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Zápisnica OZ č. 1/2017 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 14.02.2017 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 Jantošová  
                                 Mgr. Janka Jurčová 
    Ján Lysík 
    Dpt. Jozef Vavrica 
                                 Jozef Zborovan                                
 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Bohuslav Krasula  
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 obecného jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9 
5. Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania  
6. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
7. Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou  
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2017  
9. Rôzne 
10. Interpelácie poslancov 
11. 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 1. schôdzi OZ v r. 2017. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu a doplnenie bodu č. 6 správa hlavného kontrolóra 
z kontrolnej činnosti, 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, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavrica, 
Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Katarína Chnapková  

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 1/2017-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ dňa       
14.02.2017.             
 
 
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:  Mgr. Janka Jurčová 
                                                                Mgr. Katarína Chnapková                        
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 

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, Ján Lysík, Mgr. Janka 
Jurčová,       Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Jantošová  

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 
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Uznesenie č. 1/2017-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
  

 
Rok 2012 
 
Uznesenie č. 4-4-2/2012  
 

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

Uznesenie č. 7-6-5/2012  
 

v 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  

 
v Obecné zastupiteľstvo 
A) 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, 

B) poveruje starostu obce zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami. 

 
Uznesenie č.  3-1-4/2014 

v 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. 
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Rok 2013 
 
Uznesenie č. 7-2-8/2013 

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

 
 
Uznesenie č. 8/2015-3.2 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká 
nad Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka 
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 D2,3m x Š1,5m x H1,5m, 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 

v 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 

v 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. 
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Rok 2015 
 
Uznesenie č. 6/2015-8.3 

v 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. 

 
v Uznesenie č. 8/2015-6.1 

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. 
 

v Uznesenie č. 10/2016-5.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Lovasza. 
 
Podanie správy: Prebehlo termosnímkovanie bytu pána Lovasza. Zároveň bolo 
svojpomocne zrealizované zateplenie chodbovej časti bytu o rozmere 18m2. Momentálne 
prebieha vypracovanie predbežného prieskumu trhu a bude nasledovať súťaž na dodanie 
diela. 
 
 
Rok 2016  
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 

v Chcela by som taktiež požiadať o úľavu na odpade pre ľudí na Semeteši. Tým, že je tam 
zberné miesto odpadu, okolití obyvatelia trpia. 

Uznesenie č. 7/2016-4.5 
v 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:  V tejto veci sa neviem pohnúť. Správna rada TKO Smeteš, ktorá síca 
„vrelo pdporúčala vec riešiť“ odkázala ústny podnet adresovať majiteľovi skládky t.j. 
spoločnosti Wood Energy s.r.o. Obec Vysoká nad Kysucou ak by aj chcela vstúpiť do 
jednania nemôže, pretože zber a likvidáciu pre nás vykonáva spoločnosť TKO Semeteš 
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n.o., ktorá nám  i uvedené služby fakturuje. T.j. Wood Energy nie je naším obchodným 
partnerom a teda nám nevie dať zľavu – koniec koncov načo, keď nám nič nefakturuje.  
Poskytnutie úľavy určitej skupine obyvateľov, trebárs v rámci VZN, je v rozpore so 
zákonom nakoľko by docházalo k diskriminácii resp. zvýhodneniu určitej skupiny 
obyvateľov. Uvítam preto návrhy poslanocv OZ, prípadne žiadateľov, na možné 
a legitímne spôsoby riešenia. 

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

Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

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

Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty. 

Uznesenie č. 8/2016-8.4 
v 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 

 
Rok 2017  

Uznesenie č. 10/2016-13.3 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Dušana Bršlicu, zriadenie fyzio - 

terapeutickej ambulancie s prenájmom na 1 rok po doložení živnosti (licencie). 

v  

Podanie správy: So žiadateľom sme intenzívne komunikovali. Počas pracovných dní po 
Vianočných sviatkoch pripravoval zaevidovanie svojej živnosti. Trošku limitujúcou bola 
pre neho podmienka na jeden rok, nakoľko plánoval určité investície do vybavenia 
ambulancie. Na začiatku januára však dostal lepšiu ponuku od súkromného vlastníka 
v Turzovke, kde zároveň získal i byt. Nakoľko žiadateľ už o priestory nemá záujem 
navrhujem uznesenie zrušiť. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 
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Uznesenie č. 1/2017-3  
 

v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
 

Ad.4  Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9 

 
V obecnom nájomnom byte č. 1259 došlo k uvoľneniu bytu č. 1259/9. Obec Vysoká nad 
Kysucou eviduje dve žiadosti o pridelenie tohto bytu, jedna bola od p. Jána Beňa a jedna od p. 
Pavla Koleňáka. Žiadosti boli prejednané Komisiou pre oblasť sociálnych vecí. Stanovisko 
Komisie pre oblasť sociálnych vecí predniesla p. Margita Kubačáková. Nakoľko p. Beňo 
odstúpil od svojej žiadosti, komisia navrhuje schváliť žiadosť p. Pavla Koleňáka o pridelenie 
jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Súhlasím s pridelením bytu p. Pavlovi Koleňákovi, nakoľko je mladý človek a chce sa 

osamostatniť.  
 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 1/2017-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Pavla Koleňáka o pridelenie jednoizbového 
nájomného bytu č. 1259/9  na dobu určitú 1 rok. 
 
 
Ad.5  Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

 

Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania bol poslancom OZ zaslaný elektronicky spolu s dôvodovou správou. 
Návrh bol zároveň zverejnený na internetovej stránke obce a úradnej tabuli. Autorkou 
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predloženého návrhu je p. Daniela Kubicová, ktorá ho predniesla na schôdzi OZ.  Na základe 
vykonanej previerky stavu zákonnosti v postupe o rozhodovaní na úseku ochrany ovzdušia podľa 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení noviel, z Okresnej prokuratúry Čadca, obec za 
účelom zjednania zákonnosti vypracovala návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Vysoká nad Kysucou.  
VZN nariaďuje: práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, určuje pôsobnosť obce ako 
orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovými zdrojmi, určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ovzdušia.  

 

Starosta obce  

Mali sme to ošetrene VZN z roku 2001, kde došlo k niekoľkým zákonným úpravám 
a prokuratúra Slovenská vyzvala všetky okresné prokuratúry, aby vykonali previerky na obciach. 
VZN sa priamo odvíja od legislatívy. V našej obci Vysoká nad Kysucou sa prevádzkovatelia 
malých zdrojov ako sú COOP Jednota, ŽSR a ďalší nám priznávajú, len dôležitá je výška 
poplatku akú si ju stanovíme. Toto je predmetom diskusie VZN.  

 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Keď má niekto firmu tak by mal predložiť aj koľko napríklad spotreboval zemného plynu. 
V tých poplatkoch sa mi vidí prehnane, že zemný plyn máme na úrovni hnedého uhlia 3,30 Eura 
to si myslím, že je prehnané. Potom, keby táto suma ostala uhlie by malo byť značne viac. Tak 
isto z naftu 1,30 Eura to sa mi vidí veľmi nízke, lebo zasa predsa znečisťuje omnoho viac. Je to 
ekologický horšie. 

 

p. Daniela Kubicová, zamestnankyňa OcÚ na úseku Miestnych daní a poplatkov 

Zariadenie pre seniorov zemný plyn,  COOP jednota zemný plyn, železnice tie uhlie 
a drevo. Pri ročnej spotrebe zemného plynu v rozmedzí od 20 000m3do 40 000 m3 sa výška 
poplatku za malý zdroj určí ako 3,20-násobok podielu skutočnej spotreby. Pri nižšej spotrebe sa 
nevyrubuje. 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 

Hlavný zdroj je príjem obce a na základe toho sa potom môže upraviť VZN. Väčšina obcí 
to nemá, ale mali by si to doriešiť.  
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Toto je len taktický D4 stanov príjmu a D3 my vôbec neriešime? D3 by sa mala riešiť, to 
sú práve male odbery.  

 

p. Daniela Kubicová, zamestnankyňa OcÚ na úseku Miestnych daní a poplatkov 

To sa týka len právnických osôb nie fyzických. 

  

Ing. Miroslav Dočár,  poslanec OZ 

Právnické osoby by mali byť aj tieto nie len nad 20 000m3 - to už je veľká firma. Myslím 
si, že to ani obecný úrad neminie možno toľko. Železnice sú malý rodinný domček, ale je to 
firma. Keď porovnáme, že má niekto domček napríklad p. Mydliar  a on nebude platiť nič? To je 
prehnané nie? Navrhujem, aby výška poplatku pri zemnom plyne bola upravená na výšku          
1,50 EUR za 1 t/rok. 

 

Starosta obce 

Zo zákona je každá právnická osoba poviná podať do 15. februára oznámenie 
o znečisťovaní ovzdušia malými zrdrojmi znečisťovania. My potrebuje vedieť koľko znečistí 
ovzdušie  uhlím a koľko zemným plynom. Potrebuje podchytiť tých čo kúria neekologicky. Tí, 
ktorí majú zemný plyn práve naopak tí do toho už investovali. 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatku za 1 t/rok znečisťovania ovzdušia zemným 
plynom 1,50 Eur.     
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky k upravenému VZN, dal starosta poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 
 
 
Ad.6  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
 
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016  
a správa o výsledku finančnej kontroly na mieste bolo poslancom OZ zaslané elektronickou 
formou. Hlavný kontrolór obce podal správu o výsledku svojej kontrolnej činnosti. Všetky 
správy o kontrolnej činnosti boli  OZ vzaté na vedomie.  
 
Nakoľko neboli pripomienky k návrhu tohto dodatku, dal starosta obce o ňom hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 
 

Ad.7  Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou 
 
Obec Vysoká nad Kysucou podala 13. 08. 2015 Projekt Modernizácia verejného osvetlenia 
v obce Vysoká nad Kysucou, kde sme sa uchádzali o získanie nenávratných finančnej dotácie na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia, žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola posúdená ako 
neúspešná obci Vysoká nad Kysucou to bolo oznámené rozhodnutím 02.11. 2015. Posledná 
rekonštrukcia, ktorá sa v našej obci konala týkala sa verejného osvetlenia bola v roku 2006, 
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počas nej bolo prostredníctvo množstvo finančného mechanizmu vymenených 250 svietidiel a 15 
rozvádzačov. Došlo len k vymeneniu svietidiel nie doplneniu a zahusteniu siete. Súčasný stav 
predstavuje svietidla okolo  štátnych ciest II. a III. triedy, niektorých odbočkách do osád a podľa 
nutnosti. Pre financovanie celého náročného projektu je v súčasnosti v podmienkach obce 
Vysoká nad Kysucou veľmi náročné. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie sú možnosti 
podávania projektových žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
rovnako v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou nie je z realizovateľný bankový úver a po 
zhodnotení iných foriem pre financovania leasing skupiny investorov resp. prevádzkovateľa 
vychádza z ďalších možnosti resp. foriem pre financovanie zámeru ako najprijateľnejšia 
možnosť  pre financovanie modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia formou splácania 
údržby po dobu 10 rokov. Takouto modernizáciou a doplnení  by došlo k výmene existujúcich  
za LED svietidlá. Presnejšie bude vymenených 424 kusov svietidiel a doplnených ďalších 208 
kusov svietidiel zároveň dôjde ku komplexnej rekonštrukcií rozvádzačov verejného osvetlenia, 
ktoré budú doplnené o potrebnú výstroj, reguláciu a GSM modul.  
 

Starosta obce 
 
Elektronicky poslancom OZ zašlem nákresy o modernizácií a doplnení verejného 

osvetlenia, ku ktorému mi poslanci OZ dodajú komentáre do stanovej letohy.  
 
Ing. Miroslav Dočár, poslenec OZ  
 
Jednoznačne treba do toho ísť lebo to osvetlenie treba urobiť a bez toho sa nepohneme 

čím ďalej tým to bude horšie. Po  tých 10 rokoch sa zas pôjde do nových technológií. Najvyšší 
čas s tým niečo robiť.  

 
p. Ján Lysík, poslanec OZ 
 
A keby sme fungovali tak ako fungujeme, musíme jednoducho počítať, že za tých 10 rokov 

vydáme sto tisíc. Toto dáme za niečo, čo nie je až tak zastarané, ale nefunguje to na 100 %. 
Ľudia čakajú nejakú modernizáciu lebo vedia, že sa koná a rozmýšľa nad nejakou modernizáciou 
ale ja si myslím, že táto položka je dosť vysoká.  

 
Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predloženému návrhu možnej realizácie, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnaková, Ján Lysík, Mgr. Katarína 
Jantšová, Mgr. Janka Jurčová,  Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 
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Uznesenie č. 1/2017-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh o modernizácií a doplňovaní 
verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou a požiadalo starostu obce o zaslanie 
elektronický všetky  podklady. 

 
Ad.8  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.1/2017  
 

Nakoľko schôdza OZ bola pôvodne plánovaná ma mesiac Marec a do 05. 02. 2017 musela 
hlavná účtovníčka odovzdať účtovné výkazy za rok 2016 nebol Vám tento návrh zaslaný 
elektronický. Bude Vám predstavený prostredníctvom videoprojekcie. Následne predstavila 
hlavná účtovníčka obce úpravu rozpočtu č. 1/2017.  

 

Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predstaveniu tejto úpravy rozpočtu, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 

 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnaková, Ján Lysík, Mgr. Katarína 
Jantšová, Mgr. Janka Jurčová,  Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 1/2017-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet č. 1/2017.  
 
 
Ad.9  Rôzne  
 
 

Prehodnotenie osobného príplatku pre riaditeľa Základnej školy 
 
Návrh bližšie predstavil starosta obce Mgr. Anton Varecha. 
 

Starosta obce 
Riaditeľ školy momentálne poberá 25 %  príplatok, ktorý mu bol schválený uznesením OZ 

č.3/2015-6.3 zo dňa 12.05.2015 kedy bol prehodnocovaný plat. Zatiaľ nevyšli tabuľky 
priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Predkladám návrh na prípadnú zmenu alebo 
ponechanie v pôvodnej výške. Je to predovšetkým na obecnom zastupiteľstve. 
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Ja by som navrhovala, aby sa riaditeľovi Základnej školy zvýšili tie percentá toho 

osobného hodnotenia. Nakoľko ten človek robí snaží sa a treba jeho prácu odmeniť.  
 
Starosta obce 
Riaditeľ je prístupný na spoluprácu aj mňa tlačí do veľa vecí, musíme mať aj mierku 

a aký to bude mať ten vonkajší výstup, keď má 25% a mal pod správou niekoľko budov a teraz 
mu to zvýšime a má budov menej. Aký výstup to vyvolá aj voči kolegom možnože ľudí. Nebránim 
sa zvýšeniu, lebo som z jeho prácou spokojný. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Mali by sme zohľadniť aj to, že keď mal bývalý riaditeľ 25% a mal len jednu školu a tento 

tu nastúpil tak isto. Berme to tak, že keď tu nastúpil sa mu schválil jeden plat, lebo bol nový  ja 
by som bol tiež za to, aby sa mu zvýšilo pretože niečo by mal mať navyše. Ja by som bol za to, 
aby to bolo 30% lebo keď starý riaditeľ mohol mať vyššie tieto percentá pri jednej škole tak pri 
tomto súhlasím, že má základnú školu, materskú školu aj školskú jedáleň má toho strašne moc. 
Takže tuto to bolo trošku nespravodlivé zasa. Nakoľko sa škola v Hornom Kelčove zrušila. 
Dostal sa do nie veľmi dobrej situácie, v ktorej by si myslím, že nechcel byť nikto z nás zlučoval 
školy.  

 
Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa OZ 
Podľa mňa mal starosta tiež prvé volebné obdobie určený, stanovený plat, tiež mal ten 

istý plat a urobil kus roboty. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Pozrime sa na riaditeľa školy, to nie je žiaden vysoký plat. 
 
Starosta obce 
Najskôr dám hlasovať, či je vôľa poslancov o navýšenie osobného príplatku riaditeľovi 

školy. 
 

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať o návrhu na zvýšenie osobného príplatku riaditeľovi školy. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Katarína Chnapková,Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavica, Jozef 
Zborovan 

PROTI Ján Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová   
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo riaditeľovi Základnej školy osobný príplatok. 
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A následne dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať o navýšenie osobého 
príplatku o 5%. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Katarína Chnapková,Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavica, Jozef 
Zborovan 

PROTI Ján Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová   
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 1/2017-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schválilo riaditeľovi Základnej školy navýšenie osobného príplatku zo 
súčastných z 25% na 30% t.j. o 5%. 

Následne starosta obce oboznámil a informoval poslancov obecného zastupiteľstva.  

Starosta obce 

 Najskôr si v bode Rôzne vezmem slovo ja.  

 
Repas CAS 32 TATRA 148 
V pondelok 13. februára 2017 bolo, naozaj po dlhom čase čakania a enormnej snahe 
množstva zaiteresovaných ľudí, odvezené do Liptovkého Mikuláša hasičské vozidlo CAS 
32 TATRA 148. Vozidlo prejde na základe Zmluvy o zabezpečení technického 
zhodnotenia hasičských vozidiel uzavretej medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou 
Vysoká nad Kysucou komplexnou rekonštrukciou a zhodotením tzv. repasom! 
Ministerstvo po technickom zhodnotení vozidla oznámi obci termín a miesto prebratia 
a odovzdania vozidla. Malo by to byť najneskôr do 4 mesiacov. 
 
Telocvičňa  
K tejto téme chcem povedať, že veľmi aktívne pracujem na oboznamovaní sa 
s možnosťami realizácie a predovšetkým financovania zámeru výstvaby športovej haly 
resp. telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Takýto zámer si vyžaduje naozaj uvážené 
prehodnotenie všetkých dostupných možností a skôr ako Vám predstavím nejaký 
konkrétny zámer musím byť i ja sám presvedčený, že je správny a zrealizovateľný. 
 
Škola 
Chcem Vás ubezpečiť, že vyvíjam maximálnu možnú snahu, čo najskôr zmysluplne 
využiť budovu zatvorenej základnej školy vo Vyšnom Kelčove.  V mesiacoch február – 
marec bude vypracovaný odhad budovy vrátane okolitého pozemku. Aktuálne prebehli 
jednania ohľadom jej možného využitia. Všetko je však len v rovine možného zámeru 
a ja rád uvítam všetky Vaše podnety či nápady. 
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WC pri MŠ vo Vyšnom Kelčove 
Počas prvého januárového týždňa sa začalo s rekonštrukciou detských toaliet pri MŠ vo 
Vyšnom Kelčove. Už v prvých dňoch sme sa presvedčili o náročnosti zadaného cieľa, 
nakoľko všetko do čoho sa „buchlo“ bolo zlé. Ako prvé boli absolútne nepoužiteľné 
rozvody vody. Po urýchlenej oprave hlavného prívodu vody sa robili nové rozvody vody, 
vrátane montáže ohrevu vody. Krivé steny si vyžadovali nie len obsekanie, ale i následné 
vyrovnanie. Nakoľko museli byť demontované radiátory, omietky sa vysúšali len veľmi 
pomaly. Až po všetkých týchto prácach mohol majster začať s povrchovou úpravou stien, 
obkladom a dlažbou. Po ukončení murárskych  prác zamestnanci obce dokončili montáž 
detskej sanity a spustenie studenej i teplej vody. Avšak až po dôkladnom umytí 
priestorov šikovnými ženskými rukami sa ukázala krása celej rekonštrukcie. Problémy 
však akoby nechceli škôlku opustiť a začalo „štrajkovať“ kúrenie. To sa podarilo dostať 
na vyhovujúcu mieru až vďaka odborným zásahom Ľubomíra Šuleka. 
Veľké poďakovanie patrí pánovi Petrovi Kladošovi, ktorý v rámci svojho osobného 
voľna zrealizoval murárske práce, rodine Lukešovej za dodanie nových vchodových 
dverí do materskej školy a veľmi rýchly zásah pri poruche vodovodnej prípojky, 
Miroslavovi Zemanovi a Antonovi Jantošovi za realizáciu rozvodov vody, pani Emílii 
Liskovej a učiteľkám Margite Zelenkovej a Martine Koleňákovej za každodennú 
neúnavnú pomoc a neustále upratovanie a samozrejme všetkým rodičom, ktorí sa 
akoukoľvek formou pomoci zapojili do rekonštrukčných prác, ale i za ich trpezlivosť. 
Vďaka snahe týchto obetavých ľudí sa nám podarilo zrekonštruovať priestory pre tie 
najdôležitejšie bytosti na svete ... 

 
Konvektomat  
Technické vybavenie školskej jedálne v ústredí obce sa rozrástlo o toľkokrát spomínaný 
a musím povedať, že i o očakávaný konvektomat. Nákup zariadenia financovala ZŠsMŠ 
E. A. Cernana. Obec realizovala elektronickú aukciu na výber dodávateľa. Z rozpočtu 
obce bude financované dokúpenie odsávania pár. Najťažia úloha, ktorou je jeho 
pripojenie nás ešte len čaká, nakoľko kvôli nemožnosti pripojiť konvektomat na 
existujúcu kanalizáciu priamo v kuchyni musíme vybudovať novú zmenú prípojku do 
existujúceho potrubia. Tieto práce sú naplánované počas jarných prázdnin za 
predpokladu, že nám to počasie a vonkajšie teploty dovolia. 

 
Výzva KIA Motoros (info pre pedagógov) 
Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v 
zamestnaneckom grantovom programe, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania v 
Žilinskom kraji na podporu detí a mládeže. 
Vaše návrhy projektov môžete podávať do 20. februára 2017. 
Cieľ grantového programu: 
- podpora alternatívnych, tvorivých a inovatívnych foriem vzdelávania, 
- zlepšenie príležitostí pre mladé talenty. 
Cieľová skupina: 
- deti a mládež 
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Kto môže žiadať o grant: 
- materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy a univerzity, 
 
Informáciu som posunul pánovi riaditeľovi a dúfam, že škola ponúkanú možnosť určite 
využije. 
 
Návšteva resp. obhliadka prebiehajúcej stavby 16-bytového nájomného domu bude 
Predovšetkým z dôvodu PN a nemožnosti zladiť termíny stretnutia sa v mesiaci január 
neuskutočnila avízovaná ohliadka prebiehajúcej stavby 16-bytového nájomného domu. 
Podarilo sa mi však s investorom a stavebným dozorom dojednať termín poslaneckej 
obhliadky stavby, ktorá sa bude konať 1. 3. 2017 o 16:00 hod.. Dúfam, že sa Vám to 
v práci podarí zariadiť tak, aby ste tam boli ... 
 
Výstavba toaliet v ústredí obce 
Tento zámer som už prejednal s pánom farárom. Aktuálne rokujeme o dvoch lokalitách – 
nad parkoviskom pri cintoríne, alebo pri budove pošty. Obec požiadala Okresný úrad 
Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky o určenie stavebného úradu. Určenie 
stavebného úradu nám bolo doručené práve dnes a preto zámer prejednám priamo 
v teréne s pánom farárom a začneme pracovať na potrebnej majetkovej i stavebnej 
dokumentácii. 

 
Chodník  
Prvé stretnutie s majiteľmi dotknutých parciel pre výstavbu chodníka v centre obce sa 
bude konať 22. februára 2017 o 16:00 hod. Na stretnutí im chcem odprezentovať možný 
zámer a spôsob možnej spolupráce. 
 
ŽSR pozemok 
Obec Vysoká nad Kysucou v záujme rozšírenia technického dvora a prípravy výstavby 
zberného dvora prejavila záujem o kúpu pozemku C-KN 1416 a C-KN 1417 v centre 
obce. V zmysle znaleckého posudku č. 91/2016 zo dňa 23. 6. 2016, ktorý vypracoval 
znalec Ing. Vladimír Kubinec, bola stanovená vo výške 5 100,00 EUR. Zároveň sa obec 
zaviazala zachovať všetky existujúce siete prechádzajúce predmetnými parcelami.  Dňa 
14. 2. 2017 nám bol doručený návrh na odpredaj pozemku zo strany Železníc Slovenskej 
republiky vo výške 8 550,00 EUR bez DPH teda za 10 260,00 EUR s DPH čo je raz tak 
vyššia suma ako bola stanovená znaleckým posudkom. Nakoľko obec Vysoká nad 
Kysucou bude uvedený pozemok využívať výlučne len na verejnoprospešný účel mám 
zato, aby bola akceptovaná cena v zmysle znaleckého posudku resp. jej adekvátna a nie 
navýšená o 100%. Navrhujem ŽSR zaslať list resp. žiadosť o zníženie navrhovanej sumy 
na úroveň znaleckého posudku. 
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Starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva za predložený návrh kúpnej ceny hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavica, Jozef Zborovan  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh kúpnej ceny na odpredaj pozemku CKN 1416 a CKN 
1417 a žiada Železnice Slovenskej republiky o zníženie kúpnej ceny na únosnú mieru. 
 

