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Zápisnica OZ č. 10/2016 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 2016     
v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h. 
 
Prítomní: 
Starosta obce :  Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Ing. Miroslav Dočár 
         Miroslav Dorman 
   Mgr. Katarína Chnapková (13:30) 
   Mgr. Katarína Jantošová (15:11) 
                                Mgr. Janka Jurčová 
   Mgr. Bohuslav Krasula 
   Ján Lysík 
   Dpt. Jozef Vavrica 
                                Jozef Zborovan                                
 
Neprítomní poslanci OZ: nikto 
Prednosta Obecného úradu: prítomný 
Hlavný kontrolór: prítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
4. Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu o financovaní originálnych kompetencií 

obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
5. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce    
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou na rok 2017 - 2019 
7. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019 
8. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2015 a Konsolidovanej 

účtovnej závierky na rok 2015 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 

    10.   Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad  
            Kysucou za rok 2016   
    11. Návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 2014, 2015 
    12. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2016 
    13.  Rôzne 
    14.  Interpelácie poslancov 
    15. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných hostí na 10. schôdzi OZ v roku 2016. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,Mgr.	Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	
Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	
Uznesenie č. 10/2016-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa         
15. 12. 2016.             
 
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:  Ing. Miroslav Dočár 
                                                                Jozef Zborovan                  
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Ján Lysík 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať.  

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,Mgr.	Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	
Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 10/2016-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 



Strana 4 z 33  Zápisnica č. 10/2016 
  
 

Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
  
 
Rok 2012 
 
Uznesenie č. 4-4-2/2012 

Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť nájomcov bytového domu č.1259         
o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného nájomného domu č. 1259. Pre 
posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu, bude spracovaný odborne 
spôsobilou osobou energetický posudok budovy. 

 
Uznesenie č. 7-6-5/2012 

Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu Vysoká nad 
Kysucou č. 1259 o opätovné prešetrenie možnosti zateplenia tohto bytového domu. 

 
Podanie správy: Žiadosť považujem za plne opodstatnenú. 
 
Uznesenie č. 12-5-3/2012 

Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou 
– Jedľovník 914, podporenú podpismi 9-tich vlastníkov nehnuteľnosti v osade „Predná 
Šatina“ o riešenie problému prístupovej komunikácie k ich nehnuteľnostiam a poveruje 
starostu obce zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami. 

 
Uznesenie č. 3-1-4/2014 

Ø Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného 
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce 
Jedľovník – Šatina. 

 
Podanie správy: Prebehlo prvotné zameranie sporného „prístupu“ v teréne. Nakoľko však 
novozameraná parcela svojou rozlohou nezodpovedá parcele, ktorá by zo strany obce mala 
byť predmetom zámeny momentálne hľadáme možnosti riešenia, nakoľko zo strany pána 
Greguša nie je vôľa vyčleniť zo sporného pozemku rozmerovo identickú plochu.                  
V napĺňaní uznesenia a v jednaniach budeme pokračovať. 
 
Rok 2013 
 
Uznesenie č. 7-2-8/2013 

Ø Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného 
bremena na spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 

 
Uznesenie č. 8/2015-3.2 

Ø Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká 
nad Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka 
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strpieť na pozemku vodovodné potrubie DN 100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany       
v šírke 1,5 m od vonkajšieho južného pôdorysného okraja uloženého potrubia smerom   
do vnútra pozemku a podzemnú šachtu o rozmere D 2,3m x Š 1,5m x H 1,5m, čo 
predstavuje výmeru 120,00 m2, za jednorazovú odplatu za vecné bremeno v celkovej 
výške 101,75 € (slovom: jednostojeden euro a sedemdesiatpäť centov), čo je podiel 
132/240 z celkovej odplaty 185,00 € v zmysle vypracovaného znaleckého posudku. 

Podanie správy: Pani Chríbiková s navrhovanou cenou nesúhlasí a odmietla podpísanie 
Dohody o zriadení vecného bremena. 
 
Rok 2014 
 
Uznesenie č. 3-3-3/2014 

Ø Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom 
Masarikom vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu. 

 
Podanie správy: Uznesenie ostáva stále otvorené. Obec zatiaľ nerieši výkupy pozemkov    
pod pripravovanú cyklotrasu. 
 
Uznesenie č. 4-1-7/2014 

Ø Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku pri bytovke ZŠ E. A. 
Cernana č. p. 1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto                     
s podmienkou prieskumu potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových 
domov o rovnaké státie pre osobné autá a doloženia geometrického plánu. 

 
Podanie správy: V predmetnej veci obec nikto z nájomníkov už nekontaktoval. 
 
Rok 2015 
 
Uznesenie č. 6/2015-8.3 

Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Kubinca a Mgr. Júlie 
Kubincovej, bytom Makov 163, 023 56 Makov 023 56 a poveruje starostu obce vo 
vedení ďalších jednaní za účelom odkúpenia predmetných pozemkov do vlastníctva obce. 

 
Podanie správy: Pán Kubinec nemá záujem o výmenu pozemkov, ale len odpredaj. Je 
ochotný akceptovať odpredaj i na splátky. Rozhodnutie je na obecnom zastupiteľstve. 
 
Uznesenie č. 8/2015-6.1 

Ø Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu 4 vchodových dverí na obecnom nájomnom 
byte č. 1259. 

 
Podanie správy: Z dôvodu realizácie iných investičných priorít obce nebolo doposiaľ 
realizované. Zámer je súčasťou navrhovaného rozpočtu na rok 2017. 
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Rok 2016 
 
Ø Žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o úľavu na odpade pre ľudí na Semeteši, nakoľko 

okolití obyvatelia trpia zberným miestom odpadu. 

Uznesenie č. 7/2016-4.5 
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Martina Umriana o oslobodenie 

od poplatku za TKO. Vo veci sa už koná a je nutné počkať na konečné vyjadrenie TKO 
Semeteš, ktoré jedná s majiteľom skládky pánom Grežďom. 

Podanie správy:  Táto otázka bola prekonzultovaná s hlavným kontrolórom obce, ktorý 
vypracoval stanovisko: Stanovisko k možnosti požiadania o vrátenie, zníženie alebo 
odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stanovisko podáva 
možnosť vrátenia poplatku zo strany obce, nakoľko obec je prijímateľom poplatku           
za odpad. Ak poplatníkovi zanikla poplatková činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť. Obec môže poplatníkovi za určité 
obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa 
nezdržiava alebo sa zdržiava na území obce poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky 
spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne  
záväznom nariadení. Obec môže poplatok znížiť alebo odpustiť aj za iných podmienok ako 
je nezdržiavanie sa na území obce viac ako 90 dní. Rovnako tieto prípady musia byť 
uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ide najmä o prípady, keď fyzická osoba je 
v hmotnej núdzi, je staršia ako 62 rokov, je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím       
so sprievodcom, prevažne alebo úplne nevládna osoba.  
 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
Obec môže poskytnúť úľavu na dani z nehnuteľnosti jednotlivej časti obce ktorou je 

územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce 
a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Ak má daňovník viac nehnuteľností v 
jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. 
Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely 
pozemkov. Podmienku 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce miestna časť Semeteš  
nespĺňa.  

 
Starosta obce 
Podali sme žiadosť p. Grežďovi o platenie 10 % za užívanie účelových komunikácií 

slúžiacich na prístup ku skládke a 90 % by išlo mestu Turzovka. Právnik p. Grežďa to posúdil  
po vysvetlení zákona, že cesty  2/487 a 2/541 nie sú účelovou komunikáciou. Požiadali sme 
Okresný úrad v Čadci, odbor cestnej dopravy, o vysvetlenie tohto ustanovenia zákona. Okresný 
úrad zaslal odpoveď s odôvodnením, že to nemôže posúdiť, že to môže urobiť len Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zatiaľ na odpoveď čakáme. V zmysle zákona nemá 
obec možnosť poskytnúť zľavu na poplatku za odpad pre určitú skupinu obyvateľov, nakoľko by 
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tým došlo k znevýhodneniu celej ostatnej skupiny obyvateľov. Zároveň vyzývam i samotných 
zainteresovaných a samozrejme predkladateľov, aby navrhli spôsob riešenia. 
 

Uznesenie č. 8/2016-8.2 
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty. 

Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

Uznesenie č. 8/2016-8.3 
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty. 

Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

Uznesenie č. 8/2016-8.4 
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Dr. Evy Gáboríkovej, M. A., PhD.                    

o zabezpečenie priepustu na odvádzanie vody z dôvodu minimalizovania poľadovice. 
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

 
Podanie správy:  Komisia výstavby neuskutočnila obhliadku cesty z dôvodu nepriaznivého 
počasia.  
 
 
Vzhľadom na to, že neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mgr.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Janka	 Jurčová,	 Mgr.	
Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	
Uznesenie č. 10/2016-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
 
Na schôdzu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou sa s ospravedlneným oneskorením 
dostavola poslankyňa OZ Mgr. Katarína Jantošová. 
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Ad.4  Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu o financovaní originálnych  

         kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva  

 
Dodatok k Všeobecne – záväznému nariadeniu o financovaní originálnych kompetencií obce 
Vysoká nad Kysucou na úseku školstva bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný             
e-mailom spolu s dôvodovou správou. Predmetom tohto dodatku je zmena prílohy č. 1 a prílohy    
č. 2 z dôvodu každoročnej zmeny koeficientu. Dodatok bol zverejnený na webovom sídle obce aj 
na úradnej tabuli obce.  
 
Vzhľadom nato, že neboli k tomuto bodu žiadne otázky, dal starosta obce o ňom hlasovať.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	
Uznesenie č. 10/2016-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2014. 
 
 

Ad.5  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

 
Ján Lovasz, nar. 19. 5. 1978, Vysoká nad Kysucou 1259, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Výzva 
 

Starosta obce 
Obec riešila omnoho väčšie investičné veci, preto sa neuskutočnila výmena dverí 

v bytovke. Táto výmena dverí sa dostala do rozpočtu obce na nasledujúci kalendárny rok. 
Zvolám Komisiu výstavby za účelom spoločného stretnutia s nájomníkmi v tomto obytnom dome 
v čo najbližšom čase,  aby sme preriešili určité pravidlá. 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Ľudia sa sťažujú, že sú tam plesne. Bývajú tam rodiny s deťmi a takéto prostredie môže 

spôsobovať rôzne choroby. Myslím si, že by sme sa mohli pokúsiť nájsť nejaké finančné 
prostriedky na opravu tohto bytového domu v záujme zachovania pokoja.  
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Mali by sme zavolať odborníka s kamerou na vyhotovenie termosnímkov, aby zistil, 

v ktorých častiach budovy je vlhko. Treba zistiť, či sú tam zabudované ventilátory. 
 
 Starosta obce 
 Problém vidím v správaní niektorých nájomníkov. Keď sme sa boli pozrieť na povale 
budovy odvetrávací komín pri jednom byte bol úplne posunutý, okno rozbité, bez povolenia 
nazhromažďované veci. Obec je správcom budovy. Nájomcovia v niektorých veciach chcú 
spolupracovať a niektorých nie. 
 Budova je v súčasnosti ošetrená na veľmi dobrej úrovni, vymenili sa okná, urobilo sa 
drenážne odvodnenie. Áno je potrebné, aby bola budova zateplená, lebo predovšetkým rohy zo 
severnej strany predstavujú tepelné mosty. Výmena dverí na budove je už zahrnutá do rozpočtu 
obce. 
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Pokiaľ sú aj iné nedostatky spôsobené vinou resp. vekom budovy, tak by sa to malo riešiť. 
 
 Starosta obce 
 Postupne sa budú riešiť všetky nedostatky v budove. 
 
 
K žiadosti neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta dal poslancom obecného zastupiteľstva 
o nej hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Lovasza. 
 
 
Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, 022 01  Čadca 
Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie 43. ročníka Kysuckého maratónu 
 
Po prednesení žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať 
o schválení dotácie vo výške 200 €. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca o dotáciu              
na zabezpečenie 43. ročníka Kysuckého maratónu vo výške 200 €. 
 
 
Občianske združenie  Terra Kisucensis, Záhradná 420, 023 54  Turzovka 
Žiadosť o finančný príspevok 
 
Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. Starosta obce navrhol finančný príspevok            
vo výške 200 €. Nakoľko nebol žiaden pozmeňujúci návrh, dal o žiadosti poslancom hlasovať.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianskeho združenia Terra Kisucensis o finančný 
príspevok vo výške 200 €. 
 
 
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, Košická 2, 010 65  Žilina 
Nájomná zmluva č. 010/TPO/P/2016 
 
Žiadosť bližšie predstavil starosta obce a následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva    
na hlasovanie o tejto žiadosti.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	
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Uznesenie č. 10/2016-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 010/TPO/P/2016 uzavretú medzi 
Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, a. s. a obcou Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Základná organizácia Združenia postihnutých civilizačnými chorobami v SR, 023 55  Vysoká 
nad Kysucou 
Žiadosť o finančnú pomoc 
 

Starosta obce 
Finančná pomoc pre túto organizáciu je už zahrnutá v rozpočte obce vo výške 300 €. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce o žiadosti hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie Združenia postihnutých 
civilizačnými chorobami v SR vo Vysokej nad Kysucou o finančnú výpomoc vo výške 300 €. 
 
 
Ad. 6  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  
           Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019  
 
 
Hlavný kontrolór obce bližšie objasnil svoje odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2017 – 2019.  
 
Nakoľko neboli pripomienky k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce, dal starosta 
obce o ňom hlasovať. 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	
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Uznesenie č. 10/2016-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019.  

 

Ad.7  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 - 2019 
 
 

Starosta obce 
 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2017 – 2019 Vám bol zaslaný e-mailom.     
Pri jeho zostavovaní sme sa snažili zohľadniť všetky dlhodobé priority obce a zachovať 
nastavený trend rozvoja obce. Nie je možné však predvídať všetky situácie, ktoré môžu nastať 
v nasledujúcom roku, ktoré sa budú odvíjať či už od podaných a zverejnených výziev alebo        
od stavebných aktivít obce. Pri zostavovaní rozpočtu sme sa snažili už zamerať na projekty, ktoré 
boli prejednané na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2016. Sú nimi: dokončenie 
šestnásťbytového nájomného domu, kde sa obec podieľa spoluúčasťou, výstavba toaliet            
pri cintoríne v Ústredí obce, začatie s výstavbou chodníka v závislosti od majetkovo-právneho 
vysporiadania jednotlivých etáp, rekonštrukcia umyvárni v Materskej škole v Ústredí, 
rekonštrukcia toalety v Materskej škole vo Vyšnom Kelčove, nákup pozemkov pod pripravovaný 
zámer zberného dvora, spoluúčasť  na realizovaných projektoch, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií. Tieto projekty predstavujú hlavné priority, okrem toho chceme realizovať viacero 
drobných udržiavacích prác, ktoré vie obec realizovať z vlastných zdrojov.  

 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 

 Ja by som chcel podotknúť, že na Vyšný Kelčov sa trochu zabúda. Zatvorila sa základná 
škola, bolo by dobré, aby sa s touto budovou niečo urobilo,  tak isto aj s budovou Materskej 
školy vo Vyšnom Kelčove a postaviť prístrešok na cintoríne. 
 
 Starosta obce 
 Od 1. 1. 2017 bude spustená vo Vyšnom Kelčove celodenná prevádzka materskej školy. 
Celodenná prevádzka vychádza viac-menej zo zdrojov v originálnej kompetencii obce. 
Svojpomocne sa teraz opravujú vchodové dvere do materskej školy. Chceme realizovať aj 
rekonštrukciu časti toaliet v materskej škole. Prístrešok na cintoríne vo Vyšnom Kelčove by sme 
chceli vybudovať a dúfam, že sa nám to tento rok podarí, preto si myslím, že na Vyšný Kelčov sa 
v žiadnom prípade nezabúda. 
 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 

 Vybudovanie prístrešku na cintoríne vo Vyšnom Kelčove už odkladáme veľa rokov. Ak by 
sme čerpali dotácie a spolu z prostriedkov z rozpočtu obce by sme to mohli realizovať už 
nasledujúci rok, nebude to až taká veľká investícia. Tiež sa tým zlepší prostredie, lebo keď prší, 
tak sa tam vytvára blato, keďže ľudia chodia autami až po dom smútku. V súvislosti s týmto by 
tam bolo dobré dať nejakú zákazovú značku, aby tam nechodili autá až tak blízko. Zem by nebolo 
treba ani vybetónovať, len posypať nejakým materiálom, aby sa nevytváralo blato.  
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 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Keď som si pozrel zoznam vlastníkov pozemkov na cintoríne vo Vyšnom Kelčove, myslím 
si, že ľudia by sa toho bezplatne nevzdali, z môjho pohľadu je to neprechodné. Možno by bolo 
riešením odpustiť im poplatok za hrobové miesta, ktoré sa tam nachádzajú. 
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Ja som ani nevedel, že je to tak nevysporiadané. V súčasnosti je tam veľké množstvo 
vlastníkov, z ktorých väčšina tu ani nebýva, tak vysporiadavanie bude dosť ťažké. S niektorými 
vlastníkmi by to už vysporiadané malo byť z minulosti. V geodézii sa to možno neprenieslo. 
Podľa môjho názoru, keby sa tam urobili trochu úpravy, ako premiestnenie kontajnera, 
vysypanie plochy pred domom smútku nejakým materiálom, tak by to vlastníkom neprekážalo, 
pričom majetkovo-právne by sme to vysporiadali postupne. 
 

Ing. Ladislav Kubačák, prednosta obecného úradu 
Ja by som chcel len upozorniť, že bez súhlasu vlastníkov sa dajú vykonať len drobné 

úpravy, na výstavbu prístrešku bude treba súhlas vlastníkov pozemkov. Obec nebude stavebným 
úradom, bude treba stavebné povolenie, inak pôjde o čiernu stavbu. V prípade žaloby by s tým 
boli problémy.  

 
Starosta obce 
Cena prístrešku predstavuje cca 10 000 €. Išlo by o verejnú stavbu, pri stavbe bez 

stavebného povolenia to bude predstavovať riziko. 
 

Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
Nedalo by sa realizovať niečo prostredníctvom zverejňovaných výziev? 

 
Starosta obce 
Výzvy na realizáciu projektov, ktoré by potrebovala naša obec, ako je rekonštrukcia 

miestnych komunikácií, výstavba chodníkov, výmena verejného osvetlenia, zateplenie budov, sa 
nedajú uskutočniť, na takéto projekty výzvy nie sú.  

