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Zápisnica OZ č. 5/2017 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 30.08.2017 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 
     Ján Lysík 
     Dpt. Jozef Vavrica 
                                  Jozef Zborovan                                
 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Miroslav Dorman  
Prednosta Obecného úradu: neprítomný 
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 bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna 
     časť Nižný Kelčov  
5.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev  
6. Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2011 o pohrebníctve v 

obci Vysoká nad Kysucou  
7. Hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou k 30.06.2017   
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2017  a č. 8/2017  
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 5.schôdzi OZ v r. 2017. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu a doplnil bod č.7 Hospodárenie obce Vysoká nad 
Kysucou k 30.06.2017, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva.  
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu a k doplneniu bodu č.7 
Hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou k 30.6.2017 žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta 
obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa       
30.08.2017.   
           
 
 
 
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 Chnapková, Mgr. Janka Jurčová 

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

PROTI nikto 
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ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ  
 
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 
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: Nakoľko sa komisia pre oblasť výstavby doposiaľ nestretla 
a nepodala mi správu, cestu som si prešiel s pánom prednostom a vytypovali sme 
miesta, kde by sme chceli osadiť odrážky a zaústiť vodu do miestneho potoka.  

 
Rok 2017  

Uznesenie č. 2/2017-7.3 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Bitalovej Emílie o úpravu miestnej 

komunikácie. 

Podanie správy: Cesta bola vyspravená asfaltodrťou. Ostáva nám tu dorobiť odvodňovací 
žľab. 
 

Uznesenie č. 2/2017-7.4 
v 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. 
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Podanie správy: Práce boli realizované svojpomocne v dňoch 19. augusta 2017 a 26. augusta 
2017. Obec Vysoká nad Kysucou dodala materiál v podobe betónových korýtok, štrku, 
zaplatila potrebný bager, poskytla pracovníka s traktorom a zabezpečila prevoz korýtok 
na miesto prác. Na tomto mieste by som chcem poďakovať poslancom Mgr. Bohuslavovi 
Krasulovi a Jánovi Lysíkovi za naozaj príkladnú poslaneckú prácu, vďaka aktivite ktorých 
sa podarilo zrealizovať krásne dielo, všetkým ochotným chlapom, ktorí sa prác zúčastnili 
a pánovi Milanovi Pavlíkovi za pomoc pri vykládke korýtok z kamióna. Nakoľko obec 
kvôli vyťaženosti kamiónu objednala betónových korýtok viac, nejaké nám ešte ostali 
a budú použité na odvodnenie osady U Putkov. 
 

Uznesenie č. 2/2017-7.5 
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad 

trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála 
pozdĺž miestnej komunikácie. 

Podanie správy: Zámer sa ešte nerealizoval z dôvodu postupnej realizácie plánovaných 
prác. 
 

Uznesenie č. 2/2017-9.2 
v Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 

prísediacich nasledujúcich kandidátov: Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Mgr. 
Bohuslav Krasula a Dpt. Jozef Vavrica. 

Podanie správy: Zoznam navrhovaných kandidátov bol predložený predsedníčke okresného 
súdu. Na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou bol doručený list, v ktorom predsedníčka 
Okresného súdu súhlasí s navrhovanými kandidátmi. Tých musí ešte do funkcie 
prísediacich schváliť obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k voľbe prísediacich na Okresnom súde Čadca pre obdobie 
rokov 2018-2021, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-3.1 

Obecné zastupiteľstvo volí za prísediacich na Okresnom súde Čadca pre obdobie rokov 2018 -
2021 a to poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucu: Miroslav Dorman, Jozef 
Zborovan, Mgr. Bohuslav Krasula a Dpt. Jozef Vavrica. 
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Uznesenie č. 4/2017-11.8 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť prebytočnosť majetku obce 

Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad 
Kysucou 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 odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  

Branislav Chobot, Ústredie 109, 023 55 Vysoká nad Kysucou trvalé bytom Trnavská 1357/13, 
010 08 Žilina: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 93 m2 zapísaného na LV 11008 v podiele 1/1.  

Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - Kúpna zmluva 
zo dňa 21.10.1992 

Odôvodnenie: 
Parcela C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 93 
m2 zapísaná na LV 11008 v podiele 1/1 sa nachádza za rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľa. Je súčasťou jeho zatiaľ neoplotenej časti dvora. Žiadateľ parcelu užíva ako svoju 
vlastnú tak, ako to pred ním robili jeho rodičia a starí rodičia. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľom, jeho umiestnenie a možnosť prístupu na 
parcelu či jej využitia, je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa 
opodstatnené. 

