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Zápisnica OZ 1/2011 
 

Z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 08. 03. 2011   

na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou 

 

 

Prítomní: 

                 Viď priloţená prezenčná listina 

 

 

Program:  

 
   1.Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

   2. Kontrola uznesení z minulého OZ. 

   3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010. 

   4. Pracovný poriadok a Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká   

       nad Kysucou oboznámenie.(Príloha na CD) 

   5. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou. 

      (Príloha na CD) 

   6. Úprava Zásad odmeňovania poslancov schválených dňa 21. 12. 2010. 

   7. Rôzne - prejednanie ţiadostí o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov, prejednanie 

       ostatných ţiadostí, ktoré môţu mať vplyv na úpravu rozpočtu pre rok 2011 .                       

   8. Správa o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010. (Bude zaslané e-mailom) 

   9. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká nad 

       Kysucou za rok 2011. 

10. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2011. 

      (Príloha na CD) 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

    Otvorenie  
 

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných, 

skonštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných všetkých 9, schôdza je teda 

uznášania schopná. Keďţe termín dnešnej schôdze je 8. marec - MDŢ, starosta obce 

zablahoţelal k sviatku všetkým ţenám a odovzdal im kytičku kvetov. Následne predniesol 
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starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 

zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhnutému programu ţiaden 

pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 

zastupiteľstva hlasovať.  

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

Starosta obce teda skonštatoval, ţe dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude 

riadiť vyššie uvedeným programom. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. 

 

 

 

Ad.1 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 

         komisie 
 

Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Marta Sláviková a Ján Lysík 

Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje BOD 1. 
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Ad.2 Kontrola  plnenia uznesení z minulého OZ  
 

 Starosta obce skonštatoval, ţe na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva, ktorá sa 

konala 21.12.2010, prejednali poslanci obecného zastupiteľstva celkovo 15 bodov programu. 

 2.1. Uznesenie10-2-7/2010 

Doplnenie člena Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeţe a školstva na návrh predsedu 

Komisie Mgr. Janky Jurčovej z radov občanov: 

- Anton Opial 

 2.2.  Uznesenie10-5-7/2010 

Doplnenie člena Komisie pre oblasť ţivotného prostredia a výstavby na návrh predsedu 

Komisie Mgr. Marty Slávikovej z radov odborníkov: 

- Ing. Vladimír Kubinec 

 2.3. Uznesenie 15-5-7/2010 

Presun ţiadosti na prerokovanie z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

- Katarína Boncová, Vysoká nad Kysucou  184 - Rekonštrukcia cesty - bude riešená 

samostatne v rozpočte obce pre rok 2011. 

- Ľubomír Šulek a manţelka, Vysoká nad Kysucou 33 – ţiadosť o zriadenie verejného 

osvetlenia – ţiadosť zamietnutá 

- Bc. Miroslav Dočár, Vysoká nad Kysucou 8 – petícia na zriadenie kanalizačnej 

prípojky – ţiadosť odstúpená  správcovi kanalizácie Sevak a.s. Ţilina 

 2.4.  Uznesenie 16-1-7/2010 

Ţiadosť Mgr. Martina Machciníka o prevádzkovaní stolnotenisového krúţku v priestoroch 

MŠ Vysoká nad Kysucou -  po osobnom jednaní starostu obce a riaditeľov ZŠ a MŠ, bola 

činnosť stolnotenisového krúţku obnovená. 

 2.5. Uznesenie 16-2-7/2010 

Odporúčanie novozvolenému starostovi posúdiť  potrebu aktualizácie vnútorných noriem pre 

potreby obce – bude riešené ako samostatný bod dnešného rokovania 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje BOD 

2.1 a 2.2, berie na vedomie BOD 2.3; 2.4 ; 2.5 

 

 

 

 

Ad.3  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010 

 
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010 predniesol hlavný 

kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. Prednesená správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej 

prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok 

k prednesenej správe. Keďţe k uvedenej správe nemal nikto z prítomných ţiadne 

pripomienky – starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 
Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného 

kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010 zobralo na vedomie.  

 

 

V čase o 14
30

 hod. sa  na rokovanie obecného zastupiteľstva dostavil Mgr. Peter Hrenák – 

správca farnosti Vysoká nad Kysucou, ktorý predloţil na prerokovanie Ţiadosť o povolenie 

výrubu stromov zo dňa 14.1.2011 zaregistrovanú pod bodom 7-9 a Ţiadosť o finančný 

príspevok zo dňa 14.1.2011 zaregistrovanú pod bodom 7-10. 

Starosta obce, na ţiadosť správcu farnosti, poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva 

o predčasné prerokovanie týchto bodov  - obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 

 

  Ad. 7Rôzne - prejednanie žiadostí o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov,  

                        prejednanie  ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na  

                        úpravu rozpočtu   pre rok 2011 . 

 
 7-9   Ţiadosť o povolenie výrubu stromov  

 

       Starosta obce oboznámil všetkých prítomných so ţiadosťou predloţenou správcom 

farnosti Vysoká nad Kysucou: 
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- výrub líp pred kostolom sv. Matúša 

- výrub stromov pri chodníku od kostola k cintorínu. 

 

Následne vyzval starosta obce všetkých prítomných k diskusii k tomuto bodu: 

 

- Správca farnosti Mgr. Peter Hrenák: 

            Lipy  narúšajú statiku múru, ktorý môţe spadnúť a ohrozuje farníkov, ktorí športujú na 

ihrisku, ohrozujú bezpečnosť ľudí, ktorí prichádzajú na bohosluţby. Poškodzujú obnovenú 

fasádu kostola, v prípade veternej smršte hrozí poškodenie samotnej stavby kostola, pretoţe 

sú vzrastom vyššie ako samotný kostol. Tak isto je potrebná neustála údrţba kostola a jeho 

okolia - padajúce lístie upcháva odvodnenie kostola a dochádza k jeho podmokaniu, 

zametanie a hrabanie... 

      Stromy pri chodníku od kostola k cintorínu takisto ohrozujú bezpečnosť ľudí 

a automobilov na parkovisku nakoľko sú staré, majú nepekný a nezdravý vzhľad, takisto sú 

príčinou neustálej údrţby okolia kostola lístie, spadnuté konáre... 

     Aj keď si uvedomujem, ţe je veľmi ťaţká doba – nemali by sme sa klaňať stromom ale 

ľuďom. Stromy sú v takom stave, ţe potrebujú byť zrezané a nahradené novými. 

 

- Mgr. Marta Sláviková 

     Stromy pri chodníku k cintorínu  sú v zlom kondičnom stave, sú to kultivaty vo veku cca 

50 rokov a viac uţ neporastú. Viem si predstaviť ich výrub a nahradenie novými. 

    Lipy pri kostole sú cca 250 ročné, tak staré ako kostol. Narušená statika múrika bola 

i v minulosti. Údrţbu okolia nepovaţujem za dôvod na odstránenie líp – stromy majú svoju 

vegetáciu, lístie opadáva zo všetkých listnatých stromov... 

Celkový pohľad – súhlasím s výrubom stromov pri chodníku od kostola na cintorín. Lipy pri 

kostole majú spoločenskú hodnotu, kostol by stratil na svojej estetickej hodnote – k tomuto je 

potrebné stanovisko k výrubu, ktