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Zápisnica OZ č. 2/2018 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 04.04.2018 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 
        Mgr. Katarína Chnapková 
           Mgr. Katarína Jantošová 
                              Mgr. Janka Jurčová 
           Dpt. Jozef Vavrica 
                              Jozef Zborovan                                
 
Neprítomní poslanci OZ: Miroslav Dorman, Ján Lysík, 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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 

miestna časť Nižný Kelčov  
4. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev  
5. Rôzne 
6. 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 2. schôdzi OZ v r. 2018. 
 
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  MENO 
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 poslancov 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 2/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa       
04.04.2018.   
           
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 

 Mgr. Katarína Chnapková                       
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová 
          Ing. Miroslav Dočár  
 
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, 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 2/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou v miestnej časti obce Nižný Kelčov 
 
Na predchádzajúcej schôdzi obecného zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie, ktorým obecné 
zastupiteľstvo odporučilo osobne prizvať žiadateľov o pridelenie bytu č. 15 v 16-bytovom 
nájomnom dome, nakoľko zo samotných žiadostí nebolo možné dostatočne posúdiť ich 
opodstatnenosť. O podanie správy starosta obce požiadal predsedu Komisie pre oblasť sociálnu, 
bytovú a zdravotníctva.  
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 Predseda komisie poslancom OZ podal stanovisko k jednotlivým žiadostiam. 
 
Žiadosti o malometrážny jednoizbový byt č. 15 s výmerou 42,98m² :  
 

• Andrea Kaduchová,  Vysoká nad Kysucou 1097, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka        
• Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka  

 
 

• Andrea Kaduchová,  Vysoká nad Kysucou 1097, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 

Nakoľko k žiadosti Andrei Kaduchovej, bytom Vysoká nad Kysucou 1097, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o pridelenie nájomného bytu č.15 s výmerou 42,98 m² v 16-bytovom nájomnom dome 
č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, 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, 

Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 2/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Andrei Kaduchovej o pridelenie jednoizbového č. 
15 s výmerou 42,98 m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142.  
 

• Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka   
      
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Ja osobne sa prikláňam k tejto žiadosti. Je to dobrý chlapec, poznám rodinnú situáciu 

a má ju zložitejšiu, preto by mal tento byt byť pridelený jemu.  
 

Nakoľko k žiadosti Andreja Kubačáka bytom Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka, o pridelenie 
nájomného bytu č. 15 s výmerou 42,98 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
poslancov MENO 

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Andreja Kubačáka o pridelenie jednoizbového č. 15 
s výmerou 42,98 m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142. 
 

• Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka  
 

Nakoľko k žiadosi Moniky Konradovej bytom Predmier 22, 023 54 Turzovka, o pridelenie 
nájomného bytu č. 15 s výmerou 42,98 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

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

nikto 

Uznesenie č. 2/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pridelenie jednoizbového č. 15 s výmerou 42,98 m² bytu 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 formou losu Monike Konradovej. 
 
Z dôvodu, že žiadatelia Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka  a Monika 
Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka dosiahli v hlasovaní rovnaký počet hlasov (3 ZA a        
3 PROTI), obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že medzi týmito žiadateľmi bude rozhodnuté 
lósom.  
Po vhodení lósov bol poverený losovaním starosta obce. Následne starosta obce vylosoval 
žiadateľov v nasledovnom poradí: 

1. Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka 

2. Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka 

Jednoizbový č. 15 s výmerou 42,98 m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 bude 
žiadateľom poskytnutý v poradí v zmysle výsledku losovania. 
 
 
 
 
Ad. 4 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
V mesiaci apríl má obec Vysoká nad Kysucou možnosť zapojiť sa a podať žiadosti do niektorých 
zo zverejnených výziev na získanie dotácií. 
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Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s 
Ministerstvom pro místni rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-
A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05. Termín uzávierky prijímania žiadostí je    
6. 4. 2018. 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva (6c) 
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 
návštevníkov cezhraničného regiónu 