Podanie správy: Zámer doposiaľ nebol zverejný. Záujem o pozemok prejavila i suseda 
žiadateľa pani Anna Grušpierová, Nižný koniec 108, 023 55 Vysoká nad Kysucou. Z tohto 
dôvodu som ich oboch požiadal o vzájomné stretnutie a dohodu, prípadne i za mojej 
prítomnosti. Do dnešného dňa sa tak neudialo. Uznesenie preto navrhujem ponechať 
otvorené. 
 

Miestne komunikácie 

V tomto bode č.3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ, bola prerokovaná i oprava 
miestnych komunikácií. V zmysle dohody starosta obce spoločne s poslancami OZ dňa 06. 07. 
2017 zrealizoval obhliadku miestnych. Zápis bol poslancom zaslaný elektronickou formou. 
Čerpanie letných dovoleniek zástupcov firiem, ktoré starosta obce požiadal o obhliadku 
a následné nacenenie celý zámer oddialilo. Starosta obce poslancom OZ elektronickou formou 
zaslal dve predbežné cenové ponuky. Dôležitá cena je za 1m². Prvá cenová ponuka je od 
spoločnosti STRABAG s.r.o. a druhá cenová ponuka je od spoločnosti EKOSTAV- Ing. Pavol 
Šutý. Z obhliadky je však zrejmé, že OZ bude musieť rozhodnúť, ktoré časti sa zrealizujú tento 
rok, nakoľko z dôvodu  aprílových povodní sa zistili nové skutočnosti v dôsledku poškodenia 
MK. 

Na základe nacenenia miestnych komunikácií poslanci a dostupných finančných prostriedkov 
v spoločnej diskusii navrhli realizovať opravu miestnych komunikácií pre rok 2017 v poradí: 

1. miestna komunikácia na závodí (smer Grušpierová, Vojtek) 
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2. miestna komunikácia v Jedľovníku (za mostom k Cipkovi) 
3. Výtlky na miestnych komunikáciách (v zmysle zoznamu) 
4. Miestna komunikácia u Slončíkov 

Nakoľko k poradiu opráv miestnych komunikácií neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestnych komunikácií v nasledovnom poradí:  

1. miestna komunikácia na závodí (smer Grušpierová, Vojtek) 
2. miestna komunikácia v Jedľovníku (za mostom k Cipkovi) 
3. Výtlky na miestnych komunikáciách (v zmysle zoznamu) 
4. Miestna komunikácia u Slončíkov 

Objem realizovaných opráv bude určený finančnými možnosťami obce. 

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k bodu č. 3 Kontrola uznesení 
z predchádzajúcich schôdzí OZ, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-3.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
 
Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č.1142 vo Vysokej nad 

Kysucou v miestnej časti obce Nižný Kelčov 
 

Do dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva boli doručené ďalšie žiadosti o pridelenie bytu 
v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Nižný 
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Kelčov. Všetky žiadosti boli prejednané komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.  
Starosta obce požiadal o prednesenie stanoviska komisie k daným žiadostiam. 
 
 Predseda komisie Ing. Miroslav Dočár poslancom OZ podal stanovisko k jednotlivým 
žiadostiam. 
 
Žiadosti o malometrážne jednoizbové byty:  
 

• Ivana Bongilajová, Nižný Kelčov 556, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
 

• Lenka Balážová, Pekárska 219/3, 018 64 Košeca 
 

• Ing. Jozef Herman, Platanová 3226/9,010 07 Žilina - odporúčanie komisie prideliť byt č.3 
s výmerou 45,06 m² 
 

• Erich Budulák, Turzovka Stred 311, 023 54 Turzovka - odporúčanie komisie byt č.13 
s výmerou 29,08m² 
 

• Veronika Vilimová, Nesluša 834, 023 41 Nesluša 
 

Nakoľko k žiadosti Ivany Bongilajovej bytom Nižný Kelčov 556, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
o pridelenie nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Mgr. Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-4.1 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ivany Bongilovej o pridelenie jednoizbového bytu 
v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa čl. 5 ods. 3) 
a 5) VZN č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru 
zo štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

• Lenka Balážová, Pekárska 219/3, 018 64 Košeca 
 

Nakoľko k žiadosti Lenky Balážovej bytom Pekárska 219/3, 018 64 Košeca o pridelenie 
nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
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Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Mgr. Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-4.2 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Lenky Balážovej o pridelenie jednoizbového bytu 
v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa čl. 5 ods. 3) 
a 5) VZN č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru 
zo štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

• Ing. Jozef Herman, Platanová 3226/9,010 07 Žilina, byt č.3 s výmerou 45,06 m² 
 

Nakoľko k žiadosti Ing. Jozefa Hermana, bytom Platanová 3226/9, 010 07 Žilina o pridelenie 
nájomného bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-4.3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Hermana o pridelenie bytu č. 3 s výmerou 
45,06m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142.   
 