 Zimná údržba 
Poslancov obecného zastupiteľstva z Nižného konca a takisto i Mgr. Katarínu Chnapkovú 
som informoval, že máme problém so zimnou údržbou v miestnej časti Semeteš a Nižný 
koniec pretože to rozorával pán Ľubomír Zelenka, ktorý nám to vzdal. Bol problém tam 
niekoho zohnať, lebo žiadny z traktoristov, ktorých som oslovil v Turzovke, Turkov, 
Dlhá nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov nikto nechce ísť rozorávať 
Semeteš. Robil nám to Miroslav Lanča prostredníctvom Mariána Fuljera avšak z dôvodu 
vysokej fakturácie z dôvodu množstva natočených motohodín, sme museli zmluvu s ním, 
kvôli nerentabilnosti, zozviazať. Bol to posledný sneh a potom sme sa to snažili zvládnuť 
v tzv. núdzovom režime. 

 
 Telocvičňa vo Vyšnom Kelčove 

Snažili sme vyjsť v ústrety všetkým používateľom telocvične vo Vyšnom Kelčove. Bola 
zatvorená škola vo Vyšnom Kelčove, tak bolo našou snahou dať takú určitú satisfakciu, 
aby deti športovali a využili telocvičňu. Telocvičňa bola zadarmo  a opäť sa potvrdilo, že 
čo je zadarmo je zlé. Pani Lisková mala z toho hlavu v smútku, kľúče „naháňala“ po 
celom Vyšnom Kelčove, keď prišla do telocvične našla tam porozhadzované fľaše, 
zlomenú rebrinu, poškodený obklad atď. Zakázal som preto akékoľvek prenajímanie 
telocvične vo Vyšnom Kelčove od konania sa volejbalového turnaja. Je na obecnom 
zastupiteľstve, aby sme sa nejako dohodli na tom, či sa stanoví poplatok za prenájom 
telocvične. Musím povedať, že mládež vo Vyšnom Kelčove si toto gesto obce fakt 
nevážila. Nie je problém so zložkami obce ako sú DHZ Horný Kelčov či TJ Spartak, 
najhoršie sú tieto individuálne prenájmy.  

 
   
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
 Ak by sa vyberal poplatok, kto by to mal na starosti.  
 
 Starosta obce 
 Bude ho vyberať pani Lisková. S ňou som už túto možnosť prebral. 
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Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce  
Zavedením poplatku dosiahneme to, že tam budú chodiť iba tí, ktorí chcú športovať. 
 
Následne poslanci obecného zastupiteľstva v spoločnej diskusii starostovi obce navrhli, 

aby dal hlasovať o poplatku za využívanie telocvične vo výške 7 EUR/hod. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prenájom telocvične vo Vyšnom Kelčove vo výške              
7 EUR/hod. Poplatok sa nevzťahuje na využívanie telocvične zložkami obce pod vedením 
trénera resp. vedúceho. 
 
  Do 15. 03. 2017 by sme sa ako obec radi zapojili do zverejnenej výzvy na zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Je to výzva len na verejné budovy a nedá sa do 
tohto projektu ísť s ničím iným a chcel by som to predložiť OZ na zváženie. Radi by sme projekt 
spracovali a radi by sme do toho išli.  
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavený projekt hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z environmentálneho fondu pod názvom Zníženie energetickej nárosčnosti budovy 
obecného úradu s.č. 215.   
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Anton Ligač, Vysoká nad Kysucou 896, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o poskytnutie voľných priestorov v bývalej ZŠ- Vyšný Kelčov v telocvični 
 
 Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. 
 
 Starosta obce 

Týchto mladých ľudí osobne podporujem. Mali by sme posilňovňu aj v centre obce aj vo 
Vyšnom Kelčove len si neviem predstaviť, ako to tam bude fungovať. Budeme musieť vyriešiť 
uzamykanie ostatných miestností, pretože pri návšteve posilovne chlapci nedokážu zaručiť, že sa 
niekto nerozhodne pohybovať sa po celej budove. Znamená to, že musíme prísť na spôsob, ako 
zabezpečíme vstup len do priestorov posilovne. 

 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Ja hovorím stále, že by to malo byť uzatvorené, lebo oni tam budú mať aj určité veci 

a zasa keď tam nebudú oni, môže mať prenajatú telocvičňu niekto iný. Stále by som to riešil tak, 
že by tam bol samostatný vstup a dvere by boli stále zatvorené a hotovo.  

