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Zápisnica OZ č. 8/2016 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 06. 09. 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 
   Dpt. Jozef Vavrica 
                                Jozef Zborovan                                
 
 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík 
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.  Pridelenie obecných nájomných bytov 
  5.  Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou 
  6.  Prejednanie návrhov na ocenenie osobností kultúrneho, športového a spoločenského života     
       obce 
  7.  Úprava rozpočtu obce č. 7/2016 
  8.  Rôzne 
  9.  Interpelácie poslancov 
10.  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 8. 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,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	
Uznesenie č. 8/2016-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 06. 09. 
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:  Ing. Miroslav Dočár 
                                                                 Jozef Zborovan                       
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová 

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,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 8/2016-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
  
Uznesenie 1/2015-6.2 

• Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ  
p. Dpt. Jozefa Vavricu,  týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského potoka“.  
 

Podanie správy:  Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o druhej 
urgencii Slovenskému vodohospodárskemu podniku o prečistenie resp. prehĺbenie potoka. 
Obec nemá techniku a momentálne ani dostatok pracovných síl nato, aby mohla realizovať 
toto prečistenie výhradne vlastnými silami, preto žiada o výpomoc a aj o spoluprácu zo 
strany občanov žijúcich pri tomto potoku. Odpoveď zo strany Slovenského 
vodohospodárskeho podniku zatiaľ neprišla. 
 
Uznesenie č. 6/2016-3.1 

• Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jaroslava Pána o zrušenie 
veľkoobjemového kontajnera v osade Vrchrieka. Obecné zastupiteľstvo doporučuje 
umiestniť fotopascu.  

 
Podanie správy: Otázka umiestnenia fotopasce pri kontajneri ostáva zatiaľ otvorená, 
nakoľko treba ešte vyriešiť legislatívne kroky v súvislosti s ďalším použitím fotografií         
z tejto fotopasce. 

 
Uznesenie č. 7/2016-4.5 

• Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Martina Umriana o oslobodenie 
od poplatku za TKO. Treba počkať na vyjadrenie z rokovania s p. Grežďom. 
 

Podanie správy:  P. Grežďo sa zatiaľ k veci nevyjadril, ale riešime záležitosť týkajúcu sa 
novelizácie zákona, ktorá je v platnosti od 01. 01. 2014, v zmysle ktorej je povinný ako 
odvádzateľ poplatku za uskladnenie pre mesto Turzovka odvádzať aj poplatok do výšky 
10 % pre obce, ktoré sú dotknuté skládkou alebo prístupovou komunikáciou v okruhu 2 
km. V tejto veci bol zaslaný list p. Grežďovi. Ohľadom úľavy na poplatku za odpad pre 
obyvateľov na Semeteši sa vypracovali dve variantné riešenia. Prvý variant by 
predstavoval úľavu na poplatku za odpad pre obyvateľov trvale žijúcich od začiatku 
katastrálneho územia obce Vysoká nad Kysucou (od skládky) po súpisné číslo domu 1057. 
Druhý variant by predstavoval úľavu na poplatku za odpad pre obyvateľov trvale žijúcich 
od začiatku katastrálneho územia obce Vysoká nad Kysucou po súpisné čísla domov 1069 a 
1072 (čiže zahrňuje aj variant 1). Obecné zastupiteľstvo sa prikláňa k druhému 
variantnému riešeniu, ktoré zahŕňa 30 trvale žijúcich osôb. Priemerný predpoklad 
spotreby zmesového komunálneho odpadu je približne 156 kg na jednu osobu (sledované 
obdobie rok 2015 - 2016), čo predstavuje 4680 kg (4,68 ton) zmesového komunálneho 
odpadu na 30 trvale žijúcich obyvateľov. P. Grežďo bol kontaktovaný listom, v ktorom sa 
mu predkladajú tieto riešenia a čaká sa na jeho odpoveď. 
 
