OBEC PODVYSOKÁ
UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V Podvysokej zo dňa15. 12. 2016 číslo 34/2016
Obecné zastupiteľstvo k bodu 10. Rôzne
A/ SCHVAĽUJE:
1. Zmluvu o dielo č. 3/2016 s dodávateľom URBARCH SK, s. r. o. Žilina - na
vypracovanie Územného plánu obce Podvysoká.
2. Zmluvu o dielo zhotoviteľ TEMPRO stavebná firma s. r. o. Čadca – “Zníženie
energetickej náročnosti budovy Materská škola Podvysoká 345.
3. Zmluvu o dielo zhotoviteľ TEMPRO stavebná firma s. r. o. Čadca – “Rekonštrukcia a
výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká III. etapa”.
4. Dodatok č. 02 Zmluvy o dodávke plynu – osobitné dojednania k zmluve o dodávke
plynu pre maloodberateľov.
5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie
6. Odpredaj vysokozdvižného vozíka na náhradné diely p. Miroslavovi Opialovi vo výške
500 €.
7. Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce - parcelu č. CKN 1152/2 o výmere
271 m2 formou osobitného zreteľa ako nadbytočný majetok Farnosti Podvysoká.
8. Sociálnu výpomoc pre p. Beátu Korduliakovú vo výške 100 € na dieťa.
9. Sociálnu výpomoc p. Vilme Kajánkovej vo výške 350 € na dieťa a 350 € matku pre
zdravotné postihnutie.
10. Usadenie retardérov na MK vedľa domu p. Vahančíkovej v jarných mesiacoch.
11. Započítanie nákladov na energie (vodné, stočné + plyn) do nájmu za nebytové
priestory neziskovej organizácií Bimaček s platnosťou od 1. 1. 2016.
12. Zámer výstavby “urnového hája” v areáli cintorína Podvysoká, prieskum návrhu
“urnovej steny”, štúdia výstavby do najbližšieho OZ.
13. Zámer výstavby pódia na kultúrne vystúpenia v areáli futbalového ihriska FK
Podvysoká.
14. Schválenie zásad vyplácania odmien poslancov od 1. 1. 2017:
a) 30 € za jedno zasadnutie OZ
b) Členovia komisií – jedno zasadnutie 15 € predseda, člen – 10 €
c) Odmenu zástupcovi starostu 100 €/mesiac.
15. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej podmienkach a výsledkoch na MŠ
Podvysoká 2015/2016
16. Komisiu s 5 členmi - poslancami : p. Ing. Milan Kožák, p. MUDr. Michal Malicher, p.
Miroslav Koniar, Jozef Chrobák, Ing. Juraj Comorek, ktorá prerokuje návrh spolu
účasti na oprave mostu 1/3 obec Podvysoká a 2/3 obec Olešná na najbližšom

rokovaní OZ v Olešnej. Po dohode bude tento návrh záväzný na schválenie obecným
zastupiteľstvom.
17. Návrh plánu kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017
18. Odmenu zástupcu starostu vo výške 50 € mesačne. Odmeny poslancom 23,24 € za
každé zasadanie a 1/9 z prerozdeleného zostatku z položky „odmeny poslancom“,
odmenu členom komisie po 50 €.

B/ UKLADÁ:
1. P. Starostovi obce pozvať p. Ing. Barčiaka na najbližšie zasadnutie Obecného
zastupiteľstva ohľadom územného plánu obce.
2. P. Starostovi osloviť projektanta vo vzťahu dopracovania projektu elektroinštalácie na
opravu v objekte ZŠ, ŠJ, Telocvične ako podklad k žiadosti na Okresný úrad Žilina z
dôvodu havárijného stavu elektroinštalácie.
3. Školskej komisii a p. starostovi vykonať kontrolu stavu elektrickej panvice a ostatných
spotrebičov v ŠJ z dôvodu potrebnej výmeny.
4. P. starostovi obce zasielať podklady k rozhodovaniu – zmluvy o dielo s rozpočtom a
výkazom výmer.

C/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu obce o zimnej údržbe v obci.

Milan Matlák
starosta obce