• Erich Budulák, Turzovka Stred 311, 023 54 Turzovka, byt č.13 s výmerou 29,08m² 
 

Nakoľko k žiadosti Ericha Buduláka, bytom Turzovka Stred 311, 023 54 Turzovka o pridelenie 
nájomného bytu č. 13 s výmerou 29,08 m² v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  MENO 
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poslancov 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-4.4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ericha Buduláka o pridelenie bytu č. 13 s výmerou 
29,08m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 s podmienkou doloženia hodnoverného 
potvrdenia o príjme najneskôr do 10. 09. 2017.  
 

•   Veronika Vilimová, Nesluša 834, KMN 
 
Nakoľko k žiadosti Veroniky Vilimovej, bytom Nesluša 834, 023 41 Nesluša o pridelenie 
nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Mgr. Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-4.5 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Veroniky Vilimovej o pridelenie jednoizbového 
bytu v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa čl. 5 ods. 
3) a 5) VZN č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru 
zo štátneho fondu rozvoja bývania. 
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Ad. 5 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev  
 
Podklady boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronickou formou.  
 
Prehľad žiadosti o dotáciu - podané v roku 2017 (k 28.07.2017): 

 

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 
Obec získala 
dotáciu 1.200 € 

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 
Obec získala 
dotáciu 1.450 € 

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

MODERNIZÁCIA ŠATNÍ 
PRÍPRAVKY, ŽIAKOV  
A DORASTENCOV TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou 
Podaný: 27.02.2017 
Cieľ: Rekonštrukcia šatní v budove TJ 
Spartak pre mládežnícke kategórie 
Požadovaná dotácia: 

Žiadosť schválená 
TJ Spartak Vysoká 
nad Kysucou 
získala dotáciu 
4.950,0 €  
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- 4.950,00 € 
Spoluúčasť obce (TJ Spartak): 

- 2250,00 € 
Náklady celkom: 

- 7.200,00 € 
 

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 neúspešný 
(zaradený do 
zásobníka pre tento 
kalendárny rok) 

5. Ministerstvo financií SR Výmena okien a dverí na budove 
Domu služieb č. 200 
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 € 

Žiadosť schválená 
Obec získala 
dotáciu 9.500 € 

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 sa podával 
kvôli forme 
prejaveného 
záujmu. Opätovné 
podanie do 
31.8.2017! 

7. Ministerstvo vnútra SR Zníženie kriminality a výtržníctva 
obce Vysoká nad Kysucou pomocou 
doplnenia kamerového systému 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 
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Podaný: 05.05.2017 
Cieľ: rozšírenie kamerového systému 
Požadovaná dotácia: 

-  16.320,00 € 
Spoluúčasť obce: 

- 4.080,00 € 
Náklady celkom: 

- 20.400,00 € 
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 € 

Žiadosť schválená 
Obec získala 
dotáciu 1.495 € 

9. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 

ZDRAVIE NA TANIERI 
Podaný: 19.05.2017 
Cieľ: Motivácia žiakov k zdravému 
životnému štýlu (nákup techniky do 
školskej jedálne) 
Požadovaná dotácia: 

-  10.00,00 € 
Spoluúčasť obce: 

- 537,34 € 
Náklady celkom: 

- 10.537,34 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

10. Úrad vlády SR 
 

ZDRAVIE JE  V  NAŠICH 
RUKÁCH 
Podaný: 31.05.2017 
Cieľ: vytvoriť lepšie  športové 
podmienky pre žiakov v športovom 
areáli ZŠ s MŠ E.A. Cernana )  
Požadovaná dotácia: 

-  11.992,42 € 
Spoluúčasť obce: 

- 631,18 € 
Náklady celkom: 

- 12.623,60 € 

Výzva bola zrušená 
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11. Ministerstvo vnútra SR 
 

CHRÁNIME SI SVOJICH 
OBČANOV 
Podaný: 09.06.2017 
Cieľ: pomoc v zabezpečovaní civilnej 
ochrany obyvateľov – zlepšenie 
vybavenia  záchranných zložiek 
zakúpením drónu s fotoaparátom 
a snežných pásov  
Požadovaná dotácia: 

-  13.700,00 € 
Spoluúčasť obce: 

- 725,00 € 
Náklady celkom: 

- 14.425,00 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

12. Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície 
a informatizáciu 
cestou : 
Slovenská inovačná 
energetická agentúra 
 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ 
NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ 
VYŠNÝ KELČOV 
Podaný: 09.06.2017 
Cieľ: obnova verejnej infraštruktúry 
s cieľom zabezpečenia energetickej 
účinnosti – zateplenie a výmena okien 
a dverí  
Požadovaná dotácia: 

