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Uznesenia OZ 6/2022 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 25. 10. 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 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce 

4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
– Nižný Kelčov (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková, Margita Kubačáková 

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

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

7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 a č. 12/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Rôzne (videoprojekcia) 

9. Interpelácie poslancov 

10. Poďakovanie starostu obce poslancom Obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad 
Kysucou 

11. Záver  
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K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

Uznesenie č. 6/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 25. 
10. 2022. 
 
 
K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

Uznesenie č. 6/2022-2 
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:  Ing. Miroslav Dočár 
                                                                                                Jozef Zborovan 
            
 
  Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                                  Mgr. Katarína Jantošová 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

Uznesenie č. 6/2022-3.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na realizáciu odvodnenia miestnej komunikácie za autobusovou 
zastávkou U Dodulov v miestnej časti Semeteš v riešení Variant A – len odvodnenie 
cesty v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

2. Súhlasí s realizáciu odvodnenia miestnej komunikácie za autobusovou zastávkou 
U Dodulov v miestnej časti Semeteš v riešení Variant A – len odvodnenie cesty 
v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
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Uznesenie č. 6/2022-3.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5. 
2. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5. 

 

Uznesenie č. 6/2022-3.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom Petzvalova 67, 010 15  Žilina 

o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov. 
2. Nesúhlasí s rekonštrukciou prístupovej cesty na Dučkov v rozsahu predloženej žiadosti 

z dôvodu technickej náročnosti riešenia, nutnosti vysporiadania dotknutých pozemkov 
a finančnej náročnosti celého zámeru.  

 

Uznesenie č. 6/2022-3.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva na zrušenie 
Uznesenia č. 8/2019-5.3. 

2. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2019-5.3. 
Pozn.: V prípade podania žiadosti o jednorazovú finančnú výpomoc pre postihnuté dieťa bude 
žiadosť posudzovaná individuálne. 

 

Uznesenie č. 6/2022-3.5 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Opätovne prerokovalo žiadosť pána JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká nad Kysucou 

č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 2037 
(ostatná plocha 226 996 m2) evidovaná na LV č. 1479 vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Nesúhlasí s odpredajom pozemku KN-E 2037 v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  
z ktorej sa GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom Mikolajom dňa 17. 6. 2020, odčlenila 
parcela KN-C 1944/6 -  t.t.p. o výmere 441 m2 a táto parcela by bola predmetom odpredaja.  
Odôvodnenie: V zmysle územnoplánovacej informácie k využitiu pozemku je pozemok 
parc. č. KN-E 2037 (ostatná plocha 226 996 m2) evidovaný na LV č. 1479 vo vlastníctve 
obce Vysoká nad Kysucou, umiestnený v zastavanom území  obce, zahrnutý 
v územnoplánovacej dokumentácií obce Vysoká nad Kysucou ako návrh miestnej 
komunikácie. Z tohto dôvodu pozemok nemožno považovať za prebytočný majetok obce. 
V prípade záujmu môže žiadateľ požiadať o jeho prenájom. 

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 6/2022-3.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva. 
2. Berie na vedomie kontrolu znesení 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 
 

Uznesenie č. 6/2022-4.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Nikoly Trojákovej a Erika Adamca  o pridelenie nájomného bytu 
č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov.  

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Nikole 
Trojákovej, bytom Ústredie č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Erikovi Adamcovi, 
bytom Makov č. 295, 023 56 Makov a  stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 

Uznesenie č. 6/2022-4.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Petronely Buchczárovej a Tomáša Dorociáka o ukončenie 
nájomnej zmluvy na byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 
1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov.  

2. Súhlasí s vypovedaním nájomnej zmluvy na byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov, Petronele Buchczárovej, bytom Olešná č. 16, 023 57 Podvysoká a Tomášovi 
Dorociákovi, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle bodu 
VI. Skončenie nájmu, odsek 4 Nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
nájomcovi doručená výpoveď. 

 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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K bodu č. 5 
• Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

 

Uznesenie č. 6/2022-5.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť o kúpu obecného majetku - parcely CKN 873/3 - záhrady, 
o výmere 20m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 
2017 ako časti parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, 
zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 a zámer jeho prevodu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov formou odpredaja. 

2. Schvaľuje odpredaj 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“) a to parcely EKN 
20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým 
plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 2017 odčlenila parcela CKN 873/3 - záhrady, 
o výmere 20m2. Táto novovytvorená parcela CKN 873/3 bude predmetom prevodu 
žiadateľovi Anna Grušpierová r. Holáková, nar. 18. 12. 1971, bytom Ústredie 108, 023 
55 Vysoká nad Kysucou. 

