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Uznesenia 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 02. 02. 2022 

 
 
 
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 Kysucu 
– Nižný Kelčov (videoprojekcia ) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková, Margita Kubačáková 

5. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané 
e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 

6. Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané e-
mailom)  
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 

7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 2021 (bude 
zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

8. Správa z kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce v 1. polroku 2022 ( bude 
zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

9. Prijatie návratných finančných zdrojov na výstavbu telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana (bude zaslané e-mailom) 

Predkladá: Jana Kubalová 
10. Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2022 a Rozpočtové opatrenie 

obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2022 
Predkladá: Jana Kubalová 
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11. Rôzne (videoprojekcia) 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver  
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

v Uznesenie č. 1/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa 
02. 02. 2022. 

 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 
v Uznesenie č. 1/2022-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
            Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:  Milan Pivko  
                                                                                                Daniel Lysík 
            
 
  Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                                 Mgr. Katarína Jantošová 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

v Uznesenie č. 1/2022-3 
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. 1/2022-4.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť Tomáša Bugalu a Natálie Ševcovej o pridelenie nájomného bytu 
č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov.  

2. Schvaľuje žiadosť Tomáša Bugalu a Natálie Ševcovej o pridelenie nájomného bytu č. 
4 s výmerou 70,21 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 
 

v Uznesenie č. 1/2022-4.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť Tomáša Dorociaka a Petronely Buchczárovej o pridelenie 
nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo 
Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. 

2. Schvaľuje žiadosť Tomáša Dorociaka a Petronely Buchczárovej o pridelenie 
nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo 
Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 

v Uznesenie č. 1/2022-4.3 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť Vladislava Zápalku o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 
s výmerou 79,77 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 
miestna časť Nižný Kelčov.  

2. Schvaľuje žiadosť Vladislava Zápalku o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 
s výmerou 79,77 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 
miestna časť Nižný Kelčov a nájomnú zmluvu č. 1/1142/2021 vypovedá v štandardnej 
výpovednej lehote ku dňu 30. 04. 2022. 
Odôvodnenie: V prípade doručenia žiadosti o pridelenie bytu č. 1 v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 v priebehu plynutia výpovednej lehoty môže byť daná lehota 
skrátená. 
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K bodu č. 5 
• Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

 

v Uznesenie č. 1/2022-5.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v Administratívnej 
budove s.č. 215, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Kaso, s. r. o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan Šmehyl,  
IČO: 46831444, DIČ: 2023595431. 

2. Schvaľuje prenájom nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v Administratívnej budove s.č. 215, 
evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 
odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Kaso, s. r. 
o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan Šmehyl,  IČO: 46831444, DIČ: 
2023595431. 
Predmet nájmu bude:  

Predajné priestory 133,0 m² 
Ostatné priestory     15,0 m² 
Šatňa                         8,4 m² 
Toalety                   10,86 m² 

Spolu:                          167,26 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory + služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – vykurovanie, voda, elektrina) spolu vo výške 4 256,03 €. 
Mesačné nájomné splatné pravidelne vždy mesiac vopred na účet prenajímateľa + 
zálohová platba spojená s užívaním nebytového priestoru (energie – vykurovanie, voda,  
elektrina) spolu vo výške 354,67 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú a to od 01. 03. 2022 do 28. 02. 2023 s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Vysoká nad Kysucou predmetné priestory nevyužíva. Žiadateľ Kaso, s. r. o., 
Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan Šmehyl,  IČO: 46831444, DIČ: 
2023595431 vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval na základe nájomnej zmluvy zo 
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dňa 26. 03. 2021. Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči 
obci Vysoká nad Kysucou.  

 

v Uznesenie č. 1/2022-5.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 
200 - miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 200 – 
miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – miestnosť č. 3 o výmere 3,564 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 253,74 € 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 21,15 €  splatné pravidelne 
vždy do 5-tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú a to od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2025 s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 vyššie uvedené priestory doposiaľ 
užíval na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01. 06. 2019. V priestore má žiadateľ 
umiestnené servery za účelom poskytovania služieb bezkáblového WiFi internetového 
pripojenia pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou. Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky 
záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad Kysucou.  

 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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v Uznesenie č. 1/2022-5.3 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor – garáž v budove  
Bytového domu č. 1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným 
úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, 
katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve 
prenajímateľa, žiadateľovi: Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023 55 
Vysoká nad Kysucou, Rodné číslo: 635327/1859 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor - garáž v budove Bytového domu            
č. 1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa,  žiadateľovi: 
Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023  55 Vysoká nad Kysucou, Rodné 
číslo: 635327/1859 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – garáž o výmere  16,10 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 107,88 € splatné v jednej 
ročnej splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet 
prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 8,99 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Priestor garáže v budove Bytového domu č. 1259 mal v prenájme v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 2/2009 zo dňa 01. 08. 2009 syn žiadateľky.  Na základe vzájomnej dohody 
chce v prenájme nebytového priestoru pokračovať jeho matka Margita Kubačáková. 
Doterajší nájomca si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci 
Vysoká nad Kysucou. 

 
 

v Uznesenie č. 1/2022-5.4 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove súp. č. 1293 - 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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sklad, postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej na liste vlastníctva č. 
11008, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad 
Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je 
v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. 
Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, 
DIČ: 1021117647 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove súp. č. 1293 - sklad, 
postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej na liste vlastníctva č. 11008, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom 
vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, 
Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, DIČ: 
1021117647 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – sklad o výmere 10,37 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 69,48 € splatné v jednej 
ročnej splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet 
prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 5,79 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy  s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ Espresso – vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 
Vysoká nad Kysucou vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval za účelom skladovania. 
Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad 
Kysucou.  

 
 

v Uznesenie č. 1/2022-5.5 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 
200 – miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  023 55 Vysoká nad 
Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 200 – 
miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  023 55 Vysoká nad 
Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – miestnosť č. 9 o výmere 13,72  m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 634,87 € . 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 52,90 € splatné pravidelne vždy 
do 5-tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec uvedené priestory nevyužíva. Obec chce podporiť službu, ktorá momentálne 
v obci absentuje a to využiť priestor na zriadenie kozmetického salónu. 

 
 

v Uznesenie č. 1/2022-5.6 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo žiadosť OZ Lupežov o prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN č. 
7/2021 o prenájme nebytových priestorov  a inventárneho majetku vo vlastníctve obce 
Vysoká nad Kysucou v Administratívnej budove s.č. 215 - miestnosť č. 1.30 o výmere 
15,28 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa. 

2. Ruší uznesenie č. 4/2020-3.4 zo dňa 29. 06. 2020, ktorým bol schválený prenájom 
nebytových priestorov v Dome služieb s. č. 200 - miestnosť č. 2.2 o výmere 18,45 m2, 
miestnosť č. 2.3 o výmere 2,84 m2 a miestnosť č. 2.4 o výmere 7,74 m2 pre OZ Lupežov 
na dobu 3 roky od 01. 07. 2020 formou bezplatného prenájmu s povinnosťou úhrady za 
poskytované služby. 

3. Schvaľuje žiadosť OZ Lupežov o prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN č. 
7/2021 o prenájme nebytových priestorov  a inventárneho majetku vo vlastníctve obce 
Vysoká nad Kysucou v Administratívnej budove s.č. 215 - miestnosť č. 1.30 o výmere 
15,28 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa a stanovuje 
výšku prenájmu podľa  §4 písm. ods. A. bod 4 vo výške (0,50 €/m2/rok) 15,28	𝑚! x 
0,50 € =  7,64 €, energie a služby (0,50 € x objem prenajatého priestoru/rok) 0,50 € x 
42,01 m3 = 21,01 €. Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 
28,65 € splatné v jednej ročnej splátke, vždy do 31. 3. príslušného kalendárneho roka 
na účet prenajímateľa. Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu 
zmluvy s výpovednou lehotou 2 mesiace. 
Odôvodnenie: 
OZ Lupežov je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa snažia rozvíjať, interpretovať 
a šíriť ľudové umenie, obnovovať a zachovávať kultúrne tradície a remeslá, organizovať 
voľnočasové aktivity a motivovať k tvorivej činnosti. Svojou činnosťou sa členovia 
združenia snažia reprezentovať a šíriť dobré meno obce Vysoká nad Kysucou 
a prezentovať ju na kultúrnych podujatiach v obci i za jej hranicami. 

 

v Uznesenie č. 1/2022-5.7 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo žiadosť OZ Vysočanka o prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN 
č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce 
Vysoká nad Kysucou v Administratívnej budove s.č. 215 – miestnosť č. 1.29 o výmere 
15,83 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa.  

2. Schvaľuje žiadosť OZ Vysočanka o prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN        
č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov  a inventárneho majetku vo vlastníctve 
obce Vysoká nad Kysucou v Administratívnej budove s.č. 215 – miestnosť č. 1.29 
o výmere 15,83 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa 
a stanovuje výšku prenájmu podľa  §4 písm. ods. A. bod 4 vo výške (0,50 €/m2/rok),  
15,83	𝑚! x 0,50 € = 7,92 €, energie a služby (0,50 € x objem prenajatého priestoru/rok) 
0,50 € x 43,54 m3 = 21,77 €.  
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške  29,69 €   splatné v jednej 
ročnej splátke, vždy do 31. 3. príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Odôvodnenie: 
OZ Vysočanka je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa snažia rozvíjať, 
interpretovať a šíriť ľudové umenie, obnovovať a zachovávať kultúrne tradície. Svojou 
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činnosťou sa členovia združenia snažia reprezentovať a šíriť dobré meno obce Vysoká 
nad Kysucou a prezentovať ju na kultúrnych podujatiach v obci i za jej hranicami.  
 

 
K bodu č. 6 

• Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 

Uznesenie č. 1/2022-6 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo odpredaj obecného majetku - parcely CKN 1703/39 - zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 88m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 
10. 2021 ako časti parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 
m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1. 

2. Schvaľuje prevod prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) formou odpredaja toho 
majetku  žiadateľovi:  

Norbert Putorík, nar. 25. 07. 1994, bytom Ústredie 279, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

a to  

• parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 m2, zapísanej na 
LV č. 1479 v 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa 
Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 10. 2021 vytvorila parcela CKN 
1703/39 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88m2. Táto novovytvorená parcela 
CKN 1703/39 bude predmetom prevodu. 

Cena: Cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 169/2021 zo dňa 18. 12. 2021 
(vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec) 8,64 EUR/m2t.j. 760,32 EUR + 50,00 EUR 
za vypracovanie znaleckého posudku – spolu 810,32 EUR vrátane DPH. 

 

Odôvodnenie: 
Novovytvorená parcela CKN 1703/39 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88 m2 
bola doposiaľ súčasťou parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3220 m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1.  
Pri geometrickom zameraní rodinného domu s.č. 279 postaveného v roku 1968 za 
účelom dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním pri 
prístavbe rodinného domu s. č. 279 bolo zistené, že jeho časť je postavená na vyššie 
spomenutej parcele a ďalšia časť je už niekoľko desaťročí súčasťou oplotenej záhrady 
prislúchajúcej k rodinnému domu s.č. 285. Jej vlastníčka uzavrela písomnú dohodu, že 

Mgr. Anton Varecha
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na predmetnú parcelu resp. na časť, ktorá tvorí súčasť jej záhrady si nerobí žiaden 
vlastnícky nárok, pričom žiadateľ prehlásil, že nedôjde k žiadnej zmene v spôsobe jej 
doterajšieho využívania. Parcela je parcelou bezprostredne susediacou s parcelou 
žiadateľa a pre účely obce Vysoká nad Kysucou nevyužiteľná. 

3. Súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Obcou Vysoká nad 
Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340, DIČ: 
2020553326 a kupujúcim Norbert Putorík, nar. 25. 07. 1994, bytom Ústredie 279, 023 
55 Vysoká nad Kysucou, ktorej predmetom bude odpredaj nehnuteľnosti a to:  
- parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 m2, zapísanej na 

LV č. 1479 v 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa 
Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 10. 2021 vytvorila parcela CKN 
1703/39 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88m2. Táto novovytvorená 
parcela CKN 1703/39 bude predmetom prevodu. 

za kúpnu cenu 810,32 EUR vrátane DPH. 
 
 
K bodu č. 7 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 2021 
 

v Uznesenie č. 1/2022-7 
Obecné zastupiteľstvo  
1. Prerokovalo Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny 

rok 2021.  
2. Berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 

kalendárny rok 2021. 

 
K bodu č. 8 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 1. polroku 2022 
 

v Uznesenie č. 1/2022-8 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo informáciu hlavného kontrolóra obce o prebiehajúcom výkone finančnej 
kontroly na mieste – inventarizácia majetku obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2021 

2. Berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom výkone finančnej kontroly na mieste – 
inventarizácia majetku obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2021. 

 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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K bodu č. 9 

• Prijatie návratných finančných zdrojov na výstavbu Telocvične pri ZŠ  
s MŠ E. A. Cernana 
 

v Uznesenie č. 1/2022-9 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh na prijatie návratných zdrojov financovania formou 
preklenovacieho úveru v dĺžke trvania 2 roky vo výške 243 719 EUR a strednodobého 
investičného úveru v dĺžke trvania 3 roky vo výške 140 000 EUR, za účelom 
financovania realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. 
s  MŠE.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. 

2. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov 
financovania formou preklenovacieho úveru v dĺžke trvania 2 roky vo výške 243 719 
EUR a strednodobého investičného úveru v dĺžke trvania 3 roky vo výške 140 000 EUR 
za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. s MŠE.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

3. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2021-8.4 zo dňa 
29. 4. 2021, ktorým schválilo prijatie 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“. 

4. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2021-8.5 zo dňa 
29. 4. 2021, ktorým poverilo 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“ a následným 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“. 

5. Schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania formou preklenovacieho úveru so 
splatnosťou 2 roky vo výške 243 719 EUR a strednodobého investičného úveru so 
splatnosťou 3 roky vo výške 140 000 EUR, za účelom financovania realizácie stavby 
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 
v zmysle predloženej ponuky PRIMA Banka Slovensko a.s. 
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6. Poveruje starostu obce uzavretím zmluvy o čerpaní návratných finančných zdrojov a to 
preklenovacieho úveru so splatnosťou  2 roky vo výške 243 719 EUR a strednodobého 
investičného úveru so splatnosťou 3 roky vo výške 140 000 EUR, za účelom 
financovania realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ s peňažným ústavom PRIMA Banka Slovensko a.s., 
ktorá predložila pre obec najvýhodnejšiu ponuku úveru. 

 

 
K bodu č. 10 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2022 
 a Rozpočtové opatrenie obce Vysoká and Kysucou  č. 2/2022 
 

v Uznesenie č. 1/2022-10.1 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2022.  

 

v Uznesenie č. 1/2022-10.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 
2022 pre Občianske združenie Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad 
Kysucou č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
v roku 2022 pre  Občianske združenie Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad 
Kysucou č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

Odôvodnenie: Nakoľko termín na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie je do 15. 03. 
príslušného kalendárneho roka, obecné zastupiteľstvo o žiadosti bude rozhodovať spoločne 
s ostatnými doručenými žiadosťami. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 pre  Občianske združenie Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká 
nad Kysucou č. 1140, 023 55 ostáva v evidencii. 
 

v Uznesenie č. 1/2022-10.3 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 
2022 pre Základnú organizáciu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vysoká nad 
Kysucou, v zast. Tibor Gáborík, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  

2. Berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
v roku 2022 pre Základnú organizáciu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor Gáborík, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou.  

