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Zápisnica OZ č. 6/2018 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 02.08.20138v 
pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h. 
 
Prítomní: 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Mgr. Katarína Chnapková  
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
           Ján Lysík 
           Dpt. Jozef Vavrica 
                                 Jozef Zborovan                                
 
Neprítomní poslanci OZ: Ing. Miroslav Dočár ,Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová 

     Mgr. Janka Jurčová 
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. Počet volebných obvodov, počet poslancov a úväzok starostu obce pre komunálne 

voľby 2018  
4. Investičné akcie obce  
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 8/2018  
6. Rôzne  
7. Interpelácie poslancov 
8. 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. 2018. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná šiesta schôdza 
obecného zastupiteľstva.  
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Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci 
návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej šiestej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 
 Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa       
02.08.2018.   
        
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola určená: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Katarína Chnapková 
                 Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Ján Lysík 
          Mgr. Bohuslav Krasula 
 
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Počet volebných obvodov, počet poslancov a úväzok starostu obce pre 
          komunálne voľby 2018 
 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy SR a §20 a §181 ods. 1. a 2. Zákona č. 180/2014 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samospráv obcí a určil ich na 
deň 10. novembra 2018. 
Lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu 
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich  určil do 17. 8. 2018. 
Lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností určil do 11. 9. 2018. 
Povinnosťou obecného zastupiteľstva je: 

- Určiť počet volebných obvodov, určiť počet poslancov a stanoviť úväzok starostu obce 
pre nadchádzajúce volebné obdobie. 

 
Starosta obce predložil návrh: 

a) Počet volebných obvodov - 3 
b) Počet poslancov -  9 z toho: 

- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrch rieka,  Nižný koniec, Ústredie po 
cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 

- Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 
2 poslanci 

- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 
poslanci 

c) Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k počtu volebných obvodov, počtu volebných 
okrskov, počtu poslancov a úväzok starostu obce pre komunálne voľby 2018, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan  

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Počet volebných obvodov - 3 
2. Počet poslancov -  9 z toho: 

- Volebný obvod č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrch rieka,  Nižný koniec, Ústredie 
po cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 

- Volebný obvod č.2 – (Vyšný koniec, miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – 
volia sa 2 poslanci 

- Volebný obvod č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 
poslanci 

3. Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 
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Ad. 4 Investičné akcie obce 
 
Dňa 29. 03. 2018 bola na Environmentálny fond predložená naša žiadosť  o poskytnutie podpory 
formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 
(Činnosť L4AP a Činnosť L4)“ zverejnenej v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z.z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s.č. 215. Minister 
životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov 
(podpore) z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2018 na účel dotácie 
(projekt): Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s. č. 215, vo výške  
50.000,00  EUR. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie, že žiadateľ 
má na finančnom účte dotácie (projektu) zabezpečených najmenej  5 % nákladov z 
iných  zdrojov, teda sumu vo výške: 2.631,58 EUR. V zmysle predloženej žiadosti bol rozpočet 
na celú stavbu 259 969,95 EUR. Dôležitou je však informácia, že zámer môže byť realizovaný 
na etapy t.j. dotáciu použiť na realizáciu časti celku. Aby sa mohol zámer uceliť mohlo by sa 
zrealizovať zateplenie časti budovy so sídlom obecného úradu. V tomto prípade by rozpočet 
predstavoval sumu 69 960,00 EUR. Poskytnutie finančných prostriedkov je možné až po 
uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie, ktorá bude však uzatvorená 
až po doručení všetkých podkladov najneskôr do 31. 08. 2018. V opačnom prípade nárok na 
dotáciu stratíme. 
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Ja som za to aby sa  tento projekt dofinancoval. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predstavenému 
záeru realizácie projektu, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti 
budovy obecného úradu s. č. 215, vo výške  19 960,00  EUR. 
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Ad. 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2018 
 
Na základe prejedania vyvolanej zmeny je nutné prijať rozpočtové opatrenie. O jeho od 
prezentovanie starosta obce prosil hlavnú účtovníčku obce.  
 
 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

Z kapitoly 0411 Cestná doprava a kapitoly 0840 Náboženské a spoločenské služby z 
podpoložky 711 001 - Nákup pozemkov boli presunuté finančné prostriedky na kapitolu 0111 
Všeobecná verejná správa  na podpoložku  717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia, sumárne vo 
výške 19 960,00 EUR a zároveň sa podpoložka 711 002 - Rekonštrukcia a modernizácia zvyšuje 
ešte o sumu 50 000,00 EUR, ktorá je pokrytá v príjmovej časti rozpočtového opatrenia na 
podpoložke 322001 - Transfery zo ŠR. 
 
Nakoľko k úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2018, neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.8/2018.  
 
 
 
Ad. 6 Rôzne 
 

Okresný súd Čadca, ul 17. novembra, 022 01 Čadca – Žaloba žalobkyne Zuzany 
Botkovej r. Štefková, Bílá 119, 738 01 Bílá  

Žalobu poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie starosta obce.  
 
Starosta obce 
Nakoľko bola obec v zmysle doručenej výzvy viazaná sa vyjadriť najneskôr do 15 dní odo 

dňa doručenia výzvy, na Okresný súd v Čadci bolo zaslané Vyjadrenie sa k „4C/36/2018“ vo 
veci žalobkyne Zuzany Botkovej v nasledovnom znení: 
Obec Vysoká nad Kysucou, v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom, v zmysle Vašej 
výzvy č. 4C/36/2018 si podľa bodu č. 1 predmetnej výzvy robí nárok na spoluvlastnícke podiely 
v parcelách: 

• EKN 7175 vedená na LV č 6494, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/16 pod bodom B 
17. Titul nadobudnutia:  

o Fin/597/RP/maj 
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o  PKV 700 
o ZRPS 

• EKN 7191 vedená na LV č 6510, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/28 pod bodom B 
17. Titul nadobudnutia:  

o Fin/597/RP/maj 
o  PKV 700 
o ZRPS 

V zmysle zákona č. 507/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov nakladá s hnuteľným i nehnuteľným 
majetkom obce výlučne Obecné zastupiteľstvo. 
 
V následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili svoj súhlas so znením zaslaného 
listu. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženej žalobe, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať o vzdaní sa vlastníckeho nároku obce Vysoká nad 
Kysucou na spoluvlastnícke podiely v parcelách uvedených v žalobe 4C/36/2018.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Mgr. Katarína Chnapková, Ján Lysík, Mgr. Bohuslav Krasula 

Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2018-6  
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so vzdaním sa vlastníckeho nároku na spoluvlastnícke 
podiely v parcelách  

• EKN 7175 vedená na LV č 6494, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/16 pod bodom B 
17. Titul nadobudnutia:  

o Fin/597/RP/maj 
o  PKV 700 
o ZRPS 

• EKN 7191 vedená na LV č 6510, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/28 pod bodom B 
17. Titul nadobudnutia:  

o Fin/597/RP/maj 
o  PKV 700 
o ZRPS 
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Ad. 7 Interpelácie poslancov 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
 Neviem, ako to mám vysvetliť občanom. Obec si má na cintoríne kosiť len chodníky, 
prístupové cesty na cintorín a keď to poviem občanom tak sa vysmejú, že sa cintorín kedysi kosil 
celý. Keby sa dalo zverejniť niekde na obecnej stránke obce, že majitelia hrobových miest si 
majú okolie hrobu udržiavať sami a že to nie je obec povinná robiť.  
 Počul som od občanov Vyšného Kelčova kladné ohlasy na zateplenie budovy hasičskej 
zbrojnice. Chcel by som poprosiť, keď sa dokončia všetky tieto práce okolo budovy, aby sa tam 
ta cesta nejako vyspravila.  
  
 Starosta obce 
 Na obecnej stránke je vyvesený cintorínsky poriadok a je vyvesený na úradných tabuliach 
na cintoríne vo Vyšnom Kelčove aj na cintoríne v centre obce. V cintorínsom poriadku je v bode 
5. Uvedené citujem: „V čase vegetácie sú občania povinní zabezpečiť vykášanie trávy na 
hroboch a v ich blízkosti“.  
Obec sa prostredníctvom svojich zamestnancov snaží o pravidelnú a komplexnú údržbu verejnej 
zelene, ale vzhľadom na množstvo kosených plôch sa to nedá urobiť za jeden deň. Aby sme 
stíhali všetky práce, lebo je leto a hlásia pekné počasie, prijali sme na brigádu študentov. Aj 
vďaka týmto chlapcom sa nám podarilo dokončiť chodník na cintoríne, pokosili sme cintoríny, 
prebieha vyspravovanie miestnych komunikácií a pokračujeme v ďalších prácach.  
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chodník na cintoríne bude aj na druhej strane?  
 Pán starosta chcem ťa ešte poprosiť, aby si myslel na stretnutie s občanmi ohľadom 
komunikácie v miestnej časti obce Semeteš.  
 
 Starosta obce 
 Momentálne sa doučtováva zrealizovaný chodník a uvidíme či došlo k vyčerpaniu celej 
položky, alebo tam ešte ostali nejaké finančné prostriedky.  

WC na cintoríne sú už spustené máme k ním vypracovaný aj prevádzkový poriadok, 
v ktorom je uvedená i otváracia doba. Otváracia doba je nastavená podľa svätých omši. 
Otváranie a zatváranie toaliet bude realizované v spolupráci kostolníkov a našich zamestnancov. 
Upratovanie máme dohodnuté s našou pani upratovačkou. 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Doplnila by som tento prevádzkový poriadok ešte, aby boli otvorené v čase pohrebu.  
 

Starosta obce 
 Samozrejme doplníme. 
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Ad.8 Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
 
Úprimne Vám ďakujem za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva, za Vašu podporu 
a pochopenie rozvojových a existenčných plánov obce. 
  
Teším sa na naše najbližšie stretnutie. 

Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2018 
ukončil o 13:59 hod. 

 
 
 
 

       Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková      ..................................... 

Dpt. Jozef Vavrica                       .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová                   ................................... 
 


