 
Dětmarovice o zrušenie poplatku za odvoz odpadu a zníženie dane z nehnuteľnosti. 
Odôvodnenie: Obmedzenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli prijaté na 
štátnej úrovni a majitelia nehnuteľností ako i obec Vysoká nad Kysucou ich museli 
akceptovať a dodržiavať. V snahe zabezpečiť dohľad nad nehnuteľnosťami slúžiacimi na 
individuálnu rekreáciu, však obec na vlastné náklady a nad rámec svojich povinností 
prostredníctvom členov DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov realizovala 
pravidelný monitoring chát. Takouto formou sa podarilo chaty ustrážiť pre vykradnutím.   
 
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom vymedzenej plochy na parcelách CKN 1484 
a CKN 1393/1 trhovníkom – v zast. Janka Puchoňová, Turzovka – Stred č. 353, 023 54 
Turzovka  za účelom ambulantného predaja v ambulantných stánkoch dňa 19. 9. 2021 v čase 
od 6:00 hod. do 18:00 hod.  
 

v Uznesenie č. 6/2021-12.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup rozprávkovej knihy s povesťami pre deti z oblasti 
Kysúc  do výšky 200 € po jej vydaní spoločnosťou CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou           
č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                  starosta obce 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Jantošová                                                  .................................. 
 
Miroslav Dorman                                                                            .................................. 
 