 
Obec by sa chcela do tejto výzvy zapojiť s projektom: „Cyklocestou za cezhraničným 
dedičstvom“. Miestom realizácie projektu sú štyri obce: Makov, Vysoká nad Kysucou, Hutisko-
Solanec, Zašov. Zámerom obce Vysoká nad Kysucou je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho 
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu prostredníctvom 
vybudovania, predĺženia cyklistickej trasy z časti Vysoká nad Kysucou - Semetešské sedlo, 
Liesková, Vrchrieka – tu sa bude nachádzať rozhľadňa s oddychovou zónou. Umiestnená tu bude 
aj informačná tabuľa o smerovaní cyklistickej trasy, ale aj o dedičstve - histórii drotárstva. 
Priamo z časti Vysoká nad Kysucou - Vrchrieka pochádza významná osobnosť slovenského 
drotárstva, Štefan Hunčík. Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, 
ktorý nemá obdobu čo do rozsahu  na určitom území, ani v žiadnom inom štáte. Stovky až tisíce 
drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu dejín malého národa uprostred Európy. Odtiaľ bude 
pokračovať po značkovanej cyklotrase až do časti Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov. Tu sa 
bude nachádzať oddychová zóna rozdelená na dve samostatné časti. Prvá oddychová zóna bude 
slúžiť ako zhromaždovacie miesto pre návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu. 
Nachádzať sa tu bude taktiež informačná tabuľa o cyklistickej trase a prírodnom a kultúrnom 
dedičstve cezhraničného regiónu. Druhá oddychová zóny bude určená výhradne detským 
návštevníkom a obyvateľom cezhraničného regiónu. V rámci Obce Vysoká nad Kysucou by boli 
rozmiestnené smerovníky k začiatku cyklistickej trasy. 
Obecné zastupiteľstvo už svojimi uzneseniami č. 9/2016-4.4 a č. 9/2016-4.5 súhlasilo so 
zapojením sa obce do tohto projektu, ale v tom čase bola naša žiadosť neúspešná. Teraz máme 
možnosť žiadosť podať opätovne. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/05, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 2/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
za účelom realizácie projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce v SR.   
 

Uznesenie č. 2/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, min. vo výške 5%. 
 
 

Technické vozidlo (elektromobil) 
Environmentálny fond zverejnil dňa 19.03.2018 na svojej stránke Výzvu na predkladanie 
Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na činnosť J1. Predmetom podpory 
bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len 
na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre 
garantuje zástupca výrobcu danej značky. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva 
vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Definície a 
predmet podpory pre činnosť J1: elektrické vozidlo kategórie M1 1 alebo N1 1 typu BEV 
(batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 18 
kW do 150 kW vrátane. Do uvedenej výzvy by sa chcela naša obec zapojiť žiadosťou o nákup 
servisného vozidla, ktoré by nahradilo poruchové vozidlo NISSAN X-TRAIL, ktorý sme dostali 
od Ministerstva vnútra SR ako vyradený majetok. 

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

Hlasovanie 
poslancov MENO 

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

Uznesenie č. 2/2018-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z environmentálneho 
fondu pod názvom „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu“.   

2. Spolufinancovanie projektu „Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu“ vo výške 
min. 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov. 
 

Podlaha v garážach hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove 

Výzva číslo VI. Prezídia HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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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) bodov 1. až 4. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Do tejto výzvy by sa naša obec 
rada zapojila s projektom “Obnova podlahy garáží v hasičskej zbrojnici s.č. 254“ 

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, 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2018-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt „Obnova 
podlahy garáží v hasičskej zbrojnici s.č. 254“ 

2. má na financovanie projektu „Obnova podlahy garáží v hasičskej zbrojnici s.č. 254“ 
zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo 
výške 5 % z celkových výdavkov. 
 
 
 

Ad. 5 Rôzne 
 
Smernica pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel 
 
V súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákonom č.725/2004 Z.z. o 
podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách, č. 311/2001 Z.z. zákonníka práce a s 
vyhláškou č.164/1997 o zdravotnej spôsobilosti vodičov motorových vozidiel obec Vysoká nad 
Kysucou vydala smernicu pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel. Smernicu 
Vypracovali: Ing. Ján Lisko a Mgr. Anton Varecha, skontrolovali a doplnili: Ing. Marcel 
Nekoranec a Milan Dorman. Smernica bola schválená starostom obce dňa 01. 03. 2018. 
1. Smernica sa vzťahuje na prevádzkovanie služobných motorových vozidiel (osobné, 

nákladné) a špeciálnych motorových vozidiel: 
a. bez prideleného vodiča,  
b. s prideleným vodičom 
c. používanie súkromných motorových vozidiel  
d. na výkon spojený s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len 

DHZ): 
i. DHZ Vysoká nad Kysucou 
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ii. DHZ Horný Kelčov 
e. na výkon spojený s činnosťou rozpočtových a príspevkových organizácií. 