Odôvodnenie: Nakoľko termín na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie je do 15. 03. 
príslušného kalendárneho roka, obecné zastupiteľstvo o žiadosti bude rozhodovať spoločne 
s ostatnými doručenými žiadosťami. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 pre Základnú organizáciu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor Gáborík, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou ostáva v evidencii. 
 
 

v Uznesenie č. 1/2022-10.4 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 
2022 pre  Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. Ing. Ľuboš Ďurčanský a Mária 
Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
v roku 2022 pre  Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. Ing. Ľuboš Ďurčanský 
a Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

Odôvodnenie: Nakoľko termín na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie je do 15. 03. 
príslušného kalendárneho roka, obecné zastupiteľstvo o žiadosti bude rozhodovať spoločne 
s ostatnými doručenými žiadosťami. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 pre Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. Ing. Ľuboš 
Ďurčanský a Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad Kysucou ostáva 
v evidencii. 
 

v Uznesenie č. 1/2022-10.5 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o zapožičanie vecí a organizačnú výpomoc pri organizovaní 
medzinárodného podujatia – Kelčovský dvojboj pre  Združenie priateľov Gymnastiky 
Kelčov, v zast. Ing. Ľuboš Ďurčanský a Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 
Vysoká nad Kysucou.  

2. Poverilo starostu obce v rámci možností obce Vysoká nad Kysucou zapožičať  
dostupný inventár a poskytnúť organizačnú výpomoc pri organizovaní medzinárodného 
podujatia – Kelčovský dvojboj pre  Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. 
Ing. Ľuboš Ďurčanský a Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou. 

 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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v Uznesenie č. 1/2022-10.6 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo  žiadosť  o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 zo 
zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2021 a to vo výške 23 682 €. 

2. Schvaľuje žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 zo 
zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2021 a to vo výške 23 682 € 
pričom finančné prostriedky je nutné prioritne použiť na kompletné vybavenie 
telocvične a prislúchajúceho zázemia a zostatok na prevádzkové náklady školy. 

 

v Uznesenie č. 1/2022-10.7 
Obecné zastupiteľstvo 
1. Prerokovalo návrh Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 1/2022, ktoré 

je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 1/2022, ktoré je 

súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2022. 

 

 

v Uznesenie č. 1/2022-10.8 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o poskytnutie preddavku na nevyhnutný nákup prvotných zásob 
potravín v školskej jedálni. 

2. Schvaľuje poskytnutie preddavku vo výške 3000 € na nákup prvotných zásob potravín 
v školskej jedálni. 

 
 

v Uznesenie č. 1/2022-10.9 
Obecné zastupiteľstvo  
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2022. 
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K bodu č. 11 

• Rôzne 

 

v Uznesenie č. 1/2021-11 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo poďakovanie p. Miroslava Zemana, Lt. Col. Ret. Gen. Staff, Dipl. Eng., 
Člena republikového výboru Československé obce legionářske, Predsedu Jednoty 
ČsOL vo Vyškově, Sídliště Osvobození 628/15, 682 01 Vyškov, ČR o doplnenie mena 
predka na pamätník obce.  

2. Berie na vedomie  poďakovanie p. Miroslava Zemana, Lt. Col. Ret. Gen. Staff, Dipl. 
Eng., Člena republikového výboru Československé obce legionářske, Predsedu Jednoty 
ČsOL vo Vyškově, Sídliště Osvobození 628/15, 682 01 Vyškov, ČR o doplnenie mena 
predka na pamätník obce. 

 

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

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha


