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Zápisnica OZ č. 4/2016 
 

z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 04. 
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 
          Mgr. Katarína Jantošová 
                                Mgr. Janka Jurčová 
                               Mgr. Bohuslav Krasula 
   Ján Lysík 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Jozef Zborovan                                
 
 
Neprítomní poslanci OZ: nikto 
Prednosta Obecného úradu: prítomný 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
 
Program schôdze: 
  1.  Otvorenie 
  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie  
  3.  Prerokovanie možnosti zmeny uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4 a zachovanie elokovaného  
       pracoviska ZŠ a MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove 
  4.  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 4. schôdzi OZ v r. 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.	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. 4/2016-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 26. 04. 
2016.             
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Bohuslav Krasula 
                                                                                    Mgr. Janka Jurčová 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Miroslav Dočár 

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,	Mg.	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. 4/2016-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Prerokovanie možnosti zmeny uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4 a zachovanie          
         elokovaného pracoviska ZŠ a MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove  
  

Starosta obce predniesol nesúhlas rodičov a občanov z Vyšného Kelčova s rozhodnutím 
obecného zastupiteľstva zo dňa 13. 04. 2016. Následne vyzval o vyjadrenie sa k ekonomickej 
stránke školy p. Janku Kubalovú, hlavnú účtovníčku obce a p. Alojza Žuffu, riaditeľa ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana a otvoril diskusiu.  

 

 Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

     Účtovníctvo školy nie je vedené po jednotlivých položkách pre školu vo Vysokej a 
školu vo Vyšnom Kelčove, vedie sa spoločne pre obe školy, ale na požiadanie je možné 
predložiť jednotlivé položky pre každú školu.  

 

 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 

     Z dohodovacieho konania zostalo 19 000 €. Tieto peniaze spolu s prenesenými 
finančnými prostriedkami z vlastného rozpočtu, ktoré sa podarilo ušetriť za minulý rok, 
boli použité na opravu chodieb, schodísk a taktiež na celkový havarijný stav budovy 
školy. 

 

 Ján Lysík, poslanec OZ 

     Občan od poslanca očakáva, aby plnil vôľu iných, aby pracoval pre väčšinu v obci a 
pre obec. Je predĺženou rukou pre občanov v obci. Aby bol občan spokojný, potrebuje 
školu. Keby sme sa možno viac rozprávali o možnosti zanechať ročníky 1. - 4., tak by to 
možno dopadlo inak. Finančná strata nie je až taká veľká, aby sme nesúhlasili zanechať 
ročníky 1. - 4. na istý čas, ideálny by bol jeden rok. Čo sa týka ekonomickej stránky, 
dotujeme šport, kultúru a iné oblasti, peniaze, ktoré sa na to použijú, by sa mohli použiť 
aj na iné veci. V rámci dohodovacieho konania od roku 2009 do roku 2015 došlo k 
transpozícii 672 552 €, spolufinancovanie obce na projektoch je okolo 100 000 €. Škola 
vo Vysokej nad Kysucou si vystačí aj bez žiakov z Vyšného Kelčova. Bude mať väčší 
rozpočet o 70 000 €, ak nebude mať ani jedno dieťa z Vyšného Kelčova. Do školy na 
Makov je prihlásených už 34 detí z ročníkov 1. - 4. Osobne nepodporujem myšlienku 
odchodu detí na Makov. Účtovníctvo škôl malo byť rozdelené pre obe školy zvlášť, aby 
bolo zrejmé, aké navýšenie a aké poklesy sa týkali ktorej školy. Ďalšou otázkou je, čo s 
budovou školy? Navrhujem zriadenie komisie, ktorá sa bude zaoberať budovou školy, jej 
ďalším využitím. Myslím, že v komisii by mal byť starosta, prednosta a občania obce. 
Treba sa pustiť do záchrany budovy školy a jej okolia. 
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 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 

      Ja svoj názor nemením, hlasujem proti zmene uznesenia. 

 
     Následne sa poslankyňa OZ p. Mgr. Katarína Chnapková ospravedlnila a z osobných 
dôvodov musela odísť. 

 

 Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

     Čo sa týka ekonomickej stránky školy, tak základné platy za rok 2015 bez školského 
klubu a školskej jedálne predstavujú 112 971 €, z toho sú odvody 41 445 €, čiže dokopy to 
predstavuje 154 416 €. Oproti základnému normatívu, ktorý je 124 030 €, chýba na mzdy 
30 386 €. Energie predstavujú 14 283 € (elektrika, plyn a telekomunikácie), materiálové 
výdavky 1 906 €, údržba 44 €, lebo údržbu robili väčšinou zamestnanci obce na obecné 
náklady, služby 8 351 € (dohody o vykonaní práce, TKO, revízie, BOZP), transfery 764 €. 
Celkové výdavky školy boli teda 180 128 €. Rozdiel oproti základnému normatívu je 56 
098 €.  

 

 Miroslav Dorman, poslanec OZ 

     Dofinancovanie na ročníky 1. - 4. z Vyšného Kelčova by bolo približne 20 000 €, čo 
vychádza tak cca 1 700 € mesačne. Osobne si myslím. že pre obec by to bola 
zvládnuteľná položka. Deti, ktoré chodia do školy, dochádzajú aj z lazov, museli by 
ďaleko dochádzať na autobusovú zastávku, niektoré aj 20 - 25 minút, čo je dosť pre také 
malé deti. Tiež nie sú vysporiadané pozemky pod budovou školy, teda sú nepredajné. 
Bolo by potrebné taktiež oplotenie budovy. 

 

 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 

      Do školy na Vysokú dochádzajú aj deti z Chotára a chodia. 

 

 Starosta obce 

     Stále mám za to, že pozemky pod školou sú obecné. Uvedomujem si, že oplotenie 
budovy školy bude nutné dobudovať. 

 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 

     Myslím si, že by sme sa mali rozhodovať podľa toho, čo chce väčšina, musíme sa 
zodpovedať svojim voličom. Načo tu sedíme, keď už niektoré deti sú prihlásené na 
Makove. Treba finančné prostriedky, aby sa mohlo urobiť niečo aj na Vysokej, napríklad 
oplotenie cintorína. 
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 p. Mária Lukešová 

      Deti sú prihlásené na Makov len na papieri, je to všetko len na dohode. 

 

 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 

     Stále počúvame, že škola na Vysokej dopláca na školu vo Vyšnom Kelčove. Podľa mňa 
sa Vysocká škola mala pri Kelčovskej veľmi dobre. Nechcete rešpektovať a zobrať na 
zreteľ jednu štvrtinu obyvateľov. 

 

 p. Anna Vanková 

     Prídu tu ľudia, ktorí Vám budú riešiť školu. Čím náš podporujete? Nemôžete zachovať 
aspoň ročníky 1. - 4.? 

 

 Starosta obce 

     Zmenila sa legislatíva, nevieme to za obecné peniaze udržať, to je najväčší problém. 
Je na našich poslancoch, či rozhodnú o zachovaní ročníkov 1. - 4. alebo nie. Hlavné 
rozhodnutie bude mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 

      Musíme sa rozhodnúť, či pristúpime k zrušeniu uznesenia. 

 

 Jozef Zborovan, poslanec OZ 

     Problémy sú aj s doktormi. Máme tu doktorku, ale je tu len dva dni v týždni a tri dni je 
na Makove. Nakoniec ostane úplne na Makove a Vysoká ostane úplne odrezaná od 
doktorov. 

 

 Ján Lysík, poslanec OZ 

     Mali sme zviazané ruky, lebo pacienti si vzali zdravotné karty a odišli do Turzovky k 
doktorom. 

 

 Starosta obce 

     Ľudia z Vyšného Kelčova majú na Makov lepšiu dostupnosť, preto si dali zdravotné 
karty na Makov a preto je tam teraz viac ľudí a doktorka je tam tri dni v týždni. 
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 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

     Mám informáciu, že p. Pellegrini sa vyjadril, že školy bude rušiť priamo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak dôjde k zmene legislatívy. Aj keby sme nechali 
deti jeden rok vo Vyšnom  Kelčove, tak o rok dajú rodičia deti opäť na Makov do školy. 
Čiže bude to taký istý systém ako v zdravotníctve. 

 

 p. Pavlína Durčanská 

      To bolo odjakživa, že boli deti a dospelí u lekára na Makove. 

 

 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

     Neviem, či sú deti prihlásené na Makove alebo nie. Tiež je dôležité, že na Vyšnom 
Kelčove je náročná prevádzka školy, lebo ju treba vykurovať. Ďalšia dôležitá otázka je, či 
je vôbec možné mať len dvoch učiteľov pre ročníky 1. - 4. vo Vyšnom Kelčove a ako by 
bola zabezpečená ich náhrada v prípade potreby. 

 

 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ a MŠ E. A. Cernana 

     Neviem zabezpečiť presun učiteľov zo školy vo Vysokej do školy vo Vyšnom Kelčove. V 
iných školách to zrejme robia systémom výpomoci zo strany dôchodcov, ale u nás to 
nedokážem zabezpečiť, pokiaľ to nepôjde o jednorazovú náhradu. 

 

 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 

     Bolo povedané, že peniaze nedostaneme na takéto triedy. Nevidím v tom riešenie, aby 
sme toto presúvali znova o jeden rok. 

 

 Miroslav Dorman, poslanec OZ 

   Ako dobrý nápad považujem návrh od p. Lysíka - vybudovanie bytov v priestoroch školy. 