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Chcela by som poukázať na to, že mám informáciu, že všetci predškoláci vo Vyšnom 

Kelčove pôjdu na Makov do materskej školy, pričom sa bude zriaďovať od januára 2017 
celodenná materská škola vo Vyšnom Kelčove. 

 
Starosta obce 
Toto je na voľbe rodičov. Zriadením škôlky ako celodennej sme vyšli v ústrety 

obyvateľom našej obce, ale nikoho nútiť nemôžeme kam majú umiestniť svoje deti. My musíme 
akceptovať rozhodnutie rodičov. Na rodičovskom združení v materskej škole vo Vyšnom Kelčove 
som však rodičom povedal, že nakoľko obec vyvíja snahu modernizácie materskej školy, boli by 
sme samozrejme radi, aby umiestnili deti do základnej školy v našej obci. 
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Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
Robil som tam revíziu a pýtal som sa na to rodičov, ktorí tam boli. Potvrdili, že veľa 

rodičov, chce dať svoje deti na Makov do škôlky. Myslím, že by to mala byť ich taká morálna 
povinnosť, dať deti do škôlky v našej obce, keď im vychádzame v ústrety.  

 
Starosta obce 
Na združeniach s rodičmi sme vyriešili menšie investícii ako je koberec, skrinky. Obec 

bude financovať materiál, pričom rodičia si to zrealizujú svojpomocne. Tiež si myslím, že by to, 
kam budú chodiť deti do škôlky, malo byť postavené na morálke. Keď my robíme ústretové kroky, 
tak by sa nám možno mohlo aj niečo vrátiť. 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Jeden z dôvodov, prečo chcú dať rodičia deti na Makov, je telocvičňa. V našej obci je 

potrebná telocvičňa, ale z obecného rozpočtu sa nevybuduje.  
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Ja by som chcel pripomenúť, že v našej obci sú potrebné chodníky na cintoríne. Zisťoval 

som náklady na ich zrealizovanie. Cena chodníka na meter by predstavovala cca 12,-- €. Keď by 
sa tam prirátala ešte doprava materiálu, tak by to vyšlo približne 20,-- € na meter dĺžky 
chodníka. Myslím, že je to taká položka, ktorá by sa mohla dať zahrnúť do rozpočtu. Chodníky 
na cintoríne naozaj treba, lebo keď prší, tak je to tam ako na oranisku. 

Chcel by som tiež poukázať na osvetlenie v našej obci, hlavne na Nižnom Konci. Niektoré 
svetlá nesvietia a ak fúka silnejší vietor, tak svetlá vypadnú. Ostatné obce smerom od Čadce sú 
pekne vysvietené, len u nás je to horšie. 

Taktiež by sa mohla do rozpočtu už zahrnúť aj telocvičňa, prípadne by si obec mohla 
zobrať úver, aby sa tá telocvičňa postavila, nakoľko budeme už asi jediná obec na Slovensku, 
kde nemajú telocvičňu. 

Bol by som tak isto rád, ak by sa do rozpočtu zahrnula aj oprava Rekšovského mostu. 
 
Ing. Ladislav Kubačák, prednosta obecného úradu 
Výstavba chodníkov nie je až taká lacná záležitosť. V prepočte by to vyšlo okolo 10 000,-- 

€ a ak by sa zarátali do rozpočtu, tak by sa muselo niečo iné vylúčiť. 
 
Starosta obce 
Čo sa týka telocvične, tak už mesiac sa zúčastňujem intenzívne jednaní a na najbližšej 

schôdzi obecného zastupiteľstva vám predstavím určitý model možnej výstavby telocvične. Bude 
na posúdení obecného zastupiteľstva, či predložení model schváli alebo nie. Na výstavbu 
telocvične nie sú žiadne výzvy a do roku 2022 ani nebudú žiadne zverejňované výzvy. 

Čo sa týka rekonštrukcie verejného osvetlenia, tak na ňom pracujeme už niekoľko 
mesiacov. Momentálne sa dokončuje svetlo-technická štúdia, ktorá rieši svietidlá na každý jeden 
stĺp – vrátane Semeteša či Vyšného Kelčova V osadách bdôjde k výmene existujúcich svietidiel. 
Samozrejmosťou je rekonštrukcia rozvádzačov. Osvetlenie u pani Barčákovej je špecifický 
prípad. Demontovali sme svetlo, ktoré je v strede záhrady, osvetlovalo záhradu, ale nie 
prístupovú komunikáciu. Potrebujeme osvetliť verejné príestory a nie súkromné. Pri financovaní 
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verejného osvetlenia by bolo dobré financovanie z úspory, teda bez vstupných investícií obce. 
Momentálne máme okolo 520 svietiacich bodov a ide o doplnenie takmer 300 svietiacich bodov. 
Pri doplnení týchto 300 svietiacich bodov dosiahneme úsporu takmer 70 %.  V súčasnosti máme 
náklady na jedno svietidlo 8,-- € a pri doplnení týchto svietidiel, by mali náklady klesnúť na 5,-- 
€ na jedno svetlo. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom elektronického verejného 
obstarávania, aby bola zaručená aj istá kvalita svietidiel a bude poskytnutá 10-ročná záruka 
a údržba osvetlenia úspešnou spoločnosťou vo verejnom obstarávaní. 

Most u Rekši nie je majetkom obce Vysoká nad Kysucou. Z tohto dôvodu ho nevieme 
opraviť ako rekonštrukciu mostu, ale ako rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie áno. 
Stretol som sa s odborne spôsobilou osobou, ktorá zhodnotila stav mosta. Vyžaduje sa tam 
povrchová úprava betónu a zábradlia. Momentálne sa cenová ponuka spracováva odborne 
spôsobilou osobou. 

 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
Chcel by som dodať ešte k tomu verejnému osvetleniu, že svetlo, ktoré sa domontovalo 

u pána Jedináka, tak to mu osvetlovalo súkromný pozemok, nie verejné priestranstvo a taktiež 
pán Jedinák má podlžnosti voči obci. 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Chcela by som poprosiť o vysvetlenie, prečo je taká vysoká suma pri odmeňovaní 

zamestnancov obce, v prepočte na zamestnanca to vychádza veľmi veľa.  
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
Tá suma nepredstavuje len odmeny zamestnancov obce, ale sú do nej zarátané aj platby 

za nadčasy zamestnancov a taktiež sú tam aj iné výdaje, ako napríklad odmeny riaditeľovi 
základnej školy. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Chcel by som povedať, že zamestnanci obce, pokiaľ sa organizuje nejaké podujatie ako 

napríklad hodové slávnosti, tak robia veľmi veľa hodín nadčasy,  takže ich zaplatenie je 
oprávnené. 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Predkladám návrh zmeny odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, navrhujem 

zvýšiť odmeny na 50,-- €. Odôvodňujem to tým, že to je náročná a zodpovedná funkcia a má to aj 
veľký vplyv na celkové zdravie.  

 
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
Budú sa musieť zmeniť zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Následne vyzval starosta poslancov na hlasovanie o návrhu Mgr. Kataríny Chnapkovej             
na úpravu zásad odmeňovania poslancov v bode A, § 2 ods. 1, v celkovej výške 600,-- € za rok. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	Janka	Jurčová,	Mgr.	
Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 Miroslav	Dorman	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmeny odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
v celkovej výške 600,-- € ročne (50,-- € na poslanca). 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Navrhujem schváliť navrhovaný príspevok pre cirkev, prípadne ak by bolo možné aj 
trochu navýšiť. 
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Navrhujem vyčleniť pre farnosť 6 000,-- € na nasledujúci rok. 
 
Po tomto návrhu vyzval starosta obce poslancov na hlasovanie. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	Janka	Jurčová,	Mgr.	
Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 Miroslav	Dorman	
ZDRŽAL	SA	 Dpt.	Jozef	Vavrica	

Uznesenie č. 10/2016-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť 
Vysoká nad Kysucou na 6 000,-- € na rok 2017. 
 
 
 
 Starosta obce 
 Čo sa týka chodníkov v obci, tak momentálne prebieha zameranie na Nižnom konci, je to 
zamerané už po most u Rekši. Prebieha ešte celé technické spracovanie od Šteglíka po most 
u Rekši. Tak isto prebieha zameranie aj po Široký most. Zatiaľ sú urobené odhady cien 
pozemkov, ale výkupy pozemkov prebiehajú až po ich zameraní. V januári sa začnem stretávať 
s majiteľmi pozemkov. 
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Ing. Ladislav Kubačák, prednosta obecného úradu 
Je treba uskutočniť zameranie a vyhotoviť projektovú dokumentáciu. Až potom môže byť 

vydané územné rozhodnutie. V tejto prípravnej fáze musia byť oslovený aj elektrikári, aj 
železnice. Vydanie stavebného povolenia je až posledná časť. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Myslím si, že by sa mohlo rozdeliť robenie chodníkov na cintoríne na niekoľko častí. 

Urobiť najskôr ten najfrekventovanejší a potom ostatné.  
 
Starosta obce 
Súhlasím. Chcem Vás ešte informovať, že otázku konvektomatu sme poriešili s pánom 

riaditeľom. Dnes sa začína verejné obstarávanie. Škola bola úspešná v dohadovacom konaní.  
 

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, vyzval starosta obce poslancov obecného zastupiteľstva     
na hlasovanie o tomto bode. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-7.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou   
na rok 2017 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok a berie na vedomie výhľadový 
rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2018 - 2019. 

 

Ad.8  Správa  nezávislého  audítora   o  overení   Výročnej   správy   za  rok  2015  

         a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2015  

 
Výročná správa a Konsolidovaná účtovná závierka predstavujú obligatórne dokumenty, ktoré je 
obec povinná vypracovať, a ktoré musia byť overené nezávislým audítorom. Správa nezávislého 
audítora o overení Výročnej správy za rok 2015 a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2015 
bola poslancom zaslaná elektronicky.  

 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce o ňom poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej správy 
za rok 2015 a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2015. 
 

Ad.9  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 bol zaslaný poslancom 
obecného zastupiteľstva elektronicky. Plán bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako i na 
webovej stránke obce v sekcii určenej zverejňovaniu dokumentov hlavného kontrolóra. Tento 
plán vychádza už z navýšeného úväzku hlavného kontrolóra schváleného obecným 
zastupiteľstvom. Je to otvorený dokument, do ktorého je možné aj neskôr zapracovať určitý druh 
kontrolnej činnosti.  
 
Po bližšom vysvetlení plánu zo strany hlavného kontrolóra obce, dal starosta obce poslancom 
o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2017. 
 

Ad.10  Predloženie  záverečných  správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu  

            vo Vysokej nad Kysucou za rok 2016 
 
Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 
boli zaslané poslancom elektronicky. Úlohou záverečných správ je priblížiť činnosť a náplň 
jednotlivých úsekov úradu a hlavne stručne zhrnúť to, čo sa urobilo na každom osobitnom úseku. 
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Popri článkoch, ktoré vychádzajú v priebehu celého kalendárneho roka, sú aj tieto správy jedným 
z východiskových dát pre tvorbu zápisu kroniky v tom danom kalendárnom roku.  
 
Úsek daní a poplatkov 
 
 Miroslav Dorman, poslanec OZ 
 Na listine dlžníkov daní a poplatkov sú mená ľudí, ktorí sú už mŕtvi. Myslím, že bude 
ťažko to vymôcť od pozostalých.  
 
 Starosta obce 
 Obec to musí viesť v evidencii ako pohľadávku. Po určitom čase sa to môže viesť ako 
nedobytná pohľadávka, ktorú môže obecné zastupiteľstvo svojim uznesením zrušiť.  
 
 Daniela Kubicová, pracovníčka úseku daní a poplatkov 
 Pohľadávky na daniach a poplatkoch vymáhame exekučne a aj formou splátkového 
kalendára. Mnohí dlžníci sú však sociálne slabšie rodiny, teda sa nedá moc siahnuť na ich 
príjem. 
 
 Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k úseku daní a poplatkov, dal starosta poslancom hlasovať.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku daní a poplatkov. 
 
 
Úsek prednostu obecného úradu 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chcela by som podotknúť, že spoločný hrob bol hrozne vykosený, kytice boli v starej 
tráve, bolo obkosené aj okolo sviečok. Hroby boli už upravené na sviatok Všetkých svätých a    
po kosení ich bolo treba upraviť znova. Ľudia sa na to sťažovali. 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Chcel by som nadviazať na to kosenie hrobov, či by nemohli zamestnanci, keď to budú 
kosiť, hneď po sebe zametať tú trávu z hrobov, lebo potom sa to zle čistí. 
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 Starosta obce 
 Beriem tieto pripomienky, pokúsime sa s tým niečo urobiť a odsledovať to. Musím však 
povedať, že nie je v našich personálnych silách kosiť, hrabať a etše aj zametať jednotlivé 
hrobové miesta. Samozrejme upozorním pracovníkov, aby boli pri kosení pozornejší. 
 Chcel by som ešte doplniť informácie ohľadom projektov, nakoľko sa týkajú úseku 
výstavby, ktorý má na starosti pán prednosta. V pondelok sme podali projekt Zelené oázy – 
workoutové ihrisko pre mladých ľudí, dnes sme podali projekt na kultúru na hodové slávnosti   
na budúci kalendárny rok a bol schválený projekt na výstavbu výstavných priestorov vo vestibule 
a úpravu vchodu do tejto budovy v plnej výške, avšak projekt sa ešte dokončuje z technického 
hľadiska. 
 
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať o záverečnej správe z úseku prednostu obecného úradu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku prednostu obecného úradu. 
 
Úsek knižnice a kultúry 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k záverečnej správe z úseku knižnice a kultúry, dal starosta 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku knižnice a kultúry.      
 
Úsek matriky a evidencie obyvateľstva 
 
K záverečnej správe z úseku matriky a evidencie obyvateľstva neboli žiadne pripomienky. 
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku matriky a evidencie 
obyvateľstva. 
 
Úsek poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k záverečnej správe z tohto úseku, 
preto ich starosta obce vyzval na hlasovanie. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku poľnohospodárstva 
a odpadového hospodárstva. 
 
 
Úsek sociálnych  vecí 
 
Neboli žiadne pripomienky k záverečnej správe k tomuto úseku, preto dal starosta obce 
poslancom o nej hlasovať. 
 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	
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Uznesenie č. 10/2016-10.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku sociálnych vecí. 
 
Úsek financií a školstva 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k záverečnej správe z tohto úseku, 
preto ich vyzval starosta obce na hlasovanie. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-10.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu z úseku financií a školstva. 
 
 
 
Ad.11  Návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 2014, 2015 
 
Návrh zápisov do obecnej kroniky sa schvaľuje za viaceré roky naraz z dôvodu zvolenia pána 
Antona Opiala za kronikára.  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne pripomienky k návrhu zápisov do obecnej 
kroniky za roky 2013, 2014, 2015, preto ich starosta obce vyzval na hlasovanie. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zápisov do obecnej kroniky za roky 2013, 2014, 2015. 
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Ad.12  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2016 
 
 
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 10/2016, ktorý bol v schválenje kompetencii starostu obce, bol 
poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Jeho bližšie predstavenie uskutočnila 
hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová.   
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu na úpravu rozpočtu obce č. 10/2016, dal 
starosta o ňom hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočetu obce č. 10/2016.  
 
 
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová návrh na úpravu rozpočetu obce č. 
11/2016. Keďže voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky dal starosta obce o ňom 
hlasovať.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 11/2016. 
 
 
 
Ad.13  Rôzne 
 
Dňa 1. 11. 2016 bola starostom obce schválená a prijatá Smernica  o postupe pri verejnom 
obstarávaní pre obec Vysoká nad Kysucou. Jej spracovateľom je hlavný kontrolór obce Vysoká 
nad Kysucou Ing. Marcel Nekoranec. Smernica Vám bola zaslaná na vedomie elektronickou 
formou. 
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Smernica  musí byť predložená na vedomie obecnému zastupiteľstvu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní.  
 

Starosta obce 
 Aj v roku 2017 by sme sa chceli aktívne zapájať do zverejňovaných výziev. Pracujeme na 
zapojení sa do výzvy spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, v rámci ktorej chceme uskutočniť 
rekonštrukciu toaliet vedľa zubára a ich prerobenie na bezbariérové. Výzvou bude pre nás aj 
budova základnej školy vo Vyšnom Kelčove.  
 V januári 2017 by som chcel uskutočniť prehliadku vystavanej bytovky vo Vyšnom 
Kelčove, na ktorú by som Vás chcel pozvať. Stavba by mala byť dokončená do júna 2017          
na základe zmluvy o zhotovení diela.  
 
 
 
DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 
Žiadosť o schválenie návrhu Výročnej členskej schôdze 
 
Po predstavení žiadosti dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať, 
nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 
a schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Horný Kelčov pána Milana Pivka.  
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Dušan Bršlica, nar. 26. 06. 1975, Hranice 1, Podštát, ČR, Vyšný Kelčov 1186, 023 55  Vysoká 
nad Kysucou 
Žiadosť o prenájom priestorov 
 
Žiadosť predstavil prednosta obecného úradu. Následne vyzval starosta obce poslancov 
obecného zastupiteľstva na hlasovanie o žiadosti, nakoľko neboli k nej žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Dušana Bršlicu, zriadenie fyzio - terapeutickej 
ambulancie s prenájmom na 1 rok po doložení živnosti (licencie). 
  
Milan Sýkora, 023 56  Makov 225 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o žiadosti, nakoľko po jej 
predstavení neboli žiadne doplňujúce otázky. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Milana Sýkoru o predĺženie nájomnej zmluvy.  
 
 
Terézia Lisková, nar. 13. 10. 1943, 023 55  Vysoká nad Kysucou 67 
Žiadosť o poskytnutie zľavy na daniach 
 
Po predstavení žiadosti dal o nej starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Terézie Liskovej o poskytnutie zľavy      
na daniach. Zľava je poskytovaná podľa platného všeobecne - záväzného nariadenia.  
 
 
 
Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou, 023 55  Vysoká nad Kysucou 215 
Návrh na úpravu výšky stravného v ŠJ pri MŠ a ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
 
Návrh na úpravu výšky stravného predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová. Nakoľko 
neboli k nemu žiadne pripomienky, dal starosta obce o ňom poslancom hlasovať.  
 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu výšky stravného v ŠJ pri MŠ a ZŠ E. A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 
Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou, 023 55  Vysoká nad Kysucou 215 
Návrh na úpravu výšky poplatku za dovoz stravy  
 
Návrh na úpravu výšky poplatku za dovoz stravy predstavila hlavná účtovníčka obce Janka 
Kubalová. Vzhľadom nato, že neboli žiadne pripomienky k tomuto návrhu, dal starosta obce 
o ňom poslancom hlasovať. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu výšky poplatku za dovoz stravy.  
 
 

Starosta obce 
 V ďalšej časti by som Vám rád predložil žiadosti, ktoré sa týkajú základnej školy, 
materskej školy a školskej jedálne. Ešte skôr ako prejdeme k samotným návrhom, prejednal som 
možnosť odpredaja vyradených vecí s pánom riaditeľom. Našli sme spôsob ako by sme 
postupovli. Tu je však dôležité samotné ocenenie jednotlivých predmetov. Aby sme dosiahli čo 
najväčšiu transparentnosť a tak nedali priestor räznym špekuláciám o dohodách vopred 
oceňovaciu komisiu by mali tvoriť členovia finančnej komisie, ktorí budú prítomný priamo počas 
predaja. Jeho termín bude stanovený po vzájomnej dohode a dostatočne včas i oznámený  
obyvateľom. 
 
 
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Návrh na vyradenie majetku z MŠ a ŠJ 
 
Po predstavení návrhu na vyradenie majetku MŠ a ŠJ dal o ňom starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou                   
na vyradenie majetku z MŠ a ŠJ. 
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Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Návrh na vyradenie majetku zo ZŠ 
 
Starosta obce vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu na vyradenie majetku zo ZŠ po jeho 
predstavení, nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ a MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ZŠ.  
 
 
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Návrh na vyradenie majetku zo ZŠ vo Vyšnom Kelčove 
 
Po predstavení návrhu na vyradenie majetku zo ZŠ vo Vyšnom Kelčove vyzval starosta obce 
poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o ňom. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ZŠ vo Vyšnom Kelčove. 
 
 
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou  
Návrh na vyradenie majetku zo ŠJ vo Vyšnom Kelčove 
Nakoľko neboli k predstavenému návrhu na vyradenie majetku zo ŠJ vo Vyšnom Kelčove 
žiadne pripomienky, dal starosta obce o ňom hlasovať.  
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	
Janka	Jurčová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Ján	Lysík,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 10/2016-13.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh ZŠ a MŠ  E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
na vyradenie majetku zo ŠJ vo Vyšnom Kelčove.  
  
 
 

Ad.14  Interpelácie poslancov 
 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chcela by som podotknúť, že nesvieti ani jedno svetlo verejného osvetlenia na Semeteši. 
Pani Ostužárová sa bála ísť na autobus. Dnes sa svietilo všade o 8:45 hod. a večer nesvietia 
svetlá vôbec a či pôjdu ešte niekedy. 
 
 Starosta obce 
 Pán prednosta si to poznačí. Neviem, prečo to tam stále vypadáva. V priebehu 
kalendárneho roka sme povyrezávali konáre a dreviny zasahujúce do vedenia. 
 Chcel by som informovať, že stále máme problémy s poskytovaním služby sms správ, 
nakoľko máme viac ako 540 abonentov spôsobuje nám to technické problémy a nemožnosť 
využívať aktuálny program operátora a pokiaľ chceme túto službu zachovať budeme musieť 
prejsť na iný model ich zasielania, čo bude samozrejme pre obec finančne náročnejšie.  
  
 
 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Myslím, že by možno stačilo posielať sms iba jednému členovi rodiny. 
 
 Starosta obce 
 Je naozaj veľmi ťažko vyselektovať komu áno a komu nie. Ak to technicky nevyriešime, 
pôjdeme do druhého systému.  
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chcela by som sa informovať ohľadom zimnej údržby ciest. 
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 Starosta obce 
 Na semeteši a nižnom Konci realizoval zimnú údržbu pán Zelenka, ktorý však už tieto 
práce pre obec nebude vykonávať. Chcel som zohnať niekoho zo Semeteša, ale bohužiaľ. Tento 
úsek prevzal pán Lnča pre ktorého jazdí pán Marián Fulier. My sme si spoločne celý úsek prešli. 
Nakoľko však začína je pochopiteľné, že to nie je ešte tak ako by to malo byť, aly myslím si, že sa 
to určite zlepší. Cesty sú priechodné. 
 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Bolo by dobré, aby sa naučil a nevyhrnoval to na cestu.  
 Ešte by som chcel podotknúť k tým WC na cintoríne. Kopol mi niekto do auta, bolo by 
dobré, aby bolo celé parkovisko podchytené kamerami.  
 
 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 V bytovke vo Vyšnom Kelčove žiadajú, aby sa znížila intenzita rozhlasu. Tiež by som 
chcel požiadať, aby sa namontovalo svetlo na stĺp smerom do Slončíkov.  
 
 Starosta obce 
 Áno, svetlo tam bude prioritne vyriešené. Všetko záleží od počasia.   
 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
 Keď prídu snehy, tak by sa mal frézovať aj chodník od ihriska smerom k Šteglíkom. 
 
 Prednosta obecného úradu 
 Ja nechcem, aby sa frézovalo, lebo mi bude padať neporiadok  z cesty do záhrady. 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Na Podvysokej tiež frézujú a padá im to pred seba, nie do záhrad. 
 
 Starosta obce 
 Chcel by som požiadať Vás poslancov, ktorí návrh predkladáte, aby ste mi doručili 
súhlasy ľudí, že v príade ak im bude sneh resp. posypový materiál, ktorý je na chodníku 
odfrézovaný do záhrady, že sa nebudú sťažovať. Obec momentálne nemá ani technické ani 
personálne kapacity nato, aby sme sneh z chodníka odvážali. Ja súhlasim so zimnou údržbou 
tohto chodníka, ale nedá sa to riešiť spôsobom hurá ideme nato... 
 
 Prednosta obecného úradu 
 V tomto prípade ja budem za to, aby sa navýšil kmeňový stav zamestnancov. 
 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
 Platovo sme to odsúhlasili. 
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 Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
 Ak by bol ďalší pracovník, bude na to treba navyše 10 000 €. 
 
