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Uznesenie OZ 4/2022 
 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou 
dňa 29. 06. 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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká nad 
Kysucou(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

5. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

6. Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021 (bude zaslané 
e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2022 (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

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

9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe a použití 
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou 
(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

10. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o financovaní 
originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov (bude zaslané e-mailom) 
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Predkladá: Jana Kubalová 

11. Návrh Dodatku  č. 2 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 

12. Poriadok odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

13. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Dávid Nekoranec 

14. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 a č. 8/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

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

16. Počet volebných obvodov, počet volebných okrskov, počet poslancov a úväzok 
starostu obce pre komunálne voľby 2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Nikola Zajacová 

17. Rôzne (videoprojekcia) 
18. Interpelácie poslancov 

19. Záver  
 
 
 
 

K bodu č. 1 

• Schválenie programu  

 

Uznesenie č. 4/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 29. 
06. 2022. 
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K bodu č. 2 
• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
Uznesenie č. 4/2022-2 
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 
                                  Daniel Lysík 
                                  
            
 
K bodu č. 3 

• Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 

Uznesenie č. 4/2022-3.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty káblovej 
distribučnej sústavy pre káblovú televíziu i internet v obci Vysoká nad Kysucou 

2. Berie na vedomie Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty káblovej 
distribučnej sústavy pre káblovú televíziu i internet v obci Vysoká nad Kysucou 

 

Uznesenie č. 4/2022-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
K bodu č. 4 

• Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká nad 
Kysucou 
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Uznesenie č. 4/2022-4 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prejednalo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká 

nad Kysucou za rok 2021. 
2. Schvaľuje Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká 

nad Kysucou za rok 2021. 

 
K bodu č. 5 

• Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021 
 

Uznesenie č. 4/2022-5.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 
2. 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 2021 „bez výhrad“. 

 

Uznesenie č. 4/2022-5.2 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prerokovalo financovanie schodku rozpočtu za rok 2021 zo zostatku finančných  operácii 

v celkovej sume 183 116 Eur. 
2. Schvaľuje financovanie schodku rozpočtu za rok 2021 zo zostatku finančných  operácii 

v celkovej sume 183 116 Eur. 
3. Schvaľuje použitie zostatku finančných operácii na posilnenie kapitálových výdavkov 

v roku 2022 v sume 38 163 Eur. 
 
 
K bodu č. 6 

• Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021 
 

Uznesenie č. 4/2022-6 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 
2. Schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 
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K bodu č. 7 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2022 
 

Uznesenie č. 4/2022-7 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. 
2. Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. 
 
 
K bodu č. 8 

• Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

Uznesenie č. 4/2022-8 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výsledku finančnej kontroly č. 20062022 – ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
2. Berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 20062022 – ZŠ s MŠ E. A. 

Cernana. 
 
 
 
K bodu č. 9 

• Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe a použití 
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou 

 

 

Uznesenie č. 4/2022-9 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe 

a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou. 
2. Uznáša sa na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o tvorbe a použití 

fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou. 
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K bodu č. 10 
• Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020   

o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na   
úseku školstva a financovaní správy školských objektov 
 
 

Uznesenie č. 4/2022-10 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 

o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov. 

2. Uznáša sa na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o financovaní 
originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy 
školských objektov. 

 
 
K bodu č. 11 

• Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019   
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach  
školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou 
 

 

Uznesenie č. 4/2022-11 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Návrh Dodatku  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou 
Vysoká nad Kysucou. 

 
K bodu č. 12 

• Poriadok odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch   
 

Uznesenie č. 4/2022-12 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Návrh Poriadku odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch. 
2. Schvaľuje Poriadok odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch. 
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K bodu č. 13 

• Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

Uznesenie č. 4/2022-13 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo informáciu o Zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 

a úspešnosti podaných žiadostí. 
2. Berie na vedomie informáciu o Zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených 

výziev a úspešnosti podaných žiadostí. 

 
 
K bodu č. 14 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2022 a Rozpočtové opatrenie 
obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2022 

 

Uznesenie č. 4/2022-14.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2022.  

 

Uznesenie č. 4/2022-14.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2022. 

 

Uznesenie č. 4/2022-14.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2022. 
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K bodu č. 15 

• Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

Uznesenie č. 4/2022-15 
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 Telocvične vo Vyšnom Kelčove 
č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa), 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, žiadateľovi: Adamovi Vanekovi, Vysoká nad Kysucou č. 660, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  

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 to nebytový priestor v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove 
č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa), 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, žiadateľovi: Adamovi Vanekovi, Vysoká nad Kysucou č. 660, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou, Rodné číslo: 981229/4162   
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – posilňovňa (bývalá náraďovňa) o výmere 30,16  m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 120,00 €(v zmysle §4 ods. 5 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou) splatné v polročnej 
splátke, vždy počas prvého mesiaca príslušného polroka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 2 roky od podpisu zmluvy s výpovednou lehotou 
2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Priestory bývalej náraďovne v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove č. 658 boli 
žiadateľom v minulosti svojpomocne prerobené na posilňovňu, ktorá slúži mladým ľuďom 
z Vyšného Kelčova venujúcim sa fitness a body buildingu.  Obec chce podporiť športové 
vyžitie mladých ľudí, ktoré prispieva k zdravému životnému štýlu a snahu mladých ľudí 
venovať sa i tomuto druhu športu. Žiadateľ mal za týmto účelom priestory prenajaté 
i doposiaľ. Plnil si všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad Kysucou. 
Obec na využívanie priestorov neeviduje žiadne sťažnosti.  

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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K bodu č. 16 

• Počet volebných obvodov, počet volebných okrskov, počet poslancov   
a úväzok starostu obce pre komunálne voľby 2022 

 

Uznesenie č. 4/2022-16 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo 

a) Návrh na počet volebných obvodov - 3 
b) Návrh na počet poslancov -  9 z toho: 

- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrch rieka,  Nižný koniec, Ústredie po 
cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 

- Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 
2 poslanci 

- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 
poslanci 

c) Návrh na úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 
2. Schvaľuje 

a) Počet volebných obvodov - 3 
b) Počet poslancov -  9 z toho: 

- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrch rieka,  Nižný koniec, Ústredie po 
cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 

- Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 
2 poslanci 

- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 
poslanci 

c) Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 
 
 
K bodu č. 17 

• Rôzne 
 

Uznesenie č. 4/2022-17.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Návrh na počet prijímaných žiakov a počet tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na 

školský rok 2022/2023. 
2. Schvaľuje Návrh na počet prijímaných žiakov a počet tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na 

školský rok 2022/2023. 
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Uznesenie č. 4/2022-17.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Výročnú správu pre rok 2021 Združenia TKO Semetešn.o., Semeteš č. 439, 

023 54 Turzovka.  
2. Berie na vedomie Výročnú správu pre rok 2021 Združenia TKO Semetešn.o., Semeteš č. 

439, 023 54 Turzovka. 
 
 
 

Uznesenie č. 4/2022-17.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Anny Grušpierovej, rod. Holákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 

108, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely. 
2. Berie na vedomie žiadosť p. Anny Grušpierovej, rod. Holákovej, bytom Vysoká nad 

Kysucou č. 108, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely. 
3. Poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na ocenenie parcely EKN 

20017/1. 
 

Uznesenie č. 4/2022-17.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 
1/1, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres 
Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  
z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, 
táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prenájmu, žiadateľovi: Igor Šurina, nar. 
03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 
280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,186 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: 
1. 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 

2. Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 
s uzavretím nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na parcelu 
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nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá vo výške  0,22 
EURO/m2 
Výsledná cenu ročného nájmu bola oproti cene určenej znaleckým posudkom číslo 12/2014 
zo dňa 23. 01. 2014 navýšená o 100% z dôvodu, že sa predmetný pozemok nachádza 
v intraviláne obce a znížená oproti cene uvedenej v bode č. 2 z dôvodu, že bola zohľadnená 
ťarcha, ktorou je prekrytý odvodňovací kanál a potrubie obecného vodovodu.  

 
 
Odôvodnenie: 
Dňa 29. júna 2022 doručili manželia Igor a Danka Šurinovci žiadosť o prenájom parcely  CKN 
č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, ktorá bola GP č. 13/2017 odčlenená z parcely EKN 
č. 20218/1 zapísanej na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou. 
Parcela EKN 202018/1 bola vytvorená prekrytím odvodňovacieho kanála, ktorý slúži na 
zaústenie povrchových dažďových vôd. Prekrytie je vytvorené z betónových rúr. Súbežne 
s odvodňovacím kanálom je parcelou vedené i potrubie obecného vodovodu vedúce z vodárne 
pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana do vodojemu umiestneného nad farským kostolom sv. Matúša. 
Prístup na parcelu je možný cez parcelu CKN 1703/9, ktorej vlastníkom sú žiadatelia a s ktorou 
vytvára spoločný celok. Prístup na parcelu z južnej strany (priamo z miestnej komunikácie) je 
sťažený kvôli existujúcej terénnej hrane.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa. 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. 
Nájomcovia budú povinní strpieť vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti nájomcu strpieť 
odvodňovacie a vodovodné potrubie s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja uloženého potrubia vodorovne a obidve strany, čo predstavuje plochu obmedzenia 
(vecného bremena) za účelom prevádzkovania, opravy a údržby. Nájomcovia budú povinní 
umožniť prenajímateľovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženému potrubiu  
v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby. 
V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zo dňa 3/2019-6.3 a na 
základe následne spísanej Nájomnej zmluvy zo dňa 30. 08. 2019 boli v období od 30. 08. 2022 
do 31. 08. 2022 nájomcami parcely CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2 samotní 
žiadatelia - manželia Igor a Danka Šurinovci. 
 

Uznesenie č. 4/2022-17.5 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Petra Cipka, bytom Semeteš č. 1027, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

o prenájom obecného pozemku  
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2. Berie na vedomie žiadosť p. Petra Cipka, bytom Semeteš č. 1027, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o prenájom obecného pozemku  

Pozn.: Nakoľko je žiadosť neúplná, Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou žiada 
doložiť vytyčovací výkres  (resp. geometrický plán) na časť parcely CKN 6201, ktorá má byť 
predmetom prenájmu. 
 

Uznesenie č. 4/2022-17.6 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť nájomcov bytového domu Ústredie č. 1259, 023 55 Vysoká nad 

Kysucou ohľadom fondu opráv. 
2. Berie na vedomie žiadosť nájomcov bytového domu Ústredie č. 1259, 023 55 Vysoká nad 

Kysucou ohľadom fondu opráv. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
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