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Zápisnica OZ č. 6/2017 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 06.11.2017 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, Mgr. Bohuslav Krasula 
Prednosta Obecného úradu: prítomný 
Hlavný kontrolór: prítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 
 
1.  Otvorenie 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
4.  Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna 
     časť Nižný Kelčov  
5.  Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
6.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2017  a č. 10/2017  
9. Rôzne  
10. Interpelácie poslancov 
11. Záver 
 
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 6.schôdzi OZ v r. 2017. 
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Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva.  
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci 
návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa       
06.11.2017.   
        
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: Ing. Miroslav Dočár  

Jozef Zborovan                         
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Ján Lysík 
 
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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení s predchádzajúcich schôdzí OZ   
 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzi 
obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou formou. 
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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 starostovi obce správu, cestu prešiel s pracovníkmi obecného úradu 
a určili miesta kde budú osadené odvodňovacie ryhy. Práce už boli zrealizované. 
Informovali sme o nich na našom webe, FB a Infokanáli.  
 

Rok 2017  

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. 4/2017-11.8 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť 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:  

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: 
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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 zverejnený. Starosta obce absolvoval spoločné 
stretnutie s pánom Branislavom Chobotom aj pani Annou Grušpierovou. Nižný koniec 
108, 023 55 Vysoká nad Kysucou, na ktorom sa dohodli, že spoločne absolvujú obhliadku 
priamo na tvare miesta a starosta im pomôže nájsť vzájomnú dohodu. Následne predložia 
žiadosti obecnému zastupiteľstvu individuálne. 

 
Starosta obce 

Na základe vyššie uvedené v prípade dohody dôjde k zmene podstaty uvedenej žiadati a preto 
navrhujem Uznesenia č.4/2017-11.8 zrušiť. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k zrušeniu Uznesenia č.4/2017-11.8, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 4/2017-11.8. 
 
Uznesenie č. 5/2017-3.2 

v 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. 
 
Podanie správy: Práce boli zrealizované a ukončené. V tomto kalendárnom roku sa nám 
podarilo zrealizovať: 

1. Pri škole za mostom smerom doľava 1024,60 m2 + výšková úprava 5ks 
kanalizačných poklopov a 1ks šupátkový poklop 

2. Výtlky (v zmysle fotodokumentácie) 
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3. Most do Rekši – povrchová úprava 

Tým sme vyčerpali rozpočtované finančné prostriedky. Cena za uvedené práce bola             
19 984,85 EUR.  
 

Ing. Miroslav Dočár 
Navrhujem, aby sa do uznesenia dalo vyčíslenie koľko stáli jednotlivé opravy, aby sa urobil 
pasport, že koľko sa opravilo miestnych komunikácií asfaltovou drťou, asfaltom a za akú cenu.  
 

Starosta obce 
Pasport miestnych komunikácií má obec spracovaný je to však zameraním iná dokumentácia. 
Samozrejme vieme pripraviť dokumentáciu, ktorá bude otvorená a bude predstavovať 
každoročný prehľad realizovaných investícií do miestnych komunikácií. Investície však vieme 
presne vyčísliť iba pri dodávateľskej činnosti.  
  
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-3.2 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce spracovať dokument, v ktorom budú prehľadne 
zaznamenané investície do jednotlivých miestnych komunikácií.   
 

Starosta obce 
Okrem týchto vecí sa nám podarilo presadiť opravy na miestnych komunikáciách, ako závady po 
výstavbe kanalizácie. Zrealizované boli opravy: 
 

• Vyšný Kelčov – Zátoka pod rodinným domom p. Brezinovej 
• Nová kolónia  
• Vyšný Kelčov - u Liskov 
• Závodie + MŠ 
• Parkovisko pri pani Kubincovej v ústredí  

 
Uznesenie č. 5/2017-5.2 

v 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 
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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 €. 

Podanie správy: Žiadosť bola podaná. 
 
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. 

Podanie správy: Žiadosť bola podaná. 
 
