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Zápisnica OZ č. 2/2017 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 09.05.2017 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 Chnapková 
                                    Mgr. Katarína Jantošová  
                                 Mgr. Janka Jurčová 
    Mgr. Bohuslav Krasula 
    Dpt. Jozef Vavrica 
                                 Jozef Zborovan                                
 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: 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. Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenie v obci Vysoká nad Kysucou  
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
6. Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev 
7. Pripravovaná výstavba v obci 
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2017  
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 2. 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, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová, 
Mgr. Janka Jurčová,Mgr. Bohumil Krasula, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť schôdza OZ dňa       
09.05.2017.   
           
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:  Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan                         
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, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová, 
Mgr. Janka Jurčová,Mgr. Bohumil Krasula, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-2 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Modernizácia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou  
 
Starosta obce udelil slovo pánovi Radovanovi Zigovi, ktorý poslancom obecného zastupiteľstva 
predstavil pomocou videoprojekcie ponuku rekonštrukcie verejného osvetlenia v našej obci 
Vysoká nad Kysucou.  
Naša firma SSE ponúka tieto služby už 4 roky. Našimi zákazníkmi sú aj obce a mestá, ktoré 
využívajú našu službu. Firma na svoje náklady odmontuje staré svietidla vrátane rozvádzacích 
skríň a nahradí ich novými svietidlami, novými rozvádzacími skriňami. 

Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predstaveniu tejto témy, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh o modernizácií a doplňovaní 
verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Ad. 4 Kontrola uznesení  z predchádzajúcich schôdzi obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzi 
obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou formou. 
 
Rok 2016 

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 
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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. 

Podanie správy: Dávam do pozornosti pre komisiu výstavby. 
 
 

Rok 2017  
Uznesenie č. 1/2017-4 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Pavla Koleňáka o pridelenie 
jednoizbového nájomného bytu č. 1259/9  na dobu určitú 1 rok. 

Podanie správy: S nájomcom bola podpísaná nájomná zmluva na 1 rok. 
 

Uznesenie č. 1/2017-7 
v 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. 

Podanie správy: Budeme sa venovať v bode č. 6. 

 

Uznesenie č. 1/2017-9.3 
v 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. 

Podanie správy: Dňa 22. 3. 2017 obec zaslala ŽSR list s oznámením o neakceptácii ceny 
a požiadala ŽSR o zníženie navrhovanej kúpnej ceny. Dňa 05. 05. 2017 bola obci doručená 
ponuka na odkúpenie pozemkov vo výške 4 250,00 bez DPH t.j. v zmysle návrhu obce, 
ktorý vychádzal zo znaleckého posudku č. 91/2016 zo dňa 23. 6. 2016, ktorý vypracoval 
znalec Ing. Vladimír Kubinec, ktorým bola cena pozemku stanovená vo výške 5 100,00 
EUR s DPH. Zamená to, že ŽSR akceptovali odvolanie obce Vysoká nad Kysucou 
a súhlasia s nami navrhovanou cenou v zmysle znaleckého posudku! Rozhodnutie je na 
obecnom zastupiteľstve. Nakoľko však nutne potrebujeme rozšíriť priestor technického 
dvora pri Dome služieb a výhľadovo dať spracovať projekt zberného dovra, odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. 

 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
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ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-4.1  
1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou nehnuteľnosti C-KN 1416 a C-KN 1417 

v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu 4 250,00 EUR bez DPH t.j. 5 100,00 
EUR s DPH v zmysle ponuky Železníc SR zo dňa 25. 04. 2017 č.j. 
11137/2017/O320-1. 

3. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim 
Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (v skrátenej forme „ŽSR“, Generálne 
riaditeľstvo  a kupujúcim Obcou Vysoká nad KysucoU, Ústredie 215, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou, IČO: 00314340, DIČ: 2020553326, ktorej predmetom bude kúpa 
nehnuteľnosti a to:  

- pozemok C-KN 1416, o výmere 491 m2 orná pôda  
- pozemok C-KN 1417, o výmere 364 m2 ostatné plochy 
 za kúpnu cenu 4 250,00 EUR bez DPH t.j. 5 100,00 EUR s DPH, za účelom 

verejnoprospešného využitia oboch nehnuteľností na rozšírenie priestoru technického 
dvora pri Dome služieb s.č. 200. 

 

Uznesenie č. 1/2017-9.5 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z environmentálneho fondu pod názvom Zníženie energetickej náročnosti 
budovy obecného úradu s.č. 215.   

Podanie správy: Projekt resp. žiadosť bola podaná. Informácia je súčasťou materiálu 
k bodu č. 5 
 

Uznesenie č. 1/2017-9.6 
v 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:  

Podanie správy: Zámer bol dňa 16. 02. 2017 zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej 
stránke obce. Voči návrhu neboli v zákonnej lehote ani do dnešného dňa podané žiadne 
námietky. Odporúčam teda obecnému zastupiteľstvu zámer prenájmu schváliť. 

 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-4.2  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom 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“) žiadateľovi:  

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

• a to priestory 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 
posilňovňa s podmienkou, že nájomca zriadi vybudovanie vlastného vstupu priamo z chodby 
budovy telocvične a to osadením bielych plastových a uzamykateľných dverí. 
 