Cena: Jednotková všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 
135/2022 zo dňa 23. 08. 2022 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec) 9,12 EUR/m2 

t.j. 182,40 EUR + 50,00 EUR (1/2 ceny znaleckého posudku) za vypracovanie 
znaleckého posudku – spolu 232,40 EUR vrátane DPH. 

Odôvodnenie: 
Novovytvorená parcela CKN 873/3 - záhrady, o výmere 20m2 bola doposiaľ súčasťou 
parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV 
č. 11008 v 1/1.  
Predmetná parcela je už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady a tvorí prístup 
od cesty II/487 do záhrady žiadateľky tak, ako je opísané v odôvodnení žiadosti. 
Žiadateľka parcelu doposiaľ užívala a zveľaďovala ako svoju vlastnú. 
Nakoľko sa predmetná parcela nachádza v záhrade žiadateľky a nie je priamo prístupná 
zo žiadnej z verejných komunikácií, na parcelu si nik nerobí žiaden vlastnícky nárok. 
Parcela je parcelou bezprostredne susediacou s parcelou žiadateľky a pre účely obce 
Vysoká nad Kysucou nevyužiteľná. Zámer prevodu 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 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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obcí“) za účelom odpredaja parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 
07. 2017 odčlenila parcela CKN 873/3 - záhrady, o výmere 20m2 pričom táto 
novovytvorená parcela CKN 873/3 bude predmetom prevodu, bol dňa 21. 09. 2022 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou po 
dobu 15 dní. Voči zámeru neboli podané ani doručené žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 6/2022-5.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť o kúpu obecného majetku - parcely CKN 873/5 - záhrady, 
o výmere 13m2, parcely CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 
a parcely CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18m2 vytvorených Geometrickým 
plánom č. 38/2022 zo dňa 30. 06. 2022 ako časti parcely EKN 20017/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 a zámer jeho 
prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  
Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov formou odpredaja. 

2. Schvaľuje odpredaj 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“) za účelom 
odpredaja parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, 
zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 
odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 38/2022 zo dňa 30. 06. 2022  
odčlenili parcela CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13 m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, 
o výmere 18 m2. Tieto novovytvorené parcely CKN 873/5, CKN 874/4 a CKN 
873/3 budú predmetom prevodu žiadateľovi Branislav Chobot, nar. 26. 01. 1980, 
bytom Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina. 

Cena: Jednotková všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 135/2022 zo dňa 23. 08. 2022 (vypracoval znalec Ing. Vladimír 
Kubinec) 9,12 EUR/m2 t.j. 665,76 EUR + 50,00 EUR (1/2 ceny znaleckého 
posudku) za vypracovanie znaleckého posudku – spolu 715,76 EUR vrátane DPH. 

Odôvodnenie: 
Novovytvorené parcely CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 
- zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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o výmere 18m2 boli doposiaľ súčasťou parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1.  
Predmetné parcely sú už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady 
prislúchajúcej k rodinnému domu s.č. 109, ktorého je žiadateľ vlastníkom. Žiadateľ 
mal zato, že záhrada, ktorú mu otec daroval je vysporiadaná a má na ňu i vlastnícke 
právo. Overením tejto skutočnosti však zistil, že tomu tak nie je. Predkovia 
žiadateľa parcely užívali a obhospodarovali ako svoje vlastné. Parcely sú prístupné 
výlučne cez parcely žiadateľa a pre účely obce Vysoká nad Kysucou sú 
nevyužiteľné. Zámer prevodu 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“) za 
účelom odpredaja parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 
m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 
odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 38/2022 zo dňa 30. 06. 2022  
odčlenili parcela CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, 
o výmere 18m2 pričom tieto novovytvorené parcely CKN 873/5, CKN 874/4 
a CKN 873/3 bol dňa 21. 09. 2022 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce Vysoká nad Kysucou po dobu 15 dní. Voči zámeru neboli podané ani 
doručené žiadne pripomienky. 

 
 
K bodu č. 6 

• Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 

Uznesenie č. 6/2022-6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nehnuteľného majetku 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 časti parcely EKN 2037, druh 
pozemku: ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom 
Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola 
meračským záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 
2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu, 
žiadateľovi: Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 1140, 023 55 
Vysoká nad Kysucou. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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2. Schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku 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 časti parcely EKN 2037, druh pozemku: 
ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, 
katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským 
záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 
odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu, 
žiadateľovi: Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 1140, 023 55 
Vysoká nad Kysucou. 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,093 EURO/m2 splatné v jednej ročnej 
splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 
mesiace. 

Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 
23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu metódou polohovej 
diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou 
v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu stanovená vo výške  0,093 
EURO/m2 

 
Odôvodnenie: 
Dňa 9. septembra 2022 doručil Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 
1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku Obce 
Vysoká nad Kysucou, časť Semeteš a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: 
ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, 
katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským 
záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 
odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu. 
Predmetná parcela tvorí prístup k parcele EKN 10 813 (CKN 6038), ktorej je 
žiadateľ majoritným spoluvlastníkov, priamo z miestnej komunikácie. Celoročnú 
starostlivosť a údržbu zelene na parcele realizuje žiadateľ.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa a nedôjde 
k zmene spôsobu jej užívania. Prenájmom parcely CKN 1687/4 dôjde 
k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia, starostlivosti o zeleň a ďalšieho 
zveľadenia. 
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace 
s možnosťou predkupného práva na nehnuteľnosť. 

Mgr. Anton Varecha
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Vzhľadom na výmeru predmetnej parcely a jej lokáciu, je pravidelná údržba zelenej 
na predmetnej parcele pre obec neefektívna a jej prenájom dôjde k jej zveľadeniu 
a zhodnoteniu. Zámer o prenájom nehnuteľného majetku Obce Vysoká nad 
Kysucou, časť Semeteš a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom 
vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť 
o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu bol dňa 21. 09. 2022 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou 
po dobu 15 dní. Voči zámeru neboli podané ani doručené žiadne pripomienky. 
 

 
 
K bodu č. 7 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022 a Rozpočtové  
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022 
 

Uznesenie č. 6/2022-7.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022.  

 

Uznesenie č. 6/2022-7.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 

 

Uznesenie č. 6/2022-7.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
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K bodu č. 8 
• Rôzne 

 

Uznesenie č. 6/2022-8.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 
2022. 

2. Schvaľuje Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 2022. 
 

Uznesenie č. 6/2022-8.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za školský 
rok 2021/2022. 

2. Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za školský 
rok 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 6/2022-8.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2021/2022 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
2. Schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2021/2022 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 
 

Uznesenie č. 6/2022-8.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť p. Anny Hazukovej, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 023 55 Vysoka 
nad Kysucou o sociálnu výpomoc formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie. 

2. Neschvaľuje sociálnu výpomoc pre p. Annu Hazukovú, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 
023 55 Vysoká nad Kysucou formou formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie  
materiálnej dodávky odpadového dreva.  

Odôvodnenie: Pani Anne Hazukovej, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou bude ponúknuté odpadové drevo – bukové parkety a v prípade jej záujmu obec 
zabezpečí ich prevoz. 

 
 

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 6/2022-8.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo ponuku  p. Zdenka Mišutku, bytom Hvozdnica č. 357,  013 56 Hvozdnica 
            na odkúpenie kontajnerov na textil do vlastníctva obce. 

2. Schvaľuje odkúpenie štyroch kontajnerov na textil v hodnote 400 €/kus do vlastníctva 
obce. 

 
 

Uznesenie č. 6/2022-8.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Sťažnosť nájomcov 16-bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný 
Kelčov na nadmernú spotrebu vody v spoločných priestoroch. 

2. Berie na vedomie pripomienky nájomcov 16-bytového nájomného domu č. 1142 – 
Nižný Kelčov vznesené v súvislosti s nadmernou spotrebou vody v spoločných 
priestoroch. 

3. Poveruje starostu obce o prešetrenie vzniknutej situácie, podanie správy nájomcom 16-
bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný Kelčov a prijatie vhodných opatrení, aby 
k obdobným problémom v budúcnosti nedochádzalo. 

 

Uznesenie č. 6/2022-8.7 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Pavla Varechu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1259/7, 023 55 

Vysoká nad Kysucou o povolenie rekonštrukcie a čiastočné preplatenie nákladov na 
rekonštrukciu kúpeľne. 

2. Súhlasí s rekonštrukciou kúpeľne v nájomnom byte č. 1259/7 na vlastné náklady. 
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce nebudú nájomcovi 
preplatené náklady na materiál a prácu pri rekonštrukcii kúpeľne, ani nákup sanitárnych 
zariadení. 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                              starosta obce 
Navrhovatelia:  
 
Mgr. Katarína Jantošová                                                   .................................. 
 
Miroslav Dorman                                                                             .................................. 
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