Vzhľadom na to, že neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta hlasovať. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	
Uznesenie č. 8/2016-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 

Ad.4  Pridelenie obecných nájomných bytov 
 

Obec Vysoká nad Kysucou zverejnila zámer prenájmu bytov v bytovom dome č. 1259                  
v týždenníku Kysuce, na webovej stránke obce a infokanáli obce. V ponuke na prenájom sú:  

• byt č. 9 - jednoizbový byt s rozlohou 34,57 m² a mesačným nájmom 115 € + energie, 

• byt č. 12 - trojizbový byt s rozlohou 76 m² a mesačným nájmom 225 € + energie. 

 

Žiadosť o pridelenie bytu bolo treba zaslať do 31. 08. 2016. Do tohto termínu boli predložené 
dve žiadosti o trojizbový byt a tri žiadosti o jednoizbový byt.  

Žiadosti o trojizbový byt:  

• Darina Martiaková, Turzovka Stred, 023 54  Turzovka, 

• Drahomíra Závodníková, Vysoká nad Kysucou 5, 023 55  Vysoká nad Kysucou. 

Žiadosti o jednoizbový byt: 

• Ján Beňo, Závodie, 023 55 Vysoká nad Kysucou, 

• Ján Ošípaník, 023 55  Vysoká nad Kysucou, 

• Michaela Hričovcová, Vyšný Kelčov 812, 023 55  Vysoká nad Kysucou. 

Žiadosti prejednala Komisia pre oblasť sociálnych vecí a odporučila pre trojizbový byt p. 
Drahomíru Zavodníkovú a pre jednoizbový byt odporúča do užšieho výberu p. Jána Ošípaníka a 
p. Jána Beňa. 
 
 Ján Ošípaník, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
 Som v takej situácii, že mám trojročnú dcéru a bývame v dome, ktorý má cez sedemdesiat 
rokov. Chcel by som si vyriešiť bytovú otázku presťahovaním sa do jednoizbového bytu, ktorý by 
bol vhodnejší na bývanie. 
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 Starosta obce 
 Jednou z podmienok pridelenia voľného nájomného bytu je, aby bol záujemca 
zamestnaný a v čase podpisu nájomnej zmluvy musí byť zložené šesťmesačné nájomné. Ide o 
zábezpeku, ktorá by v prípade jeho insolventnosti zabezpečila, aby nevznikol dlh. 
 
 Ján Ošípaník, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
 Zamestnaný som. Začiatok pri zabývaní sa je taký najhorší, sú rôzne investície na 
nábytok a podobne, ale myslím, že môj vedúci by mi vedel pomôcť. 
 

 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Ja by som sa na základe povedaného priklonila k prideleniu nájomného bytu p. Jánovi 
Ošípaníkovi. 
 

 Jozef Zborovan, poslanec OZ 
 Ja sa prikláňam k prideleniu nájomného bytu p. Jánovi Beňovi. 
 
Keďže neboli už žiadne doplňujúce vyjadrenia, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva  hlasovať o žiadosti p. Jána Beňa o pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. 9 
v bytovom dome č. 1259. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		
PROTI	 Ing.	Miroslav	Dočár,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	Janka	Jurčová	
ZDRŽAL	SA	 Mgr.	Katarína	Chnapková	

Uznesenie č. 8/2016-4.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Beňa o pridelenie jednoizbového nájomného 
bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 
Následne sa hlasovalo o žiadosti p. Michaely Hričovcovej o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 nikto	
PROTI	 Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							

Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-4.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Michaely Hričovcovej o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
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Ako o poslednej žiadosti sa hlasovalo o žiadosti p. Jána Ošípaníka o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová	

PROTI	 Dpt.	Jozef	Vavrica	
ZDRŽAL	SA	 Jozef	Zborovan	

Uznesenie č. 8/2016-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Ošípaníka o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 1259. 
 
Následne sa prejednali žiadosti o pridelenie trojizbového bytu. Ako o prvej žiadosti sa hlasovalo 
o žiadosti p. Drahomíry Závodníkovej o pridelenie trojizbového nájomného bytu č. 12                 
v bytovom dome č. 1259. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Drahomíry Závodníkovej o pridelenie trojizbového 
nájomného bytu č. 12 v bytovom dome č. 1259. 
 
Následne poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o žiadosti p. Dariny Martiakovej                   
o pridelenie trojizbového nájomného bytu č. 12 v bytovom dome č. 1259. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 nikto	
PROTI	 Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							

Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-4.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Dariny Martiakovej o pridelenie trojizbového 
nájomného bytu č. 12 v bytovom dome č. 1259. 
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Ad.5  Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad  
         Kysucou 
 
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o prebiehajúcich prípravách osláv 
400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou. Oslavy sa začnú v piatok 16. 
09. 2016 slávnostným galavečerom, na ktorom budú udelené ocenenia osobnostiam 
spoločenského, kultúrneho a športového života. Kultúrny program zostavili Amália a Pavol 
Kužmovci.  Oslavy budú pokračovať v sobotu varením poľovníckeho gulášu,  vystúpeniami 
rockových skupín. V nedeľu bude slávnostný sprievod na slávnostnú sv. omšu, slávnostná sv. 
omša sa začne o 10:00 hodine a o 14:00 hodine bude vystúpenie skupiny Kandráčovci. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky      
o obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Ad.6  Prejednanie návrhov na ocenenie osobností kultúrneho, športového a   
         spoločenského života obce 
 
Návrh osobností na ocenenie spolu s dôvodovou správou bol zaslaný poslancom e-mailom.  
 
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na udelenie čestného občianstva obce Vysoká nad Kysucou  
p. dekanovi Mgr. Petrovi Hrenákovi. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	



Strana 9 z 19  Zápisnica č. 8/2016 
  
 

Uznesenie č. 8/2016-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie čestného občianstva obce Vysoká nad Kysucou 
pánovi dekanovi Mgr. Petrovi Hrenákovi. 
 
Za oblasť zdravotníctva boli navrhnuté na udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou  p. Vlasta 
Gajdicová a p. Anna Markuliaková. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Vlaste Gajdicovej 
a p. Anne Markuliakovej za oblasť zdravotníctva. 
 
Za oblasť kultúry boli navrhnutí na udelenie ocenenia obce Vysoká nad Kysucou p. Anna 
Vrbinárová, p. Emília Skybíková a Muzička spod Grúňa. Starosta obce dal hlasovať poslancom 
obecného zastupiteľstva o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Anne Vrbinárovej, 
p. Emílie Skybíkovej a Muzičke spod Grúňa za oblasť kultúry. 
 
Za oblasť športu boli navrhnutí p. Anton Opial, p. Viliam Jančík a p. Ing. Jozef Jurčo na udelenie 
ceny obce Vysoká nad Kysucou. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o týchto laureátoch.  
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	
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Uznesenie č. 8/2016-6.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Antonovi 
Opialovi, p. Viliamovi Jančíkovi a p. Ing. Jozefovi Jurčovi za oblasť športu. 
 
Za  oblasť školstva boli navrhnutí manželia Mgr. Mária a Mgr. Milan Pivkovci na udelenie ceny 
obce Vysoká nad Kysucou in memoriam, p. Mgr. Martin Machciník a p. Ľudmila Odnogová. 
Starosta obce dal hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou manželom Mgr. 
Márii a Mgr. Milanovi Pivkovcom in memoriam, p. Mgr. Martinovi Machciníkovi a p. Ľudmile 
Odnogovej za oblasť školstva. 
 
Za oblasť spolkovej činnosti boli navrhnutí na udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Milan 
Dorman st. in memoriam a p. Peter Dorman. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o týchto 
laureátoch. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Milanovi 
Dormanovi st. in memoriam a p. Petrovi Dormanovi za oblasť spolkovej činnosti. 
 
Za oblasť samosprávy boli navrhnutí na udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Ing. 
Ladislav Kubačák, p. Ján Lysík a p. Dpt.  Jozef Vavrica. Starosta dal hlasovať poslancom 
obecného zastupiteľstva o tomto návrhu.  
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Ing. Ladislavovi 
Kubačákovi, p. Jánovi Lysíkovi a p. Dpt. Jozefovi Vavricovi za oblasť samosprávy. 
 
Za oblasť vedy bol návrh na udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Miroslavovi Hoďákovi. 
Poslanci hlasovali o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ceny obce Vysoká nad Kysucou p. Miroslavovi 
Hoďákovi za oblasť vedy. 
 
Na návrh Združenia rodičov školy bola nominovaná na udelenie Pamätnej plakety obce Vysoká 
nad Kysucou p. Mgr. Janka Jurčová. Poslanci hlasovali o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-6.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie Pamätnej plakety obce Vysoká nad Kysucou p. Mgr. 
Janke Jurčovej. 
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Ad.7  Úprava rozpočtu obce č. 7/2016 
 
V rámci úpravy rozpočtu obce č. 7/2016 boli prejednané žiadosti, ktoré súvisia s rozpočtom 
obce. 

• Žiadosť o zvýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku za pobyt 
dieťaťa  v materskej škole, Materská škola Vysoká nad Kysucou 

 
 Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
 Za následok to bude mať, že sa zvýši príjem rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Pre obec to 
nebude predstavovať žiaden príjem, len žiadajú upraviť tento poplatok všeobecne záväzným 
nariadením obce. 
 
 Starosta obce 
 Nakoľko ide o zmenu všeobecne záväzného nariadenia, túto zmenu treba pripraviť a 
nemožno ju urobiť so spätnou platnosťou. Preto navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo uvedenú 
žiadosť zobralo na vedomie s tým, že ju zapracujeme do návrhu pripravovanej zmeny VZN. 
 
Následne dal poslancom obecného zastupiteľstva o žiadosti hlasovať. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Materskej školy o zvýšenie mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Poveruje prípravou 
na úpravu návrhu všeobecne záväzného nariadenia v zmysle predloženej žiadosti. 
 

• Žiadosť o navýšenie rozpočtu z dohodovacieho konania, ZŠ a MŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou 

Žiadosť predstavila hlavná účtovníčka obce. Následne dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o žiadosti hlasovať. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	
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Uznesenie č. 8/2016-7.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie rozpočtu    
z dohodovacieho konania, nakoľko žiadosť postupuje na ďalšie konanie na Okresný úrad odbor 
školstva. 
 

• Žiadosť o navýšenie rozpočtu na  prenesené kompetencie na odchodné do dôchodku, 
ZŠ a MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
 

Po predstavení žiadosti hlavnou účtovníčkou obce dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať o tejto žiadosti. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-7.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie rozpočtu 
na prenesené kompetencie na odchodné do dôchodku, nakoľko žiadosť postupuje na ďalšie 
konanie na Okresný úrad odbor školstva. 
 

• Žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie, ZŠ a MŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou: 1. Žiadosť na vyplatenie odchodného do dôchodkov 

  2. Žiadosť na vyplatenie záväzkov z končiacich pracovných    
      pomerov z dôvodu zrušenia elok. pracoviska Vyšný Kelčov 

 
Obe žiadosti predstavila hlavná účtovníčka obce a následne poslanci obecného zastupiteľstva     
o nich hlasovali. 
 

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-7.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ a MŠ E. A. Cernana o navýšenie rozpočtu            
na originálne kompetencie, a to žiadosť na vyplatenie odchodného do dôchodkov a žiadosť        
na vyplatenie záväzkov z končiacich pracovných pomerov z dôvodu zrušenia elokovaného 
pracoviska Vyšný Kelčov. 