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 súčasnosti prístupná len priamo zo športovej plochy telocvične. 
Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že v priestoroch náraďovne chce svojpomocne zriadiť 
posilňovňu, ktorá bude slúžiť i širokej verejnosti. 
Obec Vysoká nad Kysucou, ako vlastník priestorov, nemá pre uvedený priestor náraďovne 
adekvátne využitie a víta možnosť zriadenia posilňovne pre širokú verejnosť v miestnej časti 
Vyšný Kelčov. Nakoľko je však v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove zriadená nocľaháreň 
pre šoférov SAD (Nájomná zmluva 010/TPO/P/2016) a taktiež je i nepravidelne prenajímaná 
športová 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 posilňovne po športovej ploche 
a zvyšnej časti budovy telocvične. 
Zámer prenájmu, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 1/2017-9.6, bol v dňoch od 16. 02. 2017 do 06. 03. 2017 zverejnený na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou. Voči zverejnenému návrhu nebola v zákonnej 
lehote podaná žiadna námietka ani rozpor. 
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Uznesenie č. 1/2017-9.8 
v 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).  

Podanie správy: Pán MUDr. Jozef Marec rozhodnutie obecného zastupiteľstva nezobral 
negatívne. Spoločne sme sa dohodli na obhliadke náhradných priestorov, ale v deň 
stretnutia ma telefonicky kontaktoval, že našiel vhodné priestory v spolupráci s COOP 
Jednota. 
 

Uznesenie č. 1/2017-9.12 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie priestorov bývalej školskej dielne v budove 

telocvične vo Vyšnom Kelčove členmi DHZ Vysoká nad Kysucou za účelom výuky 
tanca.  

Podanie správy: Z dôvodu pracovnej vyťaženosti zamestnancov obce priestory ešte neboli 
vypratané. Udeje sa tak v najbližšom možnom čase a s DHZ Horný Kelčov bude spísaná 
zmluva o zápožičke.  
 
 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-4.3  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
 

Ad.5  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou boli poslancom OZ 
zaslané elektronickou formou. Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledku finančnej 
kontroly na mieste č. 26042017.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
Hlasovanie  MENO 
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 poslancov 

 

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 

 
Uznesenie č. 2/2017-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste             
č. 26042017 
 
Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 09032017. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste             
č. 09032017. 
 
 
Ad.6  Zapojenie sa obce do aktuálnych výziev 

Materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Spracovateľom tohto 
materiálu je prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák.  

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2016, ktoré budú realizované v roku 2017 (prípadne, ktoré 
neboli k 09. 05. 2017 vyhodnotené): 

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
cestou  - Okresný úrad v Žiline, odbor školstva 
                Komenského 35, 010 01 Žilina 

Názov 
projektu 

Odstránenie  havarijného stavu budovy ZŠ s MŠ Cernana Vysoká nad 
Kysucou – Rekonštrukcia podlahy chodby I.NP 
Žiadosť zaslaná dňa 01.03.2016 

Cieľ projektu - zhotovenie epoxidovej podlahy na chodbe I.NP s výmenou rozvodov 
ústredného kúrenia a rozvodov vody 
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Náklady (€) Požadovaný príspevok..............................................................................30.469,00  

Spolufinancovanie .......................................................................................3.352,00 
Spolu.............................................................................................................33.821,00 

Vyjadrenie žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná – obec získala  dotáciu 30.000,00 € 
Práce sú už zrealizované. 

 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽSK, Komenského 48, Žilina 
Program: Interreg V-A Poľsko - Slovensko 

Názov 
projektu 

Z chalupy do chalupy – z Vysokej do Javorzynki 
Projekt podaný: 09.09.2016 

 
Cieľ projektu Obec Vysoká nad Kysucou a Towarzystwo Przyjaciól   Múzeum Regionalnego 

– zrealizovať medzinárodný projekt prostredníctvom výstav – v priestoroch 
vestibulu KD Vysoká nad Kysucou (prestavba) 
 

Náklady (€) Požadovaný príspevok(85%)..................................................................49.135,95 
Dotácia zo št. rozpočtu (10%).................................................................   5.780,70 

Spolufinancovanie obce (5%).................................................................... 2.890,36 
Spolu...........................................................................................................57. 807,01 

Vyjadrenie Projekt bol vyhodnotený úspešný. Oprávnené náklady boli schválené vo 
výške 55.716,01 € (100%).  
Príspevok ŽSK (85%).....................................................................47.358,60 € 
V súčasnosti prebieha výberové konanie na výber zhotoviteľa stavebných 
prác. 
 

 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽSK, Komenského 48, Žilina 
Program: 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Názov 
projektu 

Investujme do spoločnej záchrany kultúrneho dedičstva v našich obciach  
(Židovský cintorín Nižný Kelčov) 
Projekt podaný: 31.10.2016 

 
 

Cieľ projektu Vedúci partner(VP) – obec Stará Bystrica 
Hlavný cezhraničný partner (HCP)- obec Velké Karlovice 
Projektový partner (PP) – Vysoká nad Kysucou 
 
Realizácia projektu bude  prebiehať paralelne u všetkých troch partnerov, 
pričom sa začne stavebnými prácami na rekonštrukcií cintorínov. Nasledovať 
budú  aktivity na zlepšenie prístupu a zvýšenie kultúrnych pamiatok 
(chodníky, informačné tabule, odpočívadla a prístrešky). V tomto bude 
prebiehať aj príprava monografie o živote miestnych židovských komunít. 
Zavŕšením aktivít bude spoločné kultúrne podujatie pri príležitosti 
dokončenia záchrany židovských cintorínov  s cieľom  propagácie hodnoty 
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a historického odkazu židovských komunít. 
 

Náklady (€) Rozpočet celkom: 455 685,47 € z toho: 
- Vedúci partner(VP) – 288.631,00 € 
- Hlavný cezhraničný partner HCP – 64.345,94 € 
- Projektový partner (PP) – Vysoká nad Kysucou – 102.708,53 

Vyjadrenie Projekt zatiaľ nebol vyhodnotený 

 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽSK, Komenského 48, Žilina 
Program: 
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Názov 
projektu 

Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom 
Projekt podaný: 31.10.2016 

Cieľ 
projektu 

Vedúci partner(VP) – obec Makov 
Hlavný cezhraničný partner (HCP)- obec Hutisko-Solanec 
Projektový partner (PP1) – obec Vysoká nad Kysucou 
Projektový partner (PP2) – Makov- Kasárne 
Projektový partner (PP3) – obec Zašová 
 
Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest, turistických chodníkov 
s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít 
cezhraničnom regióne. 
Predmetom spoločného cezhraničného projektového zámeru je 
novovybudovanie cyklotrasy z obce Vysoká nad Kysucou, cez obec Makov do 
miestnej časti Kasárne na slovensko-českú hranicu, ktorá sa priamo napojí na 
cyklotrasu v obci Hutisko-Solanec a odtiaľ cez „Cyklostezku Bečva“ až do obce 
Zašová. 
Celková dĺžka novovybudovanej cyklotrasy realizovaná v rámci územia obce 
Vysoká nad Kysucou bude 10,2 km. 
Obec Vysoká nad Kysucou na novovybudovanej cyklotrase vybuduje 
rozhľadňu „Vrchrieka“, ktorá bude doplnená o osadenie informačnej tabule 
o smerovaní cyklotrasy, ale aj o dedičstve- histórií drotárstva; lavičky 
a odpadkové koše. V rámci novovybudovanej cyklotrasy bude vytvorené 
oddychové miesto v miestnej časti Nižný Kelčov. V oddychovej zóne sa budú 
nachádzať lavičky, informačná tabuľa, stojany na bicykle a spevnená plocha. 
Časť tejto oddychovej zóny bude slúžiť výlučne deťom- návštevníkom 
a cyklistom cezhraničného regiónu. 
 

Náklady (€) Výdavky celkom:...............................................................................   1.951.125,23 
z toho: 
Vedúci partner(VP) – obec Makov (83,13%)..................................  1.622 054,13 
Hlavný cezhr. partner (HCP)- obec Hutisko-Solanec (1,14%)......     22.238,68 
Projektový partner (PP1) – obec Vysoká nad Kysucou(6,12%)....... 119.371,01 
Projektový partner (PP2) – Makov- Kasárne (5,97%)........................ 116.452,05 
Projektový partner (PP3) – obec Zašová (3,64%)................................   71.009,37 
 



Strana 12 z 31  Zápisnica č. 2/2017 
 
 

Rozpočet  pre obec Vysoká nad Kysucou celkom:............................. 119.371,01  
 z toho: 
Požadovaný príspevok z ERDF(85%)....................................................101.465,35 
Dotácia zo št. rozpočtu (10%)..................................................................  11.937,10 

Spolufinancovanie obce (5%)......................................................................5.968,56 
Spolu...........................................................................................................119.371,01 

Vyjadrenie Projekt zatiaľ nebol vyhodnotený 

 
 
Prehľad žiadostí o dotáciu -  podané  v roku 2017 (k 09. 05. 2017): 
 

č. Poskytovateľ dotácie Názov projektu 
Stav projektu 

(úspešnosť - 

neúspešnosť) 
    1. ŽSK, Komenského 48, 

Žilina 
 

FEST ROCK Vysoká nad Kysucou 
Podaný: 15.02.2017 

Program výzvy: Kultúra 

Podprogram výzvy: 1- Živá kultúra 

Cieľ: prezentácia domácich 

a regionálnych skupín počas hodových 

slávnosti 

Požadovaná dotácia: 
-  1.500,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 500,00 € 

Náklady celkom: 
- 2.000,00 € 

Žiadosť schválená 
 

2. ŽSK, 
Komenského 48,  
Žilina 
 

MODERNIZÁCIA ŠATNÍ 
PRÍPRAVKY, ŽIAKOV  
A DORASTENCOV TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou 
Podaný: 15.02.2017 

Program výzvy: Šport 

Podprogram výzvy: 1- Športoviská 

Cieľ: Rekonštrukcia šatní v budove TJ 

Spartak pre mládežnícke kategórie 

Požadovaná dotácia: 
-  1.500,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 5.280,58 € 

Náklady celkom: 
- 6780,58 € 

Žiadosť schválená 
 

3. Nadácia Pontis KIA 
Motors Slovakia 
(žiadosť zaslala TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou 

MODERNIZÁCIA ŠATNÍ 
PRÍPRAVKY, ŽIAKOV  
A DORASTENCOV TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou 

Žiadosť schválená 
TJ Spartak 
Vysoká nad 
Kysucou získala 
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Podaný: 27.02.2017 

Cieľ: Rekonštrukcia šatní v budove TJ 

Spartak pre mládežnícke kategórie 

Požadovaná dotácia: 
- 4.950,00 € 

Spoluúčasť obce (TJ Spartak): 
- 2250,00 € 

Náklady celkom: 
- 7.200,00 € 

dotáciu 4.950,0 €  
 

4. Enviromentálny fond- 
Martinská 49 

8211 05 Bratislava 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ 
NÁROČNOST BUDOVY  
OBECNÉHO ÚRADU č. 215 
Podaný: 15.03.2016 

Cieľ: Zvýšenie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

Požadovaná dotácia: 
-  200.000,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 59.969,95 € 

Náklady celkom: 
- 259.969,95 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

5. Ministerstvo financií SR Výmena okien a dverí na budove 
Domu služieb č. 2300 
Podaný: 31.03.2017 

Cieľ: výmena okien a dverí za účelom 

úspory energií 

Požadovaná dotácia: 
-  13.455,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 1.495,00 € 

Náklady celkom: 
- 14.950,00 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

6. Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR a Prezídium 
Ha ZZ SR 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ 
NÁROČNOST BUDOVY  
POŽIARNEJ ZBROJNICE č. 735 
Podaný: 31.03.2016 

Cieľ: Zvýšenie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

Požadovaná dotácia: 
-  74.546,77 € 

Spoluúčasť obce: 
- 0 € 

Náklady celkom: 
- 74.546,77 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

7. Ministerstvo vnútra SR Zníženie kriminality a výtržníctva Projekt zatiaľ 
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obce Vysoká nad Kysucou 
pomocou doplnenia kamerového 
systému 
Podaný: 05.05.2017 

Cieľ: rozšírenie kamerového systému 

Požadovaná dotácia: 

-  16.320,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 4.080,00 € 

Náklady celkom: 
- 20.400,00 € 

nevyhodnotený 

8. ŽSK, 
Komenského 48,  
Žilina 
 

VIEME, KAM IDEME  
Podaný: 05.05.2017 

Program výzvy: Regionálny rozvoj 

Podprogram výzvy: Verejný priestor 

a verejná infraštruktúra 

Cieľ: vytvoriť informačný systém 

(označenie budov,  ulíc a smerovými 

tabuľami uľahčiť orientáciu najmä 

návštevníkov obce)  

Požadovaná dotácia: 
-  1.500,00 € 

Spoluúčasť obce: 
- 1977,60 € 

Náklady celkom: 
- 3.477,60 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

Starosta obce 

Na ozrejmenie projektom doplnenia kamerového systému sledujeme doplnenie kamier v areáli 
pri bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove, pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a doplnie monitorovania ďalších 
verejných priestranstiev. 

Prednosta OcÚ 

Posledný projekt sa týka vytvorenia informačného systému.  

Starosta obce 

Pre doplnenie na Žilinský samosprávny kraj boli podané 2 projekty a oba boli úspešné. Na 
kultúru (Festrock Vysoká) sme získali 1450 Eur a na šport (rekonštrukcia šatní dorastu a žiakov) 
1450 Eur.  

Prednosta OcÚ 

Vďaka podanému projektu TJ Spartak dostal 4 950 Eur od nadácie KIA na materiál, ktorý TJ 
Spartak nakupuje na opravu šatní na ihrisku TJ Spartak.  
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie o zapojení sa obce do zverejnených 
výziev.  
 

 

Ad.7 Pripravovaná výstavba v obci  

Starosta obce predstavil poslancom obecného zastupiteľstva zámery pripravovanej výstavby 
v obci.  

Telocvičňa 
V máji, v júni by mala byť zverejnené ďalšia výzva na zapojenie sa do výstavby 
alebo rekonštrukcie telocvične. Neviem Vám povedať do akej miery je táto informácia. Máme 
geometricky zameraný pozemok, pripravuje sa projektová dokumentácia jednoducho tak, aby 
sme boli včas pripravení. 
 

Príprava výstavby chodníkov   
 
Starosta obce 
Rozprávali sme sa o tom už viackrát, samozrejme obec vyvíja aktívne kroky ja som sa 
22.02.2017 stretol už s majiteľmi pozemkov, teda aspoň s tými, ktorý prijali pozvanie 
s niektorými som komunikoval telefonicky. V prvom rade je nutné mať právne vysporiadania, na 
ktorom sme už začali pracovať, ale nakoľko nie je v našich možnostiach, aby som vyčlenil 
niektorého z pracovníkov obce, aby sa na plný úväzok t.j. 8 hodín venoval vybavovaniu 
a vysporiadavaniu pozemkov dohodol som sa na spolupráci s externou firmou, obdobne ako to 
riešia i ostatné samosprávy. Prvým krokom podpísať s majiteľmi Zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve, pretože bez právoplatného stavebného povolenia nemôžeme stavať. Návrh zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve nám spracoval náš obecný advokát pán JUDr. Peter Strapáč PhD. 
Návrh Vám bol zaslalaný elektronickou formou, dnes som si ešte niektoré jeho detaily prebral 
s hlavným kontrolórom obce. Aby sme mohli s jednotlivými majiteľmi nehnuteľností uzatvárať 
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve táto musí byť  schválená obecným zastupiteľstvom.  
Cena je  stanovená v zmysle úradného odhadu.  
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Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať o návrhu znenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých bude realizovaná výstavba chodníkov.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Vysoká nad 
Kysucou a vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých bude realizovaná výstavba chodníkov. 
 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
Starosta dal na zváženie obecnému zastupiteľstvu možnosť zapojiť sa do aktuálne zverejnenej 
výzvy na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a výdajnej školskej jedálne vo 
Vyšnom Kelčove. Na budovu sa predbežne spracováva projekt a je to so špecifického cieľa 4.3.1 
na zníženie spotreby energetickej náročnosti pri prevádzke verejných budov. Týka sa to 
verejných budov. S budovou tohto obecného úradu do tejto výzvy nemôžeme ísť pretože je to 
podmienené - budova nesmie mať viac ako 10 % podlahovej plochy prenajatej. My máme 
v budove vináreň ,,HELA" a sálu kultúrneho domu. Sála kultúrneho domu je neoprávnený 
výdavok. Zrealizované môže byť z toho zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavebných 
konštrukcií, modernizácia vykurovacích klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej 
vody osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie, inštalácia systémov merania riadenia, 
zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho 
zásobovania teplom, inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 
Jedinou budovou, s ktorou by sme mohli do tohto ísť a ktorá by nám do tohto spadala a je to 
budova, ktorá je v dezolátnom stave je najmä budova spomínanej materskej školy a výdajnej 
školskej  jedálne vo Vyšnom Kelčove.  
 
Starosta obce 
Musím poďakovať Mgr. Bohuslavovi Krasulovi, že sa stretol s rodičmi detí, ktoré rodičia po 
ukončení materskej školy školy zapísali do základnej školy v Makove a porozprával sa s nimi. 
Vážim si to. Vo štvrtok je v MŠ vo Vyšnom Kelčove rodičovské združenie. Rozhodnutia sú už 
vydané a nemienim rodičov ani presviedčať, aby tie rozhodnutia zmenili, musím akceptovať ich 
voľbu i keď ma to veľmi mrzí, lebo my sme akceptovali ich požiadavky, vytvorili sme vhodné 
podmienky pre celodennú prevádzku materskej školy vo Vyšnom Kelčove a i napriek našej 
ústretovosti predsa len prihlásili deti na Makov.  
Musím povedať, že hľadám legálny a akceptovateľný spôsob, ako uprednostniť pri prijímaní do 
materskej školy tie deti, ktorých rodičia sa zaviažu, že po ukončení materskej školy svoje dieťa 
prihlásia na základnú školu E. A. Cernana. 



Strana 17 z 31  Zápisnica č. 2/2017 
 
 

 
Ing. Miroslav Dočár   
Ja by som mal k tomuto pripomienku, lebo schválime tam opravu tej budovy a aby sme zasa 
nedopadli tak ako pri základnej škole - vymenili sa okná, urobila sa strecha a tak ďalej a potom 
nám tu vykríkali občania Vyšného Kelčova, že sa to tam preinvestovalo a nakoniec, že sa škola 
ruší. Tak aby sme aj s týmto tak nedopadli, že sa obnoví materská škola potom nakoniec aj deti 
budú chodiť na Makov a kde kade do školy a budú tam zbytočne investované peniaze. Treba to aj 
z tohto hľadiská posúdiť je to naša budova samozrejme, ale prečo budem dávať do budovy, ktorá 
nemá perspektívu veľké peniaze. Keď ju niekomu prenajmeme, on bude potrebovať iné 
usporiadanie. Nič z toho sa nepoužije. Podľa mňa je to zbytočne vyhodená investícia. Poviem to 
tak ako to je. To nie, že útočím proti Vyšnému Kelčovu, alebo niečo také, ale berme to aj z toho 
ako vynaložíme s financiami.  
 
Prednosta obce 
Teraz pán poslanec nemáš pravdu. Ako poslanec by si si mal zistiť pravdu. Rekonštrukčné práce, 
ktoré sa urobili na budove bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove boli z dotácií na 
havarijný stav budovy z Ministerstva školstva SR.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať o návrhu zapojiť sa do zverejnenej výzvy s projektom Zníženie energetickej náročnosti 
budovy materskej školy a výdajnej školskej jedálne vo Vyšnom Kelčove.   
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

Dpt. Jozef Vavrica 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.2 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti Zníženie energetickej náročnosti 
budovy materskej školy s.č. 1338 v zmysle zverejnenej výzvy kód: OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu Zníženie energetickej 
náročnosti budovy materskej školy s.č. 1338 vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov ako aj s výškou neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška 
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie. 

 
 
V rámci bodu číslo 7. Pripravovaná výstavba v obci, boli prejednané i žiadosti  súvisiace s týmto 
bodom programu.  
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Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie pani Bitalová Emília, Ústredie 283, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou  
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Starosta obce 
V rozpočte obce na rok 2017 obecné zastupiteľstvo nevyčlenilo žiadne finančné prostriedky na 
úpravu miestnych komunikácií, preto sa budem snažiť vyspravenie zrealizovať v rámci našich 
možností a žiadosť odporúčam zobrať na vedomie.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Bitalovej Emílie o úpravu miestnej 
komunikácie. 
 
 
Žiadosť o opravu výtlkov a osadenie priekopy betónovými korytkami na prístupovej ceste 
Lisko Milan, Vyšný Kelčov 1242, 023 55 Vysoká nad Kysucou a spol. 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula  
Dovoľte mi aby som sa k tejto žiadosti vyjadril bližšie, pretože to tam dobre poznám bývam tam. 
Popri tejto miestnej komunikácií sú v niektorých častiach umiestnené betónové korýtka a niekde 
nie. A práve kde nie sú, dochádza k najväčšiemu poškodzovaniu. Žiadame preto o ich osadenie.  
 
Starosta obce 
Sme vo veľmi vážnej pracovnej situácii a musím povedať, že z vlastnými pracovníkmi to nemáme 
šancu zvládnuť. Určite by som uvítal pomoc aj samotných obyvateľov či žiadateľov. 
Oprava výtlkov, je predmetom podávanej petície o opravu povrchu po kanalizácii. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslenec OZ 
Ak by obec zakúpila materiál ja sa pokúsim zohnať schopných a ochotných  ľudí, ktorí by to 
urobili.  
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V následnej diskusii poslanci navrhli zakúpiť betónové korýtka na ich osadenie do priekopy v 
úseku po pravej strane miestnej komunikácie u Liskov od rodinného domu p.č. 1242 po rodinný 
dom p.č. 1117. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.4 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou o osadenie betónových korýtok v úseku do priekopy 
v úseku po pravej strane miestnej komunikácie u Liskov od rodinného domu p.č. 1242 po 
rodinný dom p.č. 1117 v rozsahu – obec zakúpi korýtka, materiál a zabezpečí potrebnú techniku, 
práce budú vykonané svojpomocne. 
 
 
Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie k rodinným domom Petra Šamaja, Jána Ficeka, 
Ondreja Jurču a Jozefa Lukeša 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
 
Starosta obce 
V rozpočte obce na rok 2017 obecné zastupiteľstvo nevyčlenilo žiadne finančné prostriedky na 
úpravu miestnych komunikácií, preto sa budem snažiť vyspravenie zrealizovať v rámci našich 
možností a žiadosť odporúčam zobrať na vedomie. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť k rodinným domom Petra Šamaja, Jána Ficeka, 
Ondreja Jurču a Jozefa Lukeša. 
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Ústna žiadosť o úpravu miestnej komunikácie Miloslav Bančák, Semeteš 1056, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou   
 
Starosta obce 
Cestu som bol na žiadosť pána Bančáka obzrieť o vyjadrenie poprosím Mgr. Katarínu 
Chnapkovú. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ  
Nikdy nás netopilo, ale myslím si, že je to úkor toho, pretože sú lesy vyrúbané a vodu nemá čo 
zachytávať, tak ide dole tým kopcom. My sme to s pán Bančákom tak odhadom merali a je to cca 
30-35 metrov. Pri posldných dažďoch voda splavila všetok štrk do našich záhrad pod štátnou 
cestou. Aj vďaka vode, ktorá sa valila po tejto ceste sme mali všetci vytopené pivnice. 
 
Starosta obce  
Navrhujem do cesty a vstup na polochu nad trafostanicou osadiť odrážku a vodu zviesť do 
odvodňovacieho kanála pozdĺž cesty.  
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky či návrhy, dal starosta poslancom obecného 
zastupiteľstva o predloženom návrhu hlasovať.   
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 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na polochu nad trafostanicou budú 
osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála pozdĺž miestnej komiunikácie. 
 
 
Ústna žiadosť na opravu mosta do miestnej časti Škradné, ktorú predniesol Miroslav Dorman, 
poslanec OZ 
Most je v katastrofálnom stave. Most sa opravoval naposledy asi pred cca 10 rokmi. Tak som 
poprosil aspoň pána starostu, aby sme tam dali tabuľku zákaz vstupu. Most som pomeral 
a prepočítal som dve alternatívy – železné vyhotovenie a drevenné vyhotovenie. Otvorene 
hovorím, že drevenné riešenie je omnoho lacnejšie a zároveň som sa spojil s ľuďmi, ktorí sú 
ochotní nám poskytnúť tie nosné drevá. Obec by financovala rezivo len na pochôdznu časť 
a zábradlie. Práce samozrejme budú realizvané svojpomocne. 
 
Starosta obce 
V súčastnosti je lavička do Škradného nepriechodné a zákazali sme na ňu vstup. S predloženým 
návrhom pána Dormana navrhujem súhlasiť. 
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Nakoľko neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
o predloženom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 2/2017-7.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu mosta a preplatí rezivo a materiál na most vo výške do 
1 000,- EUR.  
 
 
 

Ad.8  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.3/2017 

  
Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/2017, ktorý je v kompetencii starostu obce predstavila hlavná 
účtovníčka obce.  
 
Starosta obce dal hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva o tejto úprave rozpočtu. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto  
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočetu č. 2/2017.  
 
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce úpravu rozpočtu č. 3/2017. Nakoľko neboli ďalšie 
pripomienky k predstaveniu tejto úpravy rozpočtu, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o nej hlasovať. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

Ing. Miroslav Dočár, 

Uznesenie č. 2/2017-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3/2017.  

 
Ad.9 Rôzne  
 
Okresná prokuratúra Čadca slovenských dobrovoľníkov 2749/12A,022 74 Čadca 4 

Starosta obce 
Dňa 13. 02. 2017 obdŕžala Okresná prokuratúra v Čadci podnet podateľa JUDr.  Mgr. Pavla 
Pachníka, bytom Dolný Kubín, ktorým sa domáha od prokuratúry preskúmania zákonnosti VZN 
obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií zo dňa 31. 05. 2004. Podateľ 
namietal nezákonnosť tohto VZN s poukazom na existujúci a platný zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe podnetu podateľňa bola 
obec Vysoká nad Kysucou požiadaná o podanie vysvetlenia k obsahu podnetu a o predloženie 
administratívneho spisu. Následne bol Okresnou prokuratúrou v Čadci preskúmaný predložený 
administratívny spis obsahujúci podklady k postupu a vydania VZN. Dňa 24. 04. 2017 bol na 
tunajší obecný úrad doručený Protest prokurátora o prokuratúre v znení neskorších noviel, 
v ktorom sa uvádza, že preskúmaním administratívneho spisu bolo zistené, že skutočnosti, ktoré 
sú predmetom VZN nie sú v súlade s platnou právnou úpravou. Vzhľadom na to prokurátor 
navrhol VZN č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií zo dňa 31. 05. 2004, na ktorom sa uznieslo 
OZ obce uznesením č. 3/2004, ako nezákonné zrušiť. Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo 
protestu prokurátora vyhovelo a predmetné VZN č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií zo dňa 
31. 05. 2004 v plnom rozsahu zrušilo. 

 

Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predloženému návrhu, dal starosta obce poslancom 
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. 2/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 5/2004 o sprístupňovaní informácií.  
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Voľba prísediacich na Okresnom súde Čadca 
 

Starosta obce 
Dňa 31. 12. 2017 končí funkčné obdobie prísediacich, ktorí boli do tejto funkcie zvolení obecným 
zastupiteľstvom na Okresnom súde Čadca. Funkčné obdobie prísediacich je 4 roky. Kandidátov 
do funkcie prísediaceho navrhujú starostovia obcí a primátori miest a volí ich obecné 
zastupiteľstvo, ktoré si pred voľbou vyžiada vyjadrenie predsedu Okresného súdu Čadca 
k príslušným kandidátom. Za obec Vysoká nad Kysucou je potrebné navrhnúť 4 kandidátov 
a následne si k príslušným kandidátom vyžiadame súhlas predsedu Okresného súdu Čadca. 
Doteraz boli: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Mgr. Bohuslav Krasula a Dpt. Jozef Vavrica. 
 

Nakoľko navrhnutí kandidáti zo svojou nomináciou súhlasili anikto z poslancov nevzniesol 
žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta obce o navrhovaných kandidátoch prísediacich na 
Okresnom súde v Čadci 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. 2/2017-9.2 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 
prísediacich nasledujúcich kandidátov: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Mgr. Bohuslav 
Krasula a Dpt. Jozef Vavrica. 
 
 

Škola podlaha + WC v materskej škole 
 

Starosta obce 
Na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva som Vás informoval o skutočnosti, že obci Vysoká 
nad Kysucou bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu podlahy 1.NP budovy základnej školy E. 
A. Cernana v ústredí. Podrobná informácia v podobe článku o realizácii diela bola zverejnená 
na webovej stránke a obce a Infokanáli obce Vysoká nad Kysucou. Pridanou hodnotou realizácie 
diela však bola významná skutočnosť, že po ukončení prác sa dodávateľská spoločnosť Estor 
building s.r.o. rozhodla na vlastné náklady sponzorsky zrekonštruovať i obe detské umývarky 
s toaletami v budove materskej školy.  

 
 
Odpredaj vyradeného majetku z bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove 

 
Starosta obce 
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Dňa 12. 4. 2017 sa stretla Komisia pre oblasť financií a správy majetku pri Obecnom 
zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou za účasti starostu obce, riaditeľa základnej škola 
a účtovníčky základnej školy, aby sme spoločne prejednali postup likvidácie hnuteľného majetku, 
ktorý bol vyradený z bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Ako starosta obce som členov 
komisie požiadal, aby bola likvidácia vyradeného majetku formou odpredaja absolútne 
transparentná. Prítomní sa uzhodli, že dňa 24. 4. 2017 sa stretnú priamo v budove bývalej 
základnej školy vo Vyšnom Kelčove, kde zároveň dôjde i k oceneniu jednotlivého majetku. Ten 
bude následne pracovníkmi obce domontovaný a znesený na prízemie budovy. Môžem povedať, 
že zadané úlohy boli splnené, i keď o ich náročnosti sa nebudem ďalej rozširovať, nakoľko 
v škole bol stále i majetok, ktorý bol vyradený už v minulosti, ale nikdy nebol zlikvidovaný. 
Vhodné a morálne ne zastarale učebné pomôcky boli presunuté do základnej školy v ústredí. 
Zvyšné učebné pomôcky boli ponúknuté na odpredaj spoločnosti, ktorá sa zaoberá výkupom 
starých školských pomôcok. V sobotu 6. 5. 2017 došlo, po predchádzajúcom zverejnení, 
k odpredaju samotného majetku. Musím ešte ozrejmiť, že predmety historického charakteru, 
ktoré boli v počítačovej triede nie sú predmetom likvidácie a artefakty budú presunuté do 
výstavných priestorov, ktoré budú vytvorené vo vestibule tejto administratívnej budovy. O viac 
informácií poprosím tajomníčku komisie Janku Kubalovú. 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
Na oceňovaní majetku sme s stretli vo Vyšnom Kelčove spoločne s ekonómkou ZŠsMŠ E. A. 
Cernana, riaditeľom ZŠsMŠ E. A. Cernana, pán Ján Lysík sa ospravedlnil a pán Ing. Miroslav 
Dočár neprišiel. Ceny boli stanovené viac menej symbolické. Predaja som sa zúčastnila 
spoločne s ekonómkou ZŠsMŠ E. A. Cernana a s poslancov bol prítomný Jozef Zborovan. Boli 
sme tam iba traja. Záujem bol, povedala by som, že veľký. Bola som tam na požiadanie aj počas 
víkendu. Do dnes bol celkový zisk cca 260 eur. Možno sa dostaneme aj na 500 eur uvidíme čo sa 
ešte dopredá. 
 
 

Stavba 16-bytového nájomného domu  
 
Starosta obce 
Aktuálne prebieha preberacie konanie stavby 16-bytového nájomného domu. Dodávateľ začal 
s odstraňovaním drobných nedostatkov stavby a v priebehu niekoľkých dní by mala byť 
dokončená i elektrická prípojka stavby, ktorá bude realizovaná na náklady SSE. V týchto dňoch 
zamestnankyne obce realizujú detailné upratovanie každého bytu, pretože detailné upratovanie 
bytu nie je predmetom odovzdania stavby. Stavba sa odovzdáva ako nahrubo uprataná. 
Prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti dievčatá, ktoré máme zamestnané tak tam pracujú.  
Musí byť zrealizované geometrické zameranie budovy, ktoré je nevyhnutné pre proces 
kolaudácie. V piatok 12. mája 2017 o 13:00 hod. sa bude konať obhliadka bytov samotnými 
žiadateľmi, na ktorú Vás samozrejme srdečne pozývam. Evidovaní žiadatelia boli na obhliadku 
pozvaní písomne a zároveň boli vyzvaní, aby do utorka 16. mája 2017 doložili k svojim 
žiadostiam potrebné náležitosti prípadne ich aktualizovali. Tie budú v ďalšej fáze posúdené 
Komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad 
Kysucou. Žiadosti spĺňajúce požadované podmienky v zmysle VZN č. 1/2015 budú predložené na 
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rokovanie najbližšieho obecného zastupiteľstva, ktoré bude mať tú najťažšiu úlohu – prideliť 
jednotlivé byty. Po ukončení kolaudácie potom bude možné nasťahovanie sa do bytov. 
Samozrejme nás, ako stavebníka, ešte čakajú nevyhnutné kontroly zo strany ŠFRB, Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a Okresného úradu Žilina odboru výstavby. 
 