Uznesenie č. 5/2017-9.1 

v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje starostu obce o vyžiadanie 
stanoviska povodia Váhu, nakoľko sa jedná o prekrytie vodného toku.  

Podanie správy: Žiadosť bola zaslaná. 
 
Uznesenie č. 5/2017-9.5 

v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje starostu obce upozorniť na pracovnú 
disciplínu pracovníkov prijatých v zmysle programov cez ÚPSVaR Čadca. 

Podanie správy: Žiadateľke bol zaslaný vysvetľujúci list, pracovníci boli upozornení a  
výsledok mali návštevníci pohrebísk možnosť vidieť už počas nedávneho sviatku všetkých 
svätých. 
 
Uznesenie č. 5/2017-9.6 

v 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:  

Albert Sztrancsik a Janka Sztrancsiková r. Pavlíková, obaja bytom Ústredie 229, 023 55 
Vysoká nad Kysucou: 

a to  
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• 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. 
 

Podanie správy: Zámer bol dňa 14. 09. 2017 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce. V zákonom stanovenej lehote t.j. do 29. 09. 2017 voči nemu neboli vznesené 
žiadne pripomienky.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-3.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) žiadateľovi:  

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. 
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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. Zámer bol dňa 14. 09. 2017 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce. V zákonom stanovenej lehote t.j. do 29. 09. 2017 voči nemu neboli vznesené 
žiadne pripomienky. 

 
Uznesenie č. 5/2017-9.7 

v 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 
• 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. 

Podanie správy: K podpisu kúpno-predajnej zmluvy zatiaľ nedošlo, nakoľko žiadateľ 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina musí 
vyhotoviť ešte jeden geometrický plán. 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich 
schôdzi OZ, 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-3.4 
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, miestna časť Nižný Kelčov 
 

Byty sa v novopostavenej bytovke začali odovzdávať dňa 18. 09. 2017. Pri preberaní 
jednotlivých bytov bolo identifikovaných množstvo detailných drobných závad, ktoré ušli 
pozornosti pri odovzdávaní stavby.  Priebežne preto bolo realizované ich odstraňovanie. 
K bytovke budú doplnené kontajnery, ktoré sú už objednané. Ostáva nám tam dokončiť záväzky 
vyplývajúce so súhlasom pri stavebnom povolení a dohody pri kolaudácii – oplotenie susedného 
pozemku pána Kubinca a vyriešenie nepriehľadného oplotenia voči pánovi Bilíkovi.  
 
O informácie o aktuálnom stave obsadenosti bytov, starosta obce požiadal Rastislava Planetu, 
ktorý má túto agendu na starosti.  
 
Následne Rastislav Planeta poslancov OZ informoval o aktuálnom stave obsadenosti v 16-
bytovom nájomnom dome.  
 
Do dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva boli doručené ďalšie žiadosti o pridelenie bytu 
v 16-bytovom nájomnom dome. Žiadosti boli prejedané komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú 
a zdravotníctva. Starosta obce poprosil preto o stanovisko komisie.  
 
 Predseda komisie Ing. Miroslav Dočár poslancom OZ podal stanovisko k jednotlivým 
žiadostiam. 
 
Žiadosti o malometrážne jednoizbové byty:  
 

• Miroslav Baláž, Turzovka Stred č.375, 023 54 Turzovka – odporúčanie komisie 
o žiadosti zatiaľ nerozhodovať, nakoľko žiadateľ nedoložil všetky požadované potvrdenia 
 

• Štefánia Dodeková, Turzovka č.566, 023 54 Turzovka – odporúčanie komisie prideliť byt 
č. 11 s výmerou 45,04 m² 
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• Dáša Krajčírovičová, Závodie č.38, 023 54 Turzovka - odporúčanie byt neprideliť 
z dôvodu nízkeho finančného príjmu 

•  
 

• Mária Ligačová, Staškov č.25, 023 53 Staškov - odporúčanie byt neprideliť z dôvodu 
nízkeho finančného príjmu 