Strana 14 z 19  Zápisnica č. 8/2016 
 
 

 
Potom predniesla hlavná účtovníčka obce úpravu rozpočtu č. 6/2016. Starosta obce dal hlasovať 
poslancom obecného zastupiteľstva tejto úprave rozpočtu. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 6/2016. 
 
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce úpravu rozpočtu č. 7/2016. Nakoľko neboli ďalšie 
pripomienky k predstaveniu tejto úpravy rozpočtu, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o nej hlasovať. 
  
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-7.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 7/2016. 
 
 

Ad.8  Rôzne 
 
 
Ing. Marcela Sláviková, osada Šatina, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku za odpad 
 
 Daniela Kubicová, daňovníčka obce 
 Ing. Sláviková žiada o odpustenie alebo zníženie poplatku v zmysle § 23 ods. 6 všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou. Je na vôli obecného zastupiteľstva 
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť. 
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 Miroslav Dorman, poslanec OZ 
 Ja nesúhlasím s odpustením poplatku, nakoľko tam obec zabezpečuje traktorom zber 
odpadu každý mesiac. 
 
Nakoľko neboli žiadne iné pripomienky, dal starosta obce o žiadosti Ing. Marcely Slávikovej 
hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 nikto	
PROTI	 Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							

Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Marcely Slávikovej o odpustenie alebo zníženie 
poplatku za odpad, nakoľko obec zabezpečuje v osade Šatina vrecový zber odpadu. 
 
 
Ladislav Matejov, Horný Kelčov 628, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o opravu cesty 
 
Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. Bola preriešená prostredníctvom videoprojekcie. 
Následne poslanci obecného zastupiteľstva o žiadosti p. Ladislava Matejova hlasovali. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty. Komisia 
výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
 
Ján Hazuka, Vyšný Kelčov č. 614, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o opravu cesty 
 
Po prednesení žiadosti prednostom obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali    
o žiadosti p. Jána Hazuku.  
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty. Komisia 
výstavby uskutoční obhliadku cesty. 
 
 
Dr. Eva Gáboríková, M. A., PhD., Vyšný Kelčov, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o zabezpečenie priepustu na odvádzanie vody z dôvodu minimalizovania poľadovice  
 
Prednosta obecného úradu predniesol žiadosť a následne bola prejednaná prostredníctvom 
videoprojekcie. Potom, ako neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce o žiadosti Dr. Evy 
Gáboríkovej, M. A., PhD. poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.4 
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. 
 
 
Alojz Pekarík, Pavlína Pekaríková, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci  
 
 Daniela Kubicová, daňovníčka obce 
 Pán Pekarík má na tento rok zaplatenú daň aj poplatok za odpad. 
 
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce hlasovať poslancom obecného 
zastupiteľstva o predloženej žiadosti p. Alojza Pekaríka a navrhol žiadateľovi poskytnúť sociálnu 
finančnú výpomoc vo výške 100 €. 
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Alojza Pekaríka o jednorázovú sociálnu finančnú 
výpomoc vo výške 100 €.  
 
  
Ján Kováčik, nar. 09. 12. 1948, Vysoká nad Kysucou 253, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Darovacia zmluva uzavretá medzi p. Jánom Kováčikom a obcou Vysoká nad Kysucou dňa 27. 
07. 2016 
 
Starosta obce 
     Darca Ján Kováčik prenecháva dobrovoľne a bezodplatne obci Vysoká nad Kysucou 
nehnuteľnosť novovytvorenú parcelu KN - C č. 6768/4 – lesné porasty o výmere 48 m2, 
v katastrálnom území Vysoka nad Kysucou na vrchu Galkovo za účelom prípravy projektu 
výstavby rozhľadne. 
 