 Prednosta obecného úradu 
 Vy aj obyvatelia si musíte uvedomiť, že dnes sa rozoráva a posypuje, ale v minulosti len 
oralo a sa nesypalo, čo predstavuje enormný nárast prác pri tom istom počte pracovníkov. 
 
 
 Starosta obce 
 Sypeme u Slončíkov, v Zátoke, pri MŠ a ZŠ, v Kolónii,  u Urbana atď. Viete, sú miesta 
kde začne vytekať voda na cestu, pričom stačí, aby ju niekto lopatou či motykou odrazil, ale nie. 
Keď zamrzne riešenie je jasné – nech to prídu z obce posypať, lebo sa tu nedostane sanitka. Už 
ste videli nejakého sanitkára, že by nahadzoval reťaze? 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Chcela by som poprosiť o upozornenie obyvateľov na používanie zábavnej pyrotechniky, 
lebo evidujem podnety, že došlo k poškodeniu majetku.  
 Na Semeteši do Solíkov urobili síce krásnu asfaltku, ale mali ju potiahnuť asi o dva metre 
ďalej. Zle sú urobené i tie nájazdy. 
 
 Starosta obce 
 Po dohode s dodávateľom nedostatky budú odstránené v jarných mesiacoch. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Bolo vypadnuté osvetlenie pred obecným úradom. 
 
 Starosta obce 
 To mohlo byť tým, keď prepájali elektriku. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 V čase dažďa sa voda leje dole cestou okolo fary. Navrhujem, aby sa chodníky prioritne 
riešili od obecného úradu smerom ku fare. Tiež by som chcela poprosiť upraviť riaditeľovi ZŠ 
osobné ohodnotenie.  
 
 Starosta obce 
 Prioritne sa budú riešiť chodníky smerom od pána Baričáka po faru. Návrh na zmenu 
osobného ohodnotenia pre pána riaditeľa je vo fáze prípravy a bude prednesený na najbližšej 
schôdzi OZ.  
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Chcem pripomenúť, aby sa na jar nepozabudlo na práce, o ktorých som hovoril, ktoré sa 
týkajú skultúrnenia priestoru pri kontajneri na cintoríne vo Vyšnom Kelčove.  
Vítam myšlienku i projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
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Ad.15  Záver 
 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia. 
Pomaly ale iste sme dospeli k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou. Veľmi si vážim vášho pracovného nasadenia i osobnej angažovanosti. Na dnešnej 
schôdzi sme prijali veľmi závažené rozhodnutia, ale predovšetkým strategický dokument, akým 
je nesporne Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na nadchádzajúci kalendárny rok 2017. Áno, 
každý z nás by chcel v rozpočte vidieť viac investičných akcií, každý z nás by chcel naplniť 
svoje plány či „volebné príľuby“. 
Musím však povedať, že sa nám podarilo nepodľahnúť prehnaným cieľom a za naše dnešné 
rozhodnutia sa môžeme pozrieť svojim voličom rovno do očí. 
Je dôležité stáť nohami pevne na zemi, poznať problémy a nedostatky, ktoré musíme postupne 
riešiť a odstraňovať, majúc na pamäti známe porekadlo “Prikryť sa môžeš iba takou perinou, na 
akú máš“, no predovšetkým odovzdať časť svojho bytia v prospech obyvateľov našej krásnej 
obce. 
Kalendárny rok 2016 sa chýli k svojmu záveru. Opäť sme o niečo starší, možno múdrejší, možno 
skúsenejší no predovšetkým sa nám spoločnými silami podarilo posunúť našu obec hodný kus 
cesty dopredu. Osobne si myslím, že so svojou prácou v obecnom zastupiteľstve, za už končiaci 
sa kalendárny rok, môžete byť nadmieru spokojní.  
Myslím si, že máme za sebou úspešný a nazvem ho jubilejný rok – veď sa nám podarilo 
zrealizovať množstvo drobných obecný prác, okrem hospodárenia z vlastnými finančnými 
zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 
povrchom, dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Vrchrieku, dotáciu na zakúpenie 
zametacieho vozidla, dotáciu na zakúpenie osobného automobilu s izotermickou úpravou na 
rozvoz stravy a taktiež i dotáciu na zakúpenie športového vybavenia pre základnú školu. 
Z vlastných zdrojov sa nám opäť podarilo zrekonštruovať niektoré z miestnych komunikácií 
v zmysle schváleného poradovníka. Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám podarilo 
zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí tak, ako to bolo 
spomenuté už v záverečných správach a som presvedčený, že sa nám i úspešne a dôstojne 
podarilo pripomenúť si 400. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Naša obec a jej 
obyvatelia účinkovali v súťaži Naj dedinka 2016, vďaka ktorej sme sa zviditeľnili i v rámci 
celého Slovenska. 
Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia akým bolo napríklad uzavretie elokovaného 
pracoviska základnej školy vo Vyšnom Kelčove a tým i stále pretrvávajúce problémy 
s prevádzkou budov, ktoré prešli do priamej správy obce. 
Život nám priniesol i neúspechy v podobe neschálených projektov či žiadostí o dotáciu a za seba 
hovorím, že najviac ma mrzí nepodporenie dotácie na výstavbu športovej haly.  Padáme však 
preto, aby sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú 
k ešte väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia. 
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Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť  naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. Som 
hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým 
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, 
futbalistom, bývalému i súčastnému pánovi farárovi, aktivistom, celému radu dobrovoľníkov, 
jednoducho všetkým obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej podpory, angažovanosti, 
snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i kritikom, lebo bez ich 
motivácie by sme sa uspokojili s nečinnosťou. 
Dovoľte mi však ospravedlniť sa vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne rozhodnutie, 
za nepochopenie či možno prehnaný egoizmus, za odlišný názor či slová vyrieknuté v zlosti 
alebo v afekte, som len obyčajný slabý človek, ktorý má rád túto obec a snaží sa robiť všetko pre 
jej rozvoj a blaho jej obyvateľov. 
Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. 
Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari štastím jasne ako 
Betlehemska hviezda. Nech nik nechýba pri vašom štedrovečernom stole a s vašimi 
najbližšími zažijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.  
Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj úspešný 
a predovšetkým pokojný rok 2017. 

Následne starosta obce desiatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2016 
ukončil o 17:43  h. 
 
 
 
 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár      ..................................... 

Jozef Zborovan      .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová      ..................................... 