-  114.791,92 € 
Spoluúčasť obce: 

- 6.041,68 € 
Náklady celkom: 

- 120.833,60 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

13. Ministerstvo ŽP SR 
Karloveská 2 
Bratislava 
 

KOMPOSTÉR V DOMÁCNOSTI= 
ČISTEJŠIE ŽP V OBCI VYSOKÁ 
NAD KYSUCOU 
Podaný: 28.07.2017 
Cieľ: zabezpečenie 1340 ks 
záhradných kompostérov do 
domácnosti a kompostérov pre obec 
Vysoká nad Kysucou – údržba zelene 
na pozemkoch obce za účelom 
zhodnocovania bio odpadu  
Požadovaná dotácia: 

-  137.523,90 € 
Spoluúčasť obce: 

- 7.238,10 € 
Náklady celkom: 

- 144.762,00 € 

Projekt zatiaľ 
nevyhodnotený 

14. COOP Jednota s.d. 
Palárikova 87 
Čadca 

WORKOUTOVÉ IHRISKO 
V OBCI VYSOKÁ NAD KYSUCOU 
Podaný: 14.07.2017 

Projekt neúspešný 
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 Cieľ: obstaranie workoutovej stanice, 
trenažér, dvojitý „surf“, elastická 
dlažba... 
Požadovaná dotácia: 

-  6.000,00 € 
Spoluúčasť obce: 

- 1920,00 € 
Náklady celkom: 

- 7.920,00 € 
 
k tomu treba započítať úspešné projekty, u ktorých boli podané žiadosti v roku 2016 a ktoré sa 
realizovali resp. realizujú v r. 2017: 

a) Oprava podláh v budove ZŠ (dotácia 30.000,00 €) a budova  MŠ (financované ZŠ) 
b) Z Chalupy do chalupy -  z Vysokej do Jaworzinky (vestibul) 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k podaným informáciám o zapojení sa obce do 
zverejnených výziev, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-5.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podané informácie o zapojení sa obce do zverejnených 
výziev.  
 

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove 
 

Vláda SR 22. 2. 2017 schválila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/ 2010 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou od 1. 7. 
2017. Na základe neho majú obce možnosť uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu, 
modernizáciu a iné technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice 
(prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie, oplotenie...), vrátane 
projektovej dokumentácie, ako aj technického zhodnotenia hasičskej techniky a obstarania 
hasičskej techniky. Dňa 17. 07. 2017 bola zverejnená výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a 
záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom: 
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a 
modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc podľa §2 písm.c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní́ dotácií v 
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Termín predkladania žiadostí je do 31. 8. 
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2017. Obec Vysoká nad Kysucou už pri podávaní informatívneho návrhu na žiadosť mala 
spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k predloženej žiadosti a spolufinancovaniu projektu, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-5.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
1) predloženie žiadosti „Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný 

Kelčov“ v zmysle zverejnenej výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za 
účelom: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel 
hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o 
poskytovaní́ dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

2) spolufinancovanie projektu „Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ 
Horný Kelčov“ vo výške 38,37% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných 
zdrojov t.j. vo výške 18 681,00 €. 
 
 
Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo z rozpočtu kapitoly ministerstva na 
rok 2017 finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2017. K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo 
k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový 
projekt. Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – 
telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou: 

- dostavby telocvične, 
- rekonštrukcie telocvične alebo 
- výstavby novej telocvične. 

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 29. september 2017. 
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Starosta obce pomocou videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu predniesol zámer obce Vysoká 
nad Kysucou realizovať výstvabu novej telocvične resp. športovej haly pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana. Zároveň poslancom OZ odprezentoval i samotné projektové spracovanie celého 
zámeru.   
V rámci zverejnenej výzvy má obec možnosť, v prípade schválenia žiadosti, čerpať štátnu 
dotáciu vo výške max. 150 000, 00 EUR. Pripravovaný projekt Výstavby teocvične pri ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana, ktorého súčasťou je i prestavba existujúcich bývalých šatní na šatne, sprchy, 
toalety a skladové priestory predstavuje investíciu vo výške 350 000,00 EUR. V prípade 
úspešnosti podanej žiadosti by teda obec Vysoká nad Kysucou musela dofinancovať zvyšnú časť 
projektu z návratných zdrojov financovania teda úveru.  
Starosta obce prítomným poslancom oznámil, že túto skutočnosť už preberal s hlavným 
kontrolórom obce, ktorého požiadal o vypracovanie stanoviska. Následne udelil slovo hlavnému 
kontrolórovi obce. 
 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania ako aj účelné, efektívne a hospodárne 
nakladanie s finančnými prostriedkami upravuje zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a prihliadať je potrebné aj na ostatné súvisiace právne 
predpisy, ktoré stanovujú podmienky celkového výsledku hospodárenia v rozpočtovom období a 
nakladania s majetkom obce. K možnosti prijatia návratných zdrojov financovania na 
pripravovaný projekt výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorého súčasťou je 
i prestavba existujúcich bývalých šatní na šatne, sprchy, toalety a skladové priestory predkladám 
stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru). 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru), tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-5.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania - investičného 
úveru pre projekt výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana . 
 

Po následnej diskusii preto starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, 
predložiť v zmysle zverejnenej výzvy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť 
s názvom „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. Obec Vysoká nad Kysucou sa bude 
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spolupodielať na financovaní najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1) predloženie žiadosti „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana” o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 
športovej výchovy formou výstavby novej telocvične na rok 2017 

2) spolufinancovanie projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernna“ vo výške 
spoluúčasti uvedenej v žiadosti, najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 

Realizácia projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ predpokladá investíciu vo 
výške 350 000,00 EUR a preto i v prípade schválenia podanej žiadosti v plne výške teda 150 
000,00 EUR, by obec musela projekt dofinancovať. Starosta obce preto predložil poslancom 
obecného zastupiteľstva návrh, aby v prípade úspešného posúdenia podanej žiadosti, obec prijala 
návratné zdroje financovania maximálne však vo výške 200 000,00 EUR, ktoré budú určené na 
dofinancovanie projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému návrhu, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-5.5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 
maximálne 200 000,00 EUR na dofinancovanie projektu ,,Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ 
E.A. Cernana“ na dobu 10 rokov.  

 
 

Ad. 6 Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne – záväznému naradeniu č.2/2011 o 
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         pohrebníctve v obci Vysoká nad Kysucou  
 
Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 o pohrebníctve v obci 
Vysoká nad Kysucou bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený elektronickou formou 
vrátane dôvodovej správy. 
 
Návrh Dodatku č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 o pohrebníctve v obci 
Vysoká nad Kysucou predniesol obecnému zastupiteľstvu pomocou videoprojekcie starosta 
obce. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu Dodatku č. 1/2017 
k Všeobecne- záväznému naradeniu č. 2/2011 o pohrebníctve v obci Vysoká nad Kysucou, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-6 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č.  2/2011 o pohrebníctve  v obci Vysoká 

nad Kysucou. 
2. schvaľuje Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2011 o pohrebníctve  v obci Vysoká nad 

Kysucou v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
Ad. 7 Hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2017  
 
Dokumenty súvisiace s týmto bodom programu boli  poslancom obecného zastupiteľstva zaslané 
elektronicky. Starosta obce požiadal o prednesenie Hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou 
k 30. 06. 2017 hlavnú účtovníčku obce.  
 
Hlavná účtovníčka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu pomocou videoprojekcie 
Hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2017. Súčasťou hospodárenia bol i  
Monitoring príjmov a výdavkov obce k 30. 6. 2017. 
 
V tomto bode programu dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva bolo prerokované i 
Hospodárenie ZŠ s MŠ E.A. Cernana za 1. polrok 2017, ktoré pomocou videoprojekcie 
obecnému zastupiteľstvu predniesla hlavná účtovníčka obce.  
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Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky k  Hospodáreniu ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana za 1. polrok 2017, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana za 1. polrok 2017. 

 

Následne nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky k  Hospodáreniu 
obce Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2017, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou k 30. 6. 2017.  
 
 
 
Ad. 8 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.7/2017 a č.8/2017  
 
Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2017, ktorý je v kompetencii starostu 
obce bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Starosta obce poprosil 
o predstavenie a ozrejmenie hlavnú účtovníčku obce.  
 
Hlavná účtovníčka obce predstavila a ozrejmila pomocou videoprojekcie poslancom obecného 
zastupiteľstva návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2017, ktorý je 
v kompetencií starostu obce. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 
7/2017, ktorá je v kompetencií starostu obce, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-8.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2017 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2017 bol definitívne dokončený dnes 
a súvisia s ním i zmeny, ktoré boli už prejedané na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva. O  
detailné odprezentovanie Návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2017 
požiadal starosta obce hlavnú účtovníčku pani Janu Kubalovú. 
 
Následne hlavná účtovníčka pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2017. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 
8/2017, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-8.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2017 v zmysle 
predloženého návrhu.  
 
 
Ad. 9 Rôzne  
 
Na dnešnú schôdzu obecného zastupiteľstva starosta obce ako hosťa pozval pána Jána Fila – 
riaditeľa TKO Semeteš n.o. preto, aby podal aktuálne informácie o samotnej spoločnosti TKO 
Semeteš n.o. a taktiež i o spôsobe a problémoch pri zbere separovaného odpadu a komunálneho 
odpadu. Starosta obce poprosil pána Jána Fila – riaditeľa TKO Semeteš n.o. o ozrejmenie a 
postupy, kvôli ktorým boli zavedené na separovaný zber transparentné vrecia, pretože mnoho 
domácností toto ignoruje a obci to spôsobuje navýšenie nákladov na zber TKO.  
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Pán Ján Filo – riaditeľ TKO Semeteš n.o poslancom OZ ozrejmil informácie o samostatnej 
spoločnosti TKO Semeteš n.o. a postupy pri separovaní zberu.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  

Máme jedno TKO ale máme dva rozdielne propagačné materiály pre zber a separovanie 
odpadu.  Napríklad ak dám do plastov kúsok polystyrénu v jednom propagačnom materiály mi 
ho zoberú a podľa druhého nie. Potom neviem čo je platné. Pracovníci robia bordel, prázdne 
vysypané transparentné vrecia sú pohádzané v priekope. Plasty, ktoré nezoberú povyhadzujú 
z vriec.  

 
Ján Filo, riaditeľ TKO Semeteš n.o. 

 Celkovo plasty sú nepoužiteľné a nerecyklovateľné. Áno, tvrdý polystyrén patrí do 
plastov.  
 
 Starosta obce 
 Ak by si domácnosti na svoje vlastné náklady zakúpili farebné kontajnery. Pracovníci 
zdvíhajú transparentné vrece ručne, bol by problém s dvíhaním týchto kontajnerov? 
 

Ján Filo, riaditeľ TKO Semeteš n.o. 
Bol by to problém. V tomto prípade by museli mať obyvatelia v kontajneroch 

transparentné vrecia a tie vykladať. Problémom tiež je, že ľudia vrecia naplnia úplne až po samý 
vrch, že to nie je ani za čo chytiť. Je potom samozrejmé, že odpad sa z vriec vysype ešte skôr ako 
tam prídu naši pracovníci. 

 
Starosta obce 
Chcem nájsť spoločný spôsob ako ľudí naučiť separovať odpad. Spoločnosť TKO Semeteš 

n.o. nauvažuje o tom, žeby nejakým spôsobom - napríklad skenovaním značila, ktorým občanom 
odpad vysypala a  ktorým nie. 

 
Ján Filo, riaditeľ TKO Semeteš n.o. 
Spoločnosť nad týmto vôbec neuvažuje, pretože jeden zamestnanec by musel chodiť 

popredu a skenovať, čo je veľmi prácne. Bolo by na to potrebné ďalšieho zamestnanca a na to 
nie sú finančné prostriedky. Ľudia, ktorí vysypávajú by nestíhali aj skenovať aj vysypávať odpad.  

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Dala by sa občanom v miestnej časti Semeteš dať úľava na odpade? Z dôvodu, že sú tam 

naši obyvatelia najviac „postihnutí“ zápachom. Neviem či to na správnej rade niekto nadniesol. 
 
Ján Filo, riaditeľ TKO Semeteš n.o. 
Áno, nadniesla to poslankyňa pani Mgr. Katarína Chnapková, ale žiaľbohu ani podľa 

zákona nie je možné odpustiť poplatok za odpad. O úľavu sa musíte poradiť s pánom Grežďom.  
 
Starosta obce poďakoval riaditeľovi TKO Semeteš n.o. Jánovi Filovi za účasť na dnešnej 

schôdzi obecného zastupiteľstva. 
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Odvolanie proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou č. 

2/2017-9.9, Mgr. Miroslava Šurinová, Vysoká nad Kysucou č. 280, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
 
 Odvolanie predniesol a bližšie predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta obce. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Odvolaniu proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce 
Vysoká nad Kysucou č. 2/2017-9.9, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje starostu obce o vyžiadanie stanoviska 
povodia Váhu, nakoľko sa jedná o prekrytie vodného toku.  
 

Koncepčný zámer rozvoja školy 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva predkložil na prejedanie i materiál pod 
názvom Koncepčný zámer rozvoja školy. Spracovateľom Koncepčného zámeru rozvoja školy je 
riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Mgr. Aljozf Žuffa. Materiál pojednáva o zámeru rozvoja školy 
na najbližšie 2 roky. Zámer sa týka rozvoja školy vo všetkých oblastiach a to pedagogickej, 
riadenia školy a organizácie života v škole, ľudských zdrojov, spolupráce s rodičmi, materiálno-
technických podmienok školy a podávania projektových zámerov a žiadostí. 
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Koncepčnému zámeru rozvoja školy dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ E. A. Cernana na roky 
2017 - 2018. 
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 Navýšenie rozpočtu na platy pedagogických zamestnancov platených z originálnych 
kompetencií, ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Ústredie č.316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 
Žiadosť o navýšenie rozpočtu na platy pedagogických zamestnancov platených z originálnych 
kompetencii predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta obce.  
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti o navýšenie rozpočtu na platy pedagogických 
zamestnancov platených z originálnych kompetencii dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-9.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ E.A. Cernana a žiada riaditeľa ZŠ 
s MŠ Školou E. A. Cernana o vyčíslenie sumy o ktorú bude musieť byť navýšený rozpočet na 
platy pedagogických zamestnancov platených z originálnych kompetencii. 
 
 
 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove Dome služieb 
p.č. 200, Anton Dorociak, Vysoká nad Kysucou 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove Dome služieb č. p. 200 
predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta obce.  
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti o predlženie nájomnej zmluvy v budove domu 
služieb p.č. 200 dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 5/2017-9.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Dorociaka o predlženie nájomnej zmluvy 
v budove dome služieb p.č. 200 za účelom prevádzkovania maloobchodnej činnosti  predajne 
stolárskeho sortimentu na dobu určitú na 3 roky.  
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 Návrh na skvalitnenie práce na údržbu zelene (nielen) na pohrebisku vo Vyšnom 
Kelčove, Mgr. Katarína Umrianová, Vyšný Kelčov č. 1199, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 
Návrh na skvalitnenie práce na údržbu zelene (nielen) na pohrebisku vo Vyšnom Kelčove 
predniesol obecnému zastupiteľstvu predniesol starosta obce.  

 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Návrhu na skvalitnenie práce na údržbu zelene (nielen) na 
pohrebisku vo Vyšnom Kelčove   dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-9.5 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje starostu obce upozorniť na pracovnú 
disciplínu pracovníkov prijatých v zmysle programov cez ÚPSVaR Čadca. 
 
 
 Žiadosť o odkúpenie parciel C-KN 1629/1 a 1628/2, Albert Sztrancsík a Janka 
Sztrancsíková, Ústredie p.č. 229, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
 
Žiadosť o odkúpenie parciel C-KN 1629/1 a 1628/2 predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta 
obce.  
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti o odkúpenie pozemku dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-9.6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou 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 odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  
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Albert Sztrancsik a Janka Sztrancsiková r. Pavlíková, obaja bytom Ústredie 229, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou: 

a to  

• Parcely CKN č. 1629/1, na LV 1479 v podiele 1/1 a parcely CKN č. 1628, na LV 1479 
v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  z ktorej sa GP č. 37209035-
142017 vytvorili:  parcela CKN č. 1629/2 -  t.t.p. o výmere 70 m2 a parcela CKN č. 1628/2 – 
zast. pl. o výmere 7 m2. Tieto dve novovytvorené parcely CKN 1629/2, 1628/2 sú predmetom 
prevodu. 

Cena je stanovená: 3,30 €/m2  

Odôvodnenie: 
V čase nadobudnutia nehnuteľností a to rodinného domu p.č. 229 a prislúchajúcej záhrady 
žiadateľmi, boli nehnuteľnosti od okolia oddelené existujúcim oplotením. Pozemok preto 
žiadatelia užívali ako svoj vlastný. Pri oprave existujúceho oplotenia a overovaní priebehu hraníc 
zistili, že existujúce oplotenie je posunuté, čo potvrdil i geometrický plán, ktorý si žiadatelia 
nechali vypracovať na vlastné náklady.  
S ohľadom, že tento stav už pretrváva niekoľko desiatok rokov a nevznikol účelovou 
manipuláciou žiadateľov, je použitie spôsobu prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
opodstatnené. 

 
 
 Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti, SSE-Distribúcia,a.s., Pri Rajčianke 
29227/8, 010 47 Žilina  
 
Žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti SSE-Distribúcia, a.s., predniesol 
obecnému zastupiteľstvu starosta obce.  
 

Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Majetkoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľnosti  dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 5/2017-9.7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o majetku obcí“) formou odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
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• Parcely EKN č. 20004, na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad 
Kysucou,  z ktorej sa č. G 7/2017 – A zo dňa 28. 01. 2017 vytvorili:  parcela CKN č. 106/2 -  
zast. pl. o výmere 5 m2 a parcela CKN č. 106/3 – zast. pl. o výmere 9 m2. Tieto dve 
novovytvorené parcely CKN 106/2, 106/3 sú predmetom prevodu. 

Cena bola stanovená znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti č. 
117/2017 zo dňa 03. 08. 2017, vypracovaným znaleckou organizáciou PBT s.r.o., na sumu         
236, 70 EUR. 

Odôvodnenie: 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schválilo prevod vyčlenených parciel CKN č. 
106/2 -  zast. pl. o výmere 5 m2 a parcela CKN č. 106/3 – zast. pl. o výmere 9 m2 vo vlastníctve 
obce Vysoká nad Kysucou v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) z dôvodu prevodu pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

 
 
Ad. 10 Interpelácia poslancov   
 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
Chcel by som spýtať ako ďaleko sme s prístreškom na cintoríne vo Vyšnom Kelčove? 
 
 Starosta obce 
Vo Vyšnom Kelčove máme výkopané a zabetónované pätky. Dnes sa dokončil, kvôli terénnej 
nerovnosti zo spodnej strany múr, vjazd bude riešený nájazdovou bezbariérovou rampou. Práce 
pokračujú dobre, ale vštko samozrejme závisí od počasia.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Chcel by som sa informovať ako to je s chodníkmi na cintoríne.  
Nie je to síce na území našej obce Vysoká nad Kysucou, ale na území Mesta Turzovky, ale u nás 
na Chotári ľudia, ktorí čakajú na autobus v nepriaznivom počasí tam moknú. Je to tam hrozné. 
Neviem akým spôsobom by sa to tam dalo vyriešiť.  
 
 Starosta obce 
S chodníkmi sme ešte nezačali, požiadal som súkromnú firmu o predloženie cenovej ponuky, ale 
firma to nestihla spracovať a doložiť, ale telefonoval som zo zástupcom a cena za za 1m² je cca 
30,-Eur.  
 Ohľadom autobusovej zastávky na Nižnom konci som sa už niekoľko krát rozprával priamo s  
s pánom primátorom Mesta Turzovka. Skúsim to prejednať ešte s pánom Radoslavom Hruškom, 
ktorý je poslanec Mesta Turzovka za časť Vyšný Koniec.  
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V súvislosti s prístreškami na autobusových zastávkach Vám chcem predložiť zámer, že by sme 
mali do budúcna vytvoriť nejakú jednotnú formu prístrešku a tie potom následne prebudovávať 
a tak ich postupne v našej obce ujednotiť. 
 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
Chcem sa opýtať na priechod pre chodcov, lebo začína už školský rok. 
  

Starosta obce 
Od pondelka by mal začať celoplošný nástrek. 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Chcel by som sa ešte spýtať, ako sme na to tom s realizáciou chodníkov v obci. 
 

Starosta obce 
Je to vec na ktorej už dlhodobo pracujeme. Najťažšou a najzdĺhavejšou je samozrejme ich 
vysporiadanie. Aktuálne bola zameraná a technicky sa spracováva časť na Nižnom Konci od 
Šteglika po Sojkov. 
Ešte v tomto roku sa bude realizovať polohopis a vyškopis v časti od školy ZŠ s MŠ E.A.Cernana 
smerom po Arnold. Bol by som veľmi šťastný, ak by sa nám už v roku 2018 podarilo ralizovať 
niektorú z pripravených etáp. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Dalo by sa vybaviť do Novej Kolónie spomaľovací retardér alebo nejakú značku? Pretože deti sa 
tam hrajú na ceste a autá tam jazdia veľmi rýchlo. 
 

Starosta obce 
Novú Kolóniu máme schválenú ako obytnú zónu. Ak by prišiel podnet od samotných občanov, 
ktorí tam bývajú, vieme tam umiestniť i dopravné značky – obytná zóna. Súhlasím, že by to 
znamenalo zvýšenie samotnej bezpečnosti obyvateľov čo by ma tešilo, ale na druhej strane by im 
to prinieslo i určité obmedzenia v súvislosti s parkovaním. Bol by som teda rád ak by sa k tomu 
vyjadrili samotní obyvatelia Novej kolónie. 
 
 
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.  
 
Úprimne a zo srdca by som Vás chcel ako členov zastupiteľského zboru pozvať na blížiace sa 
podajtie Matúšovských hodových slávností a to predovšetkým na Vernisáž výstavy Mgr. Pavla 
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Kužmu: Klenoty Kysúc, ktorá sa bude konať v piatok 22. septembra 2017 o 18:00 hod. vo 
vestibule obecného úradu. Bol by som potešený, ak by ste pozvanie tlmočili samozrejme 
i všetkým Vašim susedom, rodinným príslušníkom a známym. 
Samozrejme Vás osobne pozývam do slávnostného sprievodu v nedeľu 24. 9. 2017 o 9:15 hod. 
a predovšetkým na slávnostný program so začiatkom o 12:30 hod., ktorého súčasťou bude 
o udelenie ocenení obyvateľom našej obce. Svojou účasťou tak určite zvýrazníte význam tejto 
kultúrno - spoločenskej udalosti našej obce.  

 

Následne starosta obce prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2017 ukončil 
o 18:24 hod. 

 
 
 
 

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

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