Po oboznámení poslancov obecného zastupiteľstva s darovacou zmluvou, dal starosta obce o nej 
hlasovať. 
 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Miroslav	 Dorman,	 Mg.	 Katarína	 Chnapková,	 Mgr.	 Katarína	 Jantošová,							
Mgr.	Janka	Jurčová,	Dpt.	Jozef	Vavrica,	Jozef	Zborovan	

PROTI	 nikto		
ZDRŽAL	SA	 nikto	

Uznesenie č. 8/2016-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje darovaciu zmluvu uzatvorenú medzi p. Jánom Kováčikom a 
obcou Vysoká nad Kysucou zo dňa 27. 07. 2016. 
 
Zvýšenie ceny za uloženie objemového odpadu 
Informatívne bola podaná správa o odpovedi WOOD ENERGY, s. r. o. na žiadosť Združenia 
TKO Semeteš, n. o. o zníženie ceny za objemový odpad.  Spoločnosť WOOD ENERGY, s. r. o. 
zvýšila cenu za uloženie objemového odpadu na skládke z 48 €  bez DPH na 65 € bez DPH za 1 
tonu k 01. 01. 2015, na základe čoho žiadalo Združenie TKO Semeteš, n. o. zníženie tohto 
poplatku na pôvodnú cenu. V odpovedi na túto žiadosť spoločnosť WOOD ENERGY, s. r. o. 
uvádza, že nemôže vyhovieť žiadosti, nakoľko cena skladočného za objemový odpad bola 
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zvýšená z dôvodu nerentabilnosti uskladňovania tohto odpadu na skládku, a teda súčasná cena 
skladočného odpovedá finančnej náročnosti uskladnenia tohto odpadu. 
 
 
Ad.9  Interpelácie poslancov 
 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Rozhlas na Nižnom konci, kde sa prerábala elektrika, je otočený smerom na Turzovku, 
bolo by ho potrebné  upraviť. 
 Taktiež by som chcel informovať o tom, že ryha kopaná smerom k trafostanici je veľmi 
málo zaasfaltovaná.  
 Kocky, ktoré sa používajú na zhotovenie zámkovej dlažby na technickom dvore (pri 
starom obecnom úrade) a ktoré sa nevyužijú, by som navrhol využiť na položenie chodníkov na 
cintoríne. 
 
 Starosta obce 
 Rozhlas sa upraví.  

Samozrejme v rámci kolaudácie si stavbu trafostanice prejdeme i na tvare miesta.  
Osobne si myslím, že tieto kocky by bola škoda využiť na chodník, nakoľko sa jedná 

o pojazdovú 8mm hrubú dlažbu. Ako viete sú poškodené a nemožno ich považovať za 
„pohľadové“. V tomto momente ani neviem presne povedať koľko nám ich ostane.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Tiež by som chcel poukázať na most u Rekši, nakoľko ide zima a ten most je na spadnutie. 
 
 Starosta obce 
 Viem o tom, ale momentálne nemáme dostatok pracovných síl na uskutočnenie opráv.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Chcel by som tiež požiadať o informáciu, či sa začína niečo riešiť s budovou školy vo 
Vyšnom Kelčove, lebo tá budova začne chátrať. 
 
 Starosta obce 
 Ide o veľmi závažnú skutočnosť, naktorú som upozorňoval zastupiteľstvo už počas 
prejednávania možností zatvorenia školy. Očakávam i od Vás podnetné návrhy no zatiaľ som 
žiadny nedostal. Bol by som rád, aby ste to nenechali výlučne iba na moju starosť. Intenzívne 
monitorujem všetky projektové výzvy. V najbližšej dobe chceme zfunkčniť brány a doplniť 
poškodené oplotenie v dĺžke cca 250m.  
 

 

 



Strana 19 z 19  Zápisnica č. 8/2016 
 
 

Ad.10  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 ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2016 
ukončil o 16:40  h. 
 
 
 
 

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

Jozef Zborovan                                        .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                    ..................................... 
                                                                                     
 