 

 p. Mária Najdeková 

     Myslím si, že ak dôjde k zrušeniu ročníkov 1. -4., tak dajú rodičia deti na Makov do 
školy a postupom času čoraz viac detí chodiť na Makov do školy, prípadne do Turzovky, 
dôjde k poklesu detí v škole na Vysokej, čo môže mať za následok do budúcna zrušenie 
školy na Vysokej. 
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 Miroslav Dorman, poslanec OZ 

     Ak zrušíme ročníky 1. - 4., narušíme demografický vývoj obce. Mladí ľudia sa 
odsťahujú, tým sa nám zníži príjem plynúci z daní a klesne celkovo počet obyvateľov v 
obci, čo sa prenesie aj do celkového rozvoja obce. Nebude ovplyvnená len časť dediny, 
ale celá obec, preto si myslím, že by sme mali v dedine udržať čo najviac mladých ľudí. 
Ďalšou otázkou je, ako sa bude zabezpečovať prevádzka telocvične, kto bude mať od nej 
kľúče? Lebo bude treba na to pracovníka, ten bude stáť peniaze a tým sa nám zvýšia 
náklady. Myslím si, že náklady vo výške    1 700 € na prevádzkovanie ročníkov 1. - 4. vo 
Vyšnom Kelčove nebudú pre obec obmedzením. 

 

 Starosta obce 

     Ja sa tiež osobne prikláňam k variante zachovania ročníkov 1. - 4. vo Vyšnom 
Kelčove, otázkou ale je, že na akú dobu. 

 

 Ján Lysík, poslanec OZ 

      Dávam návrh, či je vôľa zmeniť uznesenie č. 3.2 zo dňa 13. 04. 2016 alebo nie. 

 

 Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa OZ 

      Dávam návrh, aby hlasovanie prebiehalo ako tajné. 

 

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie o návrhu Mgr. 
Kataríny Jantošovej, či bude tajným hlasovaním. 

 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 4/2016-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Mgr. Kataríny Jantošovej o tajnom hlasovaní. 
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Tajnému hlasovaniu musí predchádzať zvolenie volebnej komisie. Starosta obce navrhol 
následné zloženie volebnej komisie: Janka Kubalová, Ing. Ladislav Kubačák, Ing. Marcel 
Nekoranec a dal o návrhu volebnej komisie hlasovať. 

 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 4/2016-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie volebnej komisie. 
 

     Následne vyzval starosta obce poslancov obecného zastupiteľstva na tajné hlasovanie o 
návrhu za zrušenie uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4.  

Po zozbieraní hlasov od poslancov obecného zastupiteľstva bol výsledok hlasovania nasledovný: 

Celkový počet prítomných poslancov: 8 

Celkový počet odovzdaných hlasov: 8 

Za zrušenie uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4: 4 

PROTI zrušeniu uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4: 4 

Po odhlasovaní poslancov a spočítaní hlasov volebnou komisiou starosta obce skonštatoval, že 
návrh za zrušenie uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4 neprešiel, nakoľko nezískal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov. Uznesenie OZ č. 3.2/2016-2.4 ostáva   v platnosti, teda zrušuje sa elokované 
pracovisko ZŠ a MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove. 

 

Uznesenie č. 4/2016-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zrušenie uznesenia OZ č. 3.2/2016-2.4. 
 
 
 
 p. Marta Stoláriková 
       Rodičia sa vyjadrili, že dajú niektoré deti na Makov do školy. 
 
 p. Anna Vanková 
      Ja by som dieťa určite dala na Makov do školy. 
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Ďalším bodom programu bolo rozhodnutie obecného zastupiteľstva o schválení prolongácie 
úveru do dvoch rokov blanko zmenkou. Starosta obce dal o tomto bode hlasovať poslancom 
obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

 
Uznesenie č. 4/2016-3.4 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení    
 

             s c h v a ľ u j e 
     

prolongáciu Municipálneho úveru – Eurofondy  (ďalej len „úver“) vo výške 128.469,23 EUR, 
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve a to do 2 rokov. Úver bol poskytnutý  na 
účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  
„Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“ s podporou projektu 
v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 
spoločenstva formou nenávratného príspevku.  
 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej  blanko zmenky na rad banky za 
účelom  zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.  
 
  
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 

     Predkladám návrh na budúcu schôdzu, aby sa dohodlo ohľadom vytvorenia komisie 
pre budúce využite budovy školy vo Vyšnom Kelčove. 
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Ad.4  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia. 

Dopracovali sme sa k záveru dnešnej schôdze. Chcem vám úprimne poďakovať za účasť na 
dnešnej schôdzi OZ, za vašu podporu a pochopenie a za korektné jednanie. 

Následne starosta obce štvrtú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2016 
ukončil o 15:15  h. 
 
 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Bohuslav Krasula                        ..................................... 

Mgr. Janka Jurčová                                             .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                               ..................................... 
                                                                                     
 