 
• Zlatica Santusová, Vysoká nad Kysucou č.26, 023 54 Vysoká nad Kysucou - 

odporúčanie komisie prideliť byt č. 5 s výmerou 43,87 m² 
 
Nakoľko k žiadosti Miroslava Baláža bytom Turzovka Stred č.375 , 023 54 Turzovka 
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, 

Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-4.1 
Obecné zastupiteľstvo nerozhodovalo o žiadosti Miroslava Baláža o pridelenie 
jednoizbového bytu v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu, že žiadosť 
neobsahovala všetky požadované náležitosti. 

 
• Štefánia Dodeková, Turzovka č. 566, 023 54 Turzovka – byt č. 11 s výmerou 45,04 

m² 
 

Nakoľko k žiadosti Štefánie Dodekovej bytom Turzovka č.566, 023 54 Turzovka o pridelenie 
nájomného bytu č. 11 s výmerou 45,04m² 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, 
, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefánie Dodekovej o pridelenie bytu č. 11 s výmerou 
45,04 m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142.   
 

• Dáša Krajčírovičová, Závodie č.38, 023 54 Turzovka  
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Nakoľko k žiadosti Dáše Krajčírovičovej, Závodie č.38, 023 54 Turzovka 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, 

, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-4.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Dáše Krajčírovičovej bytom Závodie č. 38, 023 54 
Turzovka 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. 
 

• Mária Ligačová, Staškov č.25,023 53 Staškov 
 

Nakoľko k žiadosti Mária Ligačová bytom Staškov č.25, 023 53 Staškov 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, 

Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-4.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Márie Ligačovej bytom Staškov č. 25, Staškov 
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. 
 

• Zlatica Santusová, Vysoká nad Kysucou č.26, 023 54 Vysoká nad Kysucou- byt č. 5 
s výmerou 43,87 m²   
 

Nakoľko k žiadosti Zlatice Santusovej, bytom Vysoká nad Kysucou č.26, 023 54 Vysoká nad 
Kysucou o pridelenie nájomného bytu byt č. 5 s výmerou 43,87 m² v 16-bytovom nájomnom 
dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne 
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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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-4.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zlatice Santusovej o pridelenie jednoizbového bytu č. 
5 s výmerou 43,87 m² v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142. 
 
 
Ad. 5 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 12102017 bola zaslaná poslancom OZ 
elektronickou formou. Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o jej ozrejmenie. 
 
Následne hlavný kontrolór obce bližšie predstavil poslancom OZ Správu o výsledku finančnej 
kontroly na mieste č. 12102017.  
 
Nakoľko k  predloženej Správe z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
12102017. 
 
 
Ad. 6 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2017 a                  
 č. 10/2017  
 
Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2017, ktorá je v kompetencii starostu 
obce bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky.  
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Poslancom obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu č. 9/2017 predstavila a ozrejmila hlavná 
účtovníčka obce Jana Kubalová.  
 
Nakoľko k úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2017, ktorá je v kompetencií starostu 
obce 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2017 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
V tomto bude č. 6 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol prednesený i Návrh 
na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E.A. Cernana - rozpočtové opatrenie č. 4/2017. Poslancom 
obecného zastupiteľstva  bola zaslaná elektronickou formou. Starosta obce poprosil o ozrejmenie 
riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Následne poslancom obecného zastupiteľstva riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana ozrejmil a bližšie 
predstavil pomocou videoprojekcie Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E.A. Cernana - 
rozpočtové opatrenie č. 4/2017 
 
Nakoľko k úprave rozpočtu  č.4/2017 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E.A. Cernana č.4/2017. 
 
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 10/2017 bol definitívne dokončený dnes. O  detailné 
odprezentovanie Návrhu na úpravu rozpočtu obce č. 10/2017 starosta obce požiadal hlavnú 
účtovníčku pani Janu Kubalovú. 
 