2. Smernica sa vzťahuje na používanie vozidiel vo vlastníctve obce: 
a. k plneniu pracovných úloh zamestnancov Obecného úradu 
b. k plneniu úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany t.j. špeciálnych motorových 

vozidiel, ktoré sú v správe a užívaní DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný 
Kelčov, 

c. k plneniu úloh mimoriadnych - krízových situácií  
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Smernici pre organizáciu prevádzky služobných 
vozidiel, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2018-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní a schválení 
Smernice pre organizáciu prevádzky služobných vozidiel. 
 
 
 Mgr. Michaela Mezzetta Kupšová, Vysoká nad Kysucou p.č. 390, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou - Žiadosť o dokúpenie cesty 
Žiadosť poslancom OZ bližšie pomocou vidoeprojekcie predniesol prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová, Dpt. Jozef Vavrica, 

Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA Mgr. Janka Jurčová 

Uznesenie č. 2/2018-5.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie cesty. 

Odôvodnenie: I keď predmetnú cestu v prevažnej miere využívajú rodičia žiadateľky, ktorí sa ju 
zároveň snažia i udržiavať, príležitostne cesta slúži ako prístup k nehnuteľnostiam 
nachádzajúcim sa za železnicou a v prípade jej odpredaja by mohlo dôjsť k zamedzeniu prístupu 
vlastníkom k ich nehnuteľnostiam. 
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 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 

Ja by som chcela sa spýtať aký príplatok má riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana  osobný 
príplatok  a navrhujem, aby sa mu zvýšil, nakoľko podáva veľmi uspokojivé pracovné výsledky.  
Chcem sa informovať, koľko má teraz príplatok.  
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana má aktuálny osobný príplatok vo výške 30%. 

Starosta obce 

Osobne som s prácou a spoluprácou s pánom riaditeľom spokojný.   

 

V následnej diskusii poslanci navrhli  zvýšenie osobného  príplatku ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
o 3%.  

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať o zvýšení osobného príplatku  z 30%  na  33% riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

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

Uznesenie č. 2/2018-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   osobný príplatok  riaditeľovi ZŠ s MŠ E.A.Cernana  vo výške  
33% s platnosťou od 1.5.2018.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Požiadal by som hlavného kontrolóra obce o podrobnejšie ozrejmenie Dodatku č. 3 
k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou, ktoré bolo 
schválené na schôdzi obecného zastupiteľstva dňa 12. 03. 2018.  Od viacerých občanov som 
dostal otázku, preč nemáme koeficienty ako na Makove.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa  OZ 
Ja som si k tomu doma  po zastupiteľstve sadla a zistila som, že nerozumiem podstate 

toho, prečo máme koeficienty iné, ako by sme mali mať.  
 
Následne hlavný kontrolór, hlavná učtovníčka a starosta obce ozrejmili poslancom OZ  Dodatok 
č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou. 
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Hlavný kontrolór obce 
Finančné prostriedky na originálne kompetencie na úseku školstva t.j. MŠ , ŠJ, ŠKD 

a záujmové vzdelávanie boli stanovené v Dodatku č.3 k VZN č. 2/2014 o financovaní 
originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na základe reálnej potreby a s ohľadom na 
zvýšenie platových taríf pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Zostávajúce finančné 
prostriedky na školstvo plynúce do rozpočtu obce na školstvo vrátane prostriedkov na správu 
školských objektov budú použité na realizáciu zázemia telocvične pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana.  
Pán riaditeľ ZŠ s MŠ E.A.Cernana bol  o takomto prerozdelení finančných prostriedkov na 
rozpočtové obdobie r. 2018 informovaný a s týmto prerozdelením súhlasil. V prípade urgentnej 
potreby dofinancovania zvýšených oprávnených nákladov na originálne kompetencie v školstve 
je tu možnosť zmeny VZN resp. dodatku k VZN a tieto oprávnene zvýšené  náklady po 
odsúhlasení OZ dofinancovať v potrebnej výške.   
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
Obsahová štruktúra dodatku  k VZN č. 2/2014, ktorý bol navrhnutý a aj prijatý na 