 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nebytových priestorov 
žiadateľovi:  

Anton Ligač ml., Nižný Kelčov 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

• a to priestorov náraďovne v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove o rozmeroch 5,8m x 
5,2m (30,16 m2) 

 
za cenu ročného nájmu vo výške 100,00 EUR. V priestoroch náraďovne bude zriadená posilovňa 
s podmienkou, že nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu priamo z chodby budovy 
telocvične a to osadením bielych plastových a uzamykateľných dverí. 
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Odôvodnenie: 

Dňa 13. 02. 2017 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť Antona 
Ligača ml., Nižný Kelčov 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom priestorov náraďovne 
v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove o rozmeroch 5,8m x 5,2m (30,16 m2).  
Priestory náraďovne doposiaľ slúžili na skladovanie športového náradia, ktoré bolo využívané 
počas hodín telesnej výchovy v čase plnej prevádzky základnej školy vo Vyšnom Kelčove. 
Náraďovňa je v súčastnosti prístupná len priamo zo športovej plochy telocvične. 
Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že v priestoroch náraďovne chce svojpomocne zriadiť 
posilovňu, ktorá bude slúžiť i širokej verejnosti. 
Obec Vysoká nad Kysucou, ako vlastník priestorov, nemá pre uvedený priestor náraďovne 
adekvátne využitie a víta možnosť zriadenia posilovne pre širokú verejnosť v miestnej časti 
Vyšný Kelčov. Nakoľko je však v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove zriadená noclaháreň 
pre šoférov SAD (Nájomná zmluva 010/TPO/P/2016) a taktiež je i nepravidelne prenajímaná 
šporotvá plocha telocvične vrátane prislúchajúcich šatní, zámer prenájmu bude možný iba 
s podmienkou, že nový nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu do náraďovne priamo 
z chodby budovy telocvične a to osadením bielych plastových a uzamykateľných dverí na 
vlastné náklady. Takto dôjde k zamedzeniu pohybu návštevníkov posilovne po športovej ploche 
a zvyšnej časti budovy telocvične. 
 
 
Mária Žatkuliaková, Okružná 687,022 04 Čadca 
Žiadosť o zrušenie miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu 
 
 Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu.  
  
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
  
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Katarína 

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

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Márie Žatkuliakovej o zrušenie miestneho 
poplatku  za vývoz komunálneho odpadu.  
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Občianské združenie BIMAČEK – kysucká ľudová kultúra, MUDr. Jozef Marec, konateľ 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte č. p. 215 
 
 Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. 
 
 Starosta obce 
 Pán MUDr. Jozef Marec, sa vyjadril k nebytovým priestorom veľmi pozitívne a povedal, 
že sú veľmi pekné zrekonštruované. Sám však ešte nezavrhol myšlienku, že pri určitom vývoji 
udalostí by v priestoroch radšej robil detského lekára a samotnú expozíciu by presunul do 
vestibulu pred sálou kultúrneho domu samozrejme po úspešnom zrealizovaní nášho projektu.  
 
  pán Ján Lysík, poslanec OZ   
 Ja by som sa vyjadril k tej Podvysokej. Ja osobne som tam bol 5 či 6 krát. Takéto miesto 
je aj v Turzovke. Oni plánujú aj prepojenie do nášho vestibulu, samozrejme po zrealizovaní 
projektu rekonštrukcie. Ja som „ZA“ prinieslo by nám to niečo nové do obce. Ak by prietory boli 
prioritne využité ako ambulancia nejakého lekára, vedeli by sme žiadateľovi poskytnúť do 
prenájmu nejaké iné priestory? 
 

Starosta obce 
 Myslím si, že je naším veľkým želaním, aby boli priestory využité predovšetkým ako 
ambulancia nejakého lekára. V prípade, že obecné zastupiteľstvo neschváli prenájom týchto 
priestorov, prejednám so žiadateľom možnosť prenájmu priestorov v budove Domu služieb – 
miestnosť č. 5 na prízemí.  
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
  
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Katarína 

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

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána MUDr. Jozefa Marca v nebytových 
priestoroch, pretože obec chce zriadiť v týchto priestoroch ambulanciu, ale ponúka žiadateľovi 
priestory v budove č. p. 200 (miestnosť č. 5.1, 5.2, + č. 1).  
 
 
 
 
 



Strana 23 z 27  Zápisnica č. 1/2017 
 
 

ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou 
Poďakovanie 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 1/2017-9.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH.  
 

Náruč Poradenské centrum Čadca 

Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Poradenského centra Náruč v Čadci na rok 2017 

 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Katarína 

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

nikto 

Uznesenie č. 1/2017-9.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok na činnosť Poradenského 
centra Náruč v Čadci.  
 
Panoráma – Mgr. Milan Kosec, Platanová 2/52,010 07 Žilina  
Žiadosť o dotáciu na realizáciu filmu 
  

Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Katarína Jantšová, Mgr. Janka 
Jurčová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

Ing. Miroslav Dočár, Dpt. Jozef Vavrica,  

Uznesenie č. 1/2017-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dotáciu na realizáciu filmu vo výške 500 EUR.  
 
 
DHZ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o využitie priestorov v školskej dielni vo Vyšnom Kelčove pri bývalej ZŠ Horný Kelčov 
 
 Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

 

Uznesenie č. 1/2017-9.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie priestorov bývalej školskej dielne v budove 
telocvične vo Vyšnom Kelčove členmi DHZ Vysoká nad Kysucou za účelom výuky tanca.  
 