Následne hlavná účtovníčka Jana Kubaková predstavila a ozrejmila pomocou videoprojekcie 
poslancom obecného zastupiteľstva úpravu rozpočtu č. 10/2017. 
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Nakoľko k úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.10/2017 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-6.3  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2017 
v zmysle predloženého návrhu.  
 
 
Ad. 7 Rôzne   
 
Na dnešnú schôdzu starosta obce prizval i  riaditeľa ZŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu, 
nakoľko škola do zastupiteľstva predložila niekoľko žiadostí respektíve návrhov.  
 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva predložil na prejednanie materiál pod názvom 
Správa o výsledkoch výchovno - vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017. 
Predkladateľom je riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa.  
 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017- 
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 bola 
poslancom obecného zastupiteľstva zaslaná elektronickou formou. Správu o výsledkoch 
výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 poslancom obecného zastupiteľstva 
pomocou videoprojekcie bližšie predstavil riaditeľ ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad 
Kysucou. 
 
Nakoľko k Správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 
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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.1  
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
v školskom roku 2016/2017. 
 

Návrh na vyradenie majetku Materskej školy a školskej jedálne E.A.Cernana vo 
Vysokej nad Kysucou - Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 
023 55 Vysoká nad Kysucou   
Návrh na vyradenie majetku MŠ a ŠJ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou predniesol 
poslancom obecného zastupiteľstva riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa. 
 
Nakoľko k Návrh na vyradenie majetku Materskej školy a školskej jedálne E. A. Cernana vo 
Vysokej nad Kysucou 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, 
Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.2  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Materskej školy a školskej jedálne E. A. 
Cernana vo Vysokej nad Kysucou.  
 

Žiadosť o zvýšenie poplatku - Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, 
Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou- 
Žiadosť o zvýšenie poplatku za pobyt v školskom klube bližšie predniesol poslancom obecného 
zastupiteľstva riaditeľ školy ZŠ s MŠ E.A. Cernana.  
 
 Starosta obce 
Odporučil som pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana,  aby túto žiadosť podal do dnešného 
obecné zastupiteľstvo. Tento poplatok nemožno zvýšiť schválením žiadosti, ale je určený 
Všeobecno-záväzným nariadením. Obecné zastupiteľstvo pokiaľ súhlasí s navýšením tohto 
poplatku na 5 EUR, môže tak urobiť formou návrhu a následne po schválení tohto návrhu 
pripravíme návrh dodatku k príslušnému Všeobecno-záväznému nariadeniu, ktorý by bol 
schvaľovaný až na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.      
 
Nakoľko k návrhu na zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v ŠKD na 5 Eur/mesiac 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
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ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.3  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zvýšenie mesačného poplatku za pobyt v Školskom 
klube ZŠ s MŠ E.A. Cernana na sumu 5 Eur. 
 

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o prenájme káblového 
distribučného systému 
Dohodu o postúpení a prevzatí práv a povinnosti zo zmluvy o prenájme káblového distribučného 
systému poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavil starosta obce. 

 
TES Media 

Podľa Zmluvy o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 
30.12.2008, bol predmetom zmluvy prenájom Káblového distribučného systému v obci Vysoká 
nad Kysucou (ďalej len KDS), ktorého vlastníkom je obec Vysoká nad Kysucou. Touto zmluvou 
prenajímateľ odovzdal nájomcovi do dočasného užívania predmet nájmu za podmienok 
uvedených v Zmluve o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 
30.12.2008. Touto dohodou nájomca chce bezodplatne postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy 
o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 30.12.2008 v znení 
dodatkov  na nového nájomcu a nový nájomca preberie všetky práva a povinností poskytovateľa 
z tejto zmluvy. Súhlas s postúpením práv a prevzatím povinností zo Zmluvy o prenájme 
káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 30. 12. 2008 v znení dodatkov 
a s ich prevzatím novým nájomcom musí však súhlasiť prenajímateľ teda obec Vysoká nad 
Kysucou. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.   