predchádzajúcom OZ  bola podrobne  vysvetlená v dôvodovej správe, ktorá bola súčasťou 
návrhu na úpravu  VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií. Okrem toho, že tam 
boli uvedené v prehľadnej tabuľke koeficienty, ktoré boli poskytované na žiaka  v roku 2017, boli 
tam uvedené aj dotácie na žiaka, ktoré  sú určené podľa nového všeobecného jednotkového 
koeficientu  na žiaka pre rok 2018 a taktiež  koeficienty, ktoré navrhuje prijať  naša obec a to 
podľa reálnych potrieb jednotlivých organizačných zložiek (MŠ, ŠJ, ŠKD, ZV) a finančných 
zdrojov obce.  Aj napriek tomu, že výška nami navrhovaných koeficientov na rok 2018 sa 
jednotlivo líši medzi organizačnými zložkami v porovnaní s rokom 2017, tak v sumáre za 
originálne kompetencie je celková dotácia na rok 2018  na úrovni roka 2017, pričom sa zobrali 
v úvahu reálne potreby jednotlivých zariadení a nebude nutné vykonávať presuny rozpočtu medzi 
týmito zariadeniami, tak ako sa to muselo každoročne robiť následnými úpravami rozpočtu.  
V prípade prijatia nami navrhovaných koeficientov nie  je  potrebné upravovať výšku rozpočtu 
obce na rok 2018, pretože schválená suma zodpovedná týmto koeficientom.   Keďže za rok 2017 
mala škola prebytok finančných prostriedkov, ktoré sa presúvali do roku 2018 nie je dôvod sa 
domnievať, že by suma určená na rok 2018 mala byť nepostačujúca, práve naopak sa 
domnievam, že aj po zohľadnení valorizácie miezd a inflácii cien  je stále prevyšujúca reálne 
potreby.  Pri schvaľovaní dodatku k VZN som informovala poslancov aj o dôsledkov toho, čo by 
nasledovalo v prípade, že by boli prijaté všeobecné jednotkové  koeficienty,  v rozpočte obce by 
nastal schodok viac ako 60 tisíc Eur, na ktorý by sa musel nájsť zdroj financovania, resp. by sa 
museli zrušiť niektoré rozbehnuté investičné akcie.  Uvedené vysvetlenie som považovala za 
dostačujúce a neboli zo strany poslancov viac kladené k tomuto otázky a ani iné požiadavky, 
s ktorých by bolo zrejmé, že moja interpretácia bola nedostačujúca k ich rozhodnutiu pri 
hlasovaní o prijatí dodatku k VZN, resp. že by mali byť uvedení do omylu.  

 
Starosta obce 
Aj napriek investičným akciám a nákladným prácam na údržbu,  ktoré riaditeľ ZŠ s MŠ E. 

A. Cernana realizoval,  musím povedať, že sa podarilo škole ušetriť preto, že mala dostatok  
finančných prostriedkov.  Bežný bezproblémových chod školy bol zabezpečený aj napriek týmto 
výrazným výdavkom, nebolo nutné sa v ničom obmedzovať alebo krátiť. Rozpočet na rok 2018, 
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ktorý škola predložila  na schválenie, bol škole schválený, pokrýva reálne potreby školy, je na 
úrovni predchádzajúceho kalendárneho roka,  keby bolo financovanie školy prebytkové, preto 
nie je dôvod sa domnievať, že by mali mať nové  schválené koeficienty negatívny vplyv na 
hospodárenie školy a nebolo by financovanie dostatočne zabezpečené, keďže v celkovom objeme 
predstavujú tú istú sumu, ktorou škola disponovala v predchádzajúcom roku.  

 Naším spoločným cieľom musí byť zahájenie  výstavby telocvične a v tomto prípade sme 
s pánom riaditeľom už absolvovali aj spoločné jednania a spoločným združením finančných 
prostriedkov by sme chceli začať s výstavbou zázemia telocvične. Škola by sa podieľala 
ušetrenými finančnými prostriedkami a obec investíciou, ktorou sa zaviazala v zmysle 
schváleného VZN a schváleného rozpočtu na rok 2018.  

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Chcem navrhnúť, aby bol riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana prizvaný vždy na schôdzu OZ pokiaľ sa 
budú schvaľovať finančné prostriedky pre ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu Ing. Miroslava Dočára 
poslanca OZ, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI  nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2018-5.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Ing. Miroslava Dočára, poslanca OZ a riaditeľ 
školy bude prizývaný na schôdzu obecného zastupiteľstva písomnou pozvánkou. 
 
 
 
 
Ad.6  Záver 
 
 
Starosta obce 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
 
Ďakujem Vám za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva a želám Vám ešte príjemný 
zvyšok dnešného dňa. 
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Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2018 
ukončil o 16:30 hod. 

 
 
 
 
 

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

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