 
 
 OZ Voľný čas a Klub turistiky 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2017 
 
 Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva 
za predstavenú žiadosť hlasovať. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

 

Uznesenie č. 1/2017-9.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Občianského združenia Voľný čas a Klubu turistiky 
o dotáciu vo výške 1 300 EUR.  
 
 
Ad.9  Interpelácie poslancov 
 
  

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Ja som pozeral zápis z minulého zastupiteľstva  ako je to s tým čo sme schvaľovali, že 

vybudujeme tie chodníky na cintoríne.  
 

Starosta obce 
Je to v rámci rozpočtu. Informatívne Vám oznamujem, že sme požiadali  Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny o dvoch pracovníkov nad 50 rokov, ktorých máme už vytipovaných. 
Bohužiaľ, aktivity ktoré by sme chceli tento rok realizovať nie je možné uskutočniť iba 
s kmeňovými pracovníkmi obce. Samozrejme musíte počítať s tým, že nás to i rozpočtovo zaťaží.  

 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Potom by som ešte chcel, rozhŕňanie toho snehu. Hlavne treba to nejako urýchlene riešiť. 

Bolo šťastie, že bolo málo snehu, ale Nižný koniec a Semeteš sa rozhŕňali až večer a je neúnosné, 
aby sa to takto rozhŕňalo.  

 
Starosta obce 
Situáciu som už vysvetlil pred chvíľou a nebudem sa k tomu vracať. Mne je jasné, že to 

musíme vyriešiť. Uvítam i od Vás možné tipy na ľudí, ktorí by to pre nás mohli realizovať. Ja za 
tými ľuďmi zájdem oslovím ich.  

 
 Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obecného úradu  
 Musíme nájsť slušného, čo to bude vedieť robiť. Je to zložitá kombinácia, ale nemôžeme 

platiť niekoho keď napríklad  Vyšný Kelčov sa rozhrnie za 4 hodiny a niekto nemôže rozhŕňať 
Semeteš 10 hodín.  
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Bolo by dobré, keby bol ešte jeden traktor na obci. Je samozrejmé, že obecný traktor musí 

najskôr rozhrnúť ústredie.  
 
Starosta obce 
Riešenie by to bolo vtedy, keby ten druhý traktor bol využitý počas celého roka, ale aby 

sme ho parkovali v lete v garáži  a v zime s ním iba orali by bolo krajne neefektívne.  
 
Mgr. Janka Jurčová , poslankyňa OZ 
Ja by som sa chcela spýtať, teda skôr by to bola taká úloha pre Ing. Janka Lisku. Zistiť 

možnosti predaja pozemku pre výstavbu rodinného domu pre mladých. Vraciam sa opäť k tomu 
lebo si myslím, že by sa tu niečo našlo. Dcéra sa tu bola aj pýtať kvôli tomu. Chcem sa spýtať 
ako býva Viera Minačíková v Novej kolónii tam v tej časti. 
 

Starosta obce 
Pán prednosta bude vedieť viac. Ja viem, že tam chcel svoj pozemok vysporiadať aj pán 

Marek Kováčik. 
 
Prednosta obecného úradu 
 V tomto prípade by bolo najlepšie, aby si prípadní záujemcovia vytipovali možné 

pozemky či priestor. Následne Vám radi poskytneme akékoľvek informácie o možnosti 
vysporiadania či vydania stavebného povolenia. Na obecnom úrade neevidujeme voľné pozemky 
resp. pozemky na predaj.  

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Navštevujem teraz častejšie pána zubára MUDr. Zimku a naozaj, keď mi ukázal 

plesnenie stien v ambulancii či v tej zadnej miestnosti je to veľmi zlé. Povedal mi, že si mu sľúbil, 
že na jar sa to tam bude robiť a ja som nemala ten pocit, že sme to dávali do rozpočtu.  

 
Starosta obce 
Ako starosta takýto zámer neviem sľúbiť. My sme sa však rozprávali, že by sme to chceli 

začať svojpomocne zatepľovať.  
  

 Mgr. Janka Jurčová , poslankyňa OZ 
Chcela by som povedať aby sa v jarných mesiacoch prešli cesty, ktorých asfaltovanie sa 

robilo v jeseni a tie ktoré sa neurobili dobre, ako cesta na Semeteši, aby boli opravené 
dodávateľom.  

 
Starosta obce 
Pripomienku beriem na vedomie a budem sa to snažiť vyriešiť. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Ako to je s tými odmenami pre poslancov. Vo vysvetľujúcom liste, bolo písané, že bolo 

vyplatené toľko a toľko, ale peniaze ktoré boli v rozpočte neboli vyplatené všetky. 
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Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obecného úradu  
V rozpočte schvaľujete určitú sumu. Pri schvaľovaní rozpočtu sa vždy ráta z uričitou 

rezervou. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva sa riadi Vami schválenými zásadami 
odmeňovania a my Vám nemôžeme svojvôlne vyplatiť viac. A v tomto prípade ostáva položka 
nedočerpaná, pokiaľ si neschválite napr. mimoriadnú odmenu.  

 
 

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 prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2017 ukončil 
o 18:19 hod. 

 
 
 
 

       Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová      ..................................... 

Mgr.Katarína Chnapková     .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová       ................................... 