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Dohodu o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy 
o prenájme káblového distribučného systému uzavretú medzi: 

• Obec Vysoká nad Kysucou 
Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
IČO : 00314340 

          Zastúpený:  Mgr. Anton Varecha, starosta obce 
 (ďalej len „prenajímateľ“) 

• TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
IČO: 36 781 657 
DIČ : 2022384991 
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IČ DPH: SK2022384991 
zastúpená : Ing. Karol Pilátik, konateľ  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vl. č. 
19011/L 
 (ďalej len „nájomca“) 

• SOS - Servis Obecných Sietí, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
IČO: 50 429 469 
DIČ: 2120317551 
IČ DPH: SK2120317551 
zastúpená : Ing. Karol Pilátik, konateľ 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vl. č. 
67049/L 
(ďalej len „nový nájomca“) 

 
Následne starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Dodatku č. 6 k Zmluve 

o prenájme káblového distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 30.12.2008, ktorým 
sa: 

V Čl. II. vypúšťa bod 2.12. 
V ČL. II dopĺňa bod 3. Nájomca môže dať prenajatú KDS do podnájmu inému 

nájomcovi, len so súhlasom prenajímateľa. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme zostávajú nezmenené. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu Dodatku č. 6 k Zmluve o prenájme káblového distribučného 
systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 30.12.2008 neboli vznesené žiadne pripomienky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.   

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 6 k Zmluve o prenájme káblového 

distribučného systému Vysoká nad Kysucou zo dňa 30. 12. 2008 ktorým sa: 
V Čl. II. vypúšťa bod 2.12. 
V ČL. II dopĺňa bod 3. Nájomca môže dať prenajatú KDS do podnájmu inému 

nájomcovi, len so súhlasom prenajímateľa. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme zostávajú nezmenené. 
 
Žiadosť o opravu cesty - Bobčíková Ľubomíra, Semeteš 1018, 023 55 Vysoká nad 

Kysucou  
Žiadosť poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavil prednosta OcÚ a súčasne 
i stanovisko k žiadosti, ktoré zaslal Bobčíkovej Ľubomíre starosta obce.  
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Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti Bobčíkovej Ľubomíry a k stanovisku, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Bobčíkovej Ľubomíry a stotožňuje sa so 
stanoviskom, ktoré žiadateľke zaslal starosta obce. 
 

Žiadosť o zrušenie železničného priecestia - Železnice Slovenskej Republiky, 
Stredisko miestnej správy a údržby traťového obvodu Žilina, ul. Hviezdoslavova 7, 010 01 
Žilina 
Žiadosť bližšie predniesol poslancom obecného zastupiteľstva prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.7 
Obecné zastupiteľstvo na základe vykonaného miestneho prieskumustarostom obce nesúhlasí so 
zrušením predmetného železničného priecestia. 
Odôvodnenie: Železničné priecestie je využívané majiteľmi príslušných nehnuteľností a jeho 
zrušením, by došlo k značnému sťaženiu resp. zamedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam malou 
poľnohospodárskou technikou.  
 

Žiadosť o príspevok na zabezpečenie lekárskej konferencie s medzinárodnou 
účasťou - Spolok lekárov Kysúc Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť bližšie predstavil prednosta OcÚ. 
  
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

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

Uznesenie č. 6/2017-7.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o príspevok na zabezpečenie lekárskej konferencie s 
medzinárodnou účasťou.  
Odôvodnenie: Podujatie sa konalo už v mesiaci september a v prípade žiadosti o dotáciu sa musí 
obecné zastupiteľstvo riadiť VZN č. 3-2015 o poskytovaní dotácií Vysoká nad Kysucou. Obecné 
zastupiteľstvo však Spolku lekárov Kysúc doporučuje zaslať žiadosť o poskytnutie dotácie na 
nadchádzajúci kalendárny rok do 31. 03. 2018. 
 

Upovedomenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie k oprave - Okresný úrad 
Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2576, 022 01 Ćadca  
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie na ozrejmil upovedomenie. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.9 
Obecné zastupiteľstvo Upovedomenie berie na vedomie a poveruje starostu obce prejednať 
možnosti riešenia s právnym zástupcom obce Vysoká nad Kysucou.  
 
 

Starosta obce 
V úprave rozpočtu bolo, že sme dali geometricky zamerať cestu CKN 1297/1 pri ihrisku TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Pozemok pod touto cestou vlastní pán Milan Korenčiak. Aby 
nedošlo zo strany vlastníka k obmedzovaniu využívania telesa cesty, ktoré je vo vlastníctve obce 
je možné prostredníctvomprávneho úkonu založiť na pozemok vecné bremeno. Touto odbornou 
činnosťou sa však zaoberajú len niektoré odborné právne kancelárie.  Touto činnosťou sa 
zaoberá advokát Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., ktorý je špecialita na pozemkové právo a vo 
veci by mohol zastupovať obec. 
 

Hlavný kontrolór obce  
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o miestnu prístupovú  komunikáciu k areálu TJ SPARTAK Vysoká 
nad Kysucou a zároveň táto komunikácia je jedinou prístupovou komunikáciou pre zabezpečenie 
vývozu komunálneho odpadu a takisto je komunikáciou, na ktorej je nevyhnutné vykonávať 
zimnú údržbu, mám zato, že je nutné v katastri nehnuteľnosti zriadiť na pozemky, na ktorých je 
postavená predmetná komunikácia vecné bremeno.  
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Miestna komunikácia je ako stavba a tu má vo vlastníctve obec, čiže pozemok môže byť jeho, ale 
on musí rešpektovať stavbu - miestnu komunikáciu. Keby pán Milan Korenčiak miestnu 
komunikáciu rozbil, tým by nastalo poškodenie majetku obce.   
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie právneho zastúpenia špecialistom na pozemkové 
právo vo veci zriadenia a zápis vecného bremena na parcele č. E-KN 8541/8 pod miestnou 
komunikáciou tvorenou parcelami C-KN 1297/1 a C-KN 1264/2. 
 
 

Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní 
Smernicu bližšie predstavil poslancom obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór obce. Smernicu 
v zmysle aktuálneho zákonného znenia pripravil hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec 
a schválil ju starosta obce. Smernica je predkladaná obecnému zastupiteľstvu na vedomie. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Smernici o postup pri verejnom obstarávaní, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2017-7.11 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní. 
 
 
Ad. 8 Interpelácie poslancov  
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ 
Chcem sa spýtať či by sa nedal urobiť tu v centre obce prechod pre chodcov. 
 

 Starosta obce 
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Aktuálne sa spracováva projekt, pretože nahudúci rok bude zverejnená výzva, ktorá bude určená 
na prechody pre chodcov. Projekt bude zahŕňať i vybudovanie nástupného ostrovčeka, aby 
čakajúci ľudia boli chránení od okolo prechádzajúcich vozidiel. 
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ 
Chcem požiadať, aby chodníky na cintoríne a rozšírenie cintorína boli vyčlenené v samostatnej 
položke návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.  
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Chcem sa spýtať ako sú nastavené svetlá na Semeteši, pretože ich skoro vypínalo. 
 

Starosta obce 
Vo štvrtok sme prestavovali hodiny na Semeteši, ale i  všetky ostatné astrohodiny verejného 
osvetlenia.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
V akom stave sú rokovania s pánom Kurečkom ohľadom odvodnenia vyspravenej cesty? 
 

Starosta obce 
Žiadne jednanie s pánom Kurečkom neboli, zamietol to a ja musím rešpektovať jeho vlastnícke 
právo. Boli sme za ním s prednostom OcÚ a nedohodli sme sa. Nechce dovoliť aby po jeho 
pozemku prechádzalo nejaké odvodnenie cesty. Vyzval ma, aby pracovníci obce vybrali všetky 
kamene a drť, ktorú mu splavilo na pozemok.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Chcem pripomenúť, aby byty, ktoré nemáme ešte prenajaté, boli len temperované a aby 
nevznikali zbytočné vysoké platby na plyn.  
 

Starosta obce 
My to sledujeme a prechádzame na tepotu  11-12 °C v bytoch, ktoré nie sú ešte prenajaté.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Cesta do „Šupíkov“ dala by sa nejako vyspraviť? Sú tam veľmi veľké diery a chodia tade aj s 
osobnými autami nižšími. 
 

Starosta obce 
Bude sa tam robiť odvodňovacia a ak budeme mať asfaltovú drť vieme to vyspraviť.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Spoločnosť TKO Semeteš nezváža odpad v časti kde býva moja mama a ľudia musia poplnice 
znášať k ceste. Pani Janošcová si musí znášať tiež odpad až k ceste. Smetiari nechávajú za sebou 
veľký neporiadok. U nás nás musíme odpad znášať tiež až k ceste a pritom sa vozidlo chodí 
otáčať pred rodinný dom Kubištelovcov.  
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Niekedy mali veľké autá a z tohto dôvodu nechceli chodiť do malých uličiek. Ja s myslím, že 
teraz majú malé auto a do bočných uličiek by mohli chodiť alebo aspoň cúvať. U nás znášajú 
popolnice tiež a rovno mne k domu a pritom to auto do tej uličky môže cúvnuť. Robia veľký 
neporiadok. Popolnice vysypú a mne ostane pred domom neporiadok. 
 

Starosta obce 
Tieto veci prejednám s pánom Filom. Avšak aktuálne prebieha výberové konanie na nového 
riaditeľa TKO Semeteš n.o. Ihneď ako budeme mať známeho riaditeľa TKO Semeteš, prizvali by 
sme ho na obecné zastupiteľstvo a s ním by sme to doriešili. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Tiež som sa chcela opýtať na ten prechod pre chodcov. Ako to je z kontajnerom na opotrebované 
oblečenie v centre. 
 

Starosta obce 
K prechodu pre chodcov som sa už vyjadril. Spoločnosť Dobrý anjel nám kontajner na obnosený 
textil zobrala z dôvodu, že mali vysoké náklady na jeho prevádzku. Z tohto dôvodu obec Vysoká 
nad Kysucou podpísala zmluvu s novou spoločnosťou, ktorá nám dodá 3 kontajnery do Vyšného 
Kelčova, na Nižný Kelčov a do Ústredia. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Nie je náhodou nejaká výzva na využitie budovy bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove, alebo nejaký 
zámer? 

 
Starosta obce 

Zatiaľ nie.  
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
Chcem požiadať, aby chodníky na cintoríne a rozšírenie cintorína boli vyčlenené v samostatnej 
položke návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok a aby obec zvážila možnosť postupného 
výkupu pozemkov pod cintorínom vo Vyšnom Kelčove. 
Chcem sa spýtať či môžem zasiahnuť do chodníka na cintoríne vo Vyšnom Kelčove. Pri jeho 
konci na pravej strane dám na vlastné náklady urobiť 3 schodíky z dôvodu, že je tam blato 
a sťažený prístup. 
Chcel by som požiadať starostu aby obec začala konať s urovaním vlastníckeho vzťahu 
k pozemku pod bývalou ZŠ vo Vyšnom Kelčove. 
 

Prednosta OcÚ 
Osobne si myslím, že pozemky pod cintorínom boli vysporiadané a vyplatené vlastníkom, len to 
nebolo nikdy prepísané na katastri. Určite by sa v minulosti nikto z pôvodných vlastníkov, len tak 
nevzdal svojich pozemkov.  
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Ad.9  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Úprimne Vám ďakujem za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva, za Vašu podporu 
a pochopenie.  

Teším sa na naše najbližšie stretnutie. Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného 
zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2017 ukončil o 17:48 hod. 

 
 
 
 

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

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