 

Rekonštrukcie asfaltového krytu na cestách II. a III. triedy 
Starosta obce 
Po dnešnom telefonáte s pánom riaditeľom SC ŽSK závod Čadca Vám viem podať nasledovné 
informácie: III/2022 polprofil od 0,2km po 1,1440km (55 tis. EUR), II/487 pol profil I. úsek od 
39,6km po 40,312km; II. úsek od 40,318km po 40,669km, II/487 od 38,720km po 38,950km. 
Malo by sa na záver roka pokračovať aj do Vyšného Kelčova. Toto však ešte nie je isté. Semeteš 
sa má robiť z projektu. 
 
 
V ďalšej časti tohoto bodu programu boli prejednané doručené žiadosti: 
 
  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálany odpad, Ing, Andrej Zajac, Polní 1285/II, 
742 21 Kopřivnice, ČR 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Ing. Andreja Zajaca o zníženie poplatku za  
komunálny odpad.  
 
 
 Žiadosť o akceptáciu schválených delegátov mesta Turzovka v Správnej rade 
Združenia TKO Semeteš. 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Starosta obce 
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Mám zato, že žiadna samospráva nemôže druhej samospráve odporúčať resp. nariaďovať ako 
ako má postupovať resp. aké stanovisko má zaujať ňou delegovaný člen. Navrhujem preto židosť 
zobrať na vedomie. 
Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 

 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o akceptáciu schválených delegátov mesta 
Turzovka do Správnej rady Združenia TKO Semeteš. 
 
 
 Žiadosť o vyradenie majetku  obce v správe OcÚ a TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o vyradenia majetku obce v správe OcÚ a TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou v zmysle priloženého zoznamu. 
 
 
 Žiadosť o oslobodenie od platenia poplatku za odvoz odpadu, pán Rudolf Chlebek, 
Družstevná 322, 013 51 Predmier 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
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Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 

 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Rudolfa Chlebeka o oslobodenie od platenia 
poplatku za odvoz odpadu. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou poskytuje kontajnerový zber vo Vyšnom Kelčove pri 
cintoríne a v osade Zlamaná. 
 
 

Žiadosť o povolenie výstavby terasy, Vysoká nad Kysucou 285, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou  
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Starosta obce  
Nakoľko obec Vysoká nad Kysucou je stále v sledovacom období projektu Modernizácia 
a výstavba centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou, nemôže dôjsť k poklesu merateľných 
ukazovateľom, ktorým je i výmera zelených plôch. K žiadosti žiadateľka priložila i čestné 
prehlásenie, že nedôjde k zníženiu zelených plôch námestia. Z tohto dôvodu chce žiadateľka 
súhlas na povolenie výstavby rozoberateľnej sezónnej terasy s prekrytím, ktorá bude vyvýšená 
podnožami. Schválenie umiestnenia terasy je v kompetencii obecného zastupiteľstva. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva o nej 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. 2/2017-9.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o povolenie výstavby terasy s podmienkou, že pôjde 
o rozoberateľnú sezónnu terasu s prekrytím.  
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 Žiadosť o vyjadrenie podľa §63 písm. a) ods.1 zák. č. 323/1992, Vladimír Veselka, 
Vysoká nad Kysucou 686,023 55 Vysoká nad Kysucou  
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej 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. 2/2017-9.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vladimíra Veselku o vydanie vyjadrenia podľa §63 
písm. a) ods.1 zák. č. 323/1992.  
 
 
 Žiadosť o odkúpenie pozemku, Mgr. Miroslava Šurinová, Vysoká nad Kysucou 280, 
023 55 vysoká nad Kysucou 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.9 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mgr. Miroslavy Šurinovej. 
Odôvodnenie: Odkúpením pozemku, ktorý vznikol prekrytím vodného toku by došlo 
k obmedzeniu prístupu k toku, mohlo by dôjsť k jeho narušeniu a odpredajom by bol  dotknutý 
verejný záujem. 
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Žiadosť o poskytnutie dotácie, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Vysoká nad Kysucou 
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej hlasovať. 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2017-9.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Vysoká nad Kysucou. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa každoročne snaží finančne i organizačne pripraviť 
dôstojnú pietnu spomienku na udalosti Semetešskej tragédie.  

 
 
Žiadosť o poskytnutie dotácie, Farský úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie 227, 023 55 

Vysoká nad Kysucou  
 
Žiadosť obecnému zastupiteľstvu  bližšie predniesol prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o nej 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. 2/2017-9.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Farského úradu Vysoká nad Kysucou  
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Ad.10  Interpelácie poslancov 
 
 
 Jozef Zborovan, poslanec OZ 
 
Chcel by som poprosiť starostu obce, o materiály k rozšíreniu cintorína. 
 
 Starosta obce 
 
K rozšíreniu cintorína nemáme žiadny konkrétny výstup zo zastupiteľstva ani z komisie. Hovorilo 
sa o 3 až 4 plochách.  
 
  Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 
To by bolo treba pozrieť výstup z tej komisie, lebo sme tam rozprávali o niekoľkých variantoch 
smerom nad cintorín, ale smerom aj nad pani Janskú.  
 
 Prednosta obce 
Prvá alternatíva bola, pokračovať nad cintorínom smerom do hora. Tadiaľ prechádza voda. 
Smeromnad pani Janskú je nutné dodržať zákonom stanovené odstupy od nehnuteľností. 
 
 Starosta obce 
Do budúcej schôdze obecného zastupiteľstva pripravíme možný variant plochy pre budúce 
rozšírenie cintorína vrátané vylustrovania spoluvlastníkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 
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Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2017 
ukončil o 20:00 hod. 

 
 
 
 

       Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Dpt. Jozef vavrica     ..................................... 

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


