Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

6/2010

dátum:

11. 11. 2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Vysoká nad Kysucou
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zápisnica OZ 6/2010
Z mimoriadnej schôdze, verejného obecného zastupiteľstva konaného 11. 11. 2010
na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou

Prítomní:
Priložená prezenčná listina

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3) Prejednanie pomoci pri živelnej pohrome
4) Návrh na uznesenie
5) Záver

Ad.1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou viedol starosta obce Ing.
Ladislav Kubačák. V úvode privítal všetkých prítomných poslancov a zároveň sa im
ospravedlnil, že i keď dňa 5. 11. 2010 sa konala posledná oficiálna schôdza obecného
zastupiteľstva, musel kvôli možnej pomoci zvolať ešte i dnešnú mimoriadnu schôdzu
obecného zastupiteľstva. Následne nato predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť
dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe
dnešnej mimoriadnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať. Z celkového počtu 9
prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman,
Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol
Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa
hlasovania NEZDRŽAL.
Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná mimoriadna schôdza obecného
zastupiteľstva sa bude riadiť vyššie uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2 Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí: Ján Lisík a Anton Opial. Do návrhovej
komisie boli navrhnutí: Miroslav Dorman a Mária Varechová. Ako zapisovateľ bol navrhnutý
Mgr. Anton Varecha. O predložených návrhoch dal starosta hlasovať. Z celkového počtu 9
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prítomných poslancov hlasovalo o predloženom programe ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman,
Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol
Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa
hlasovania NEZDRŽAL.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.3 Prejednanie pomoci pri živelnej pohrome
Dnešná mimoriadna schôdza obecného zastupiteľstva bola zvolaná práve kvôli tomuto
bodu programu.
Dňa 9. 11. 2010 v čase cca o 00:15 hod. bol lokalizovaný požiar v časti obce Nižný
Kelčov na rodinnom dome p.č. 563, ktorého vlastníčkou je pani Bongilajová Alica.
V rodinnom dome bývala spoločne so svojim druhom a dvoma deťmi, z ktorých je jedno ešte
nezaopatrené.
I napriek rýchlemu zásahu DHZ Vysoká nad Kysucou a HaZZ Čadca sa drevený
rodinný dom nepodarilo zachrániť. Z dreveného rodinného domu po požiari ostalo iba torzo.
Rodina prišla ako o strechu nad hlavou, tak i o všetky svoje veci.
Starosta ďalej uviedol, že s poškodenou rodinou sa ráno cca o 9:00 hod. osobne stretol
a ponúkol im technickú výpomoc pri likvidácii škôd.
V čase obdobných živelných pohrôm a absolútnej hmotnej núdze naša obec
poskytovala postihnutým jednorazovú finančnú výpomoc.
1. Obecný úrad Vysoká nad Kysucou – úsek sociálnych vecí, Ústredie 215, 023 55 Vysoká
nad Kysucou – návrh Margity Kubačákovej – sociálny pracovník obce, na vyplatenie
jednorázovej finančnej výpomoci pre pani Alicu Bongilajovú vo výške 150 €.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu poskytnúť
p. Alici Bongilajovej jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 150 € žiadnu otázku ani
prippomienku, dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:
ZA - Miroslav Dorman, Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík,
Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol Pavlík, Mária
Varechová a Jozef Zborovan
PROTI - nikto
ZDRAŽAL SA - nikto
Obecné zastupiteľstvo poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre pani Alicu
Bongilajovú vo výške 150 € schválilo.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.
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Ad. 4 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení
Miroslav Dorman a Mária Varechová návrh na uznesenie. Z celkového počtu 9 prítomných
poslancov hlasovalo o predloženom návrhu na uznesenie ZA 9 poslancov: Miroslav Dorman,
Viktória Chvasteková, Ján Jánsky, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník, Anton Opial, Pavol
Pavlík, Mária Varechová a Jozef Zborovan. Nikto z prítomných nebol PROTI ani sa
hlasovania NEZDRŽAL. Uznesenie OZ č. 6/2010 bolo teda jednohlasne prijaté.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad. 9 Záver
Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák poďakoval poslancom za ochotu a účasť
na dnešnej mimoriadnej schôdzi obecného zastupiteľstva a v mene poškodenej pani Alici
Bongilajovej i za ochotu pomôcť. Následne mimoriadnu schôdzu obecného zastupiteľstva
schôdzu ukončil.

Ing. Ladislav Kubačák
starosta obce

Mgr. Anton Varecha
prednosta úradu

Overovatelia:
Ján Lisík

………………………..

Anton Opial

………………………..

Zapisovateľ:
……………………….

Mgr. Anton Varecha
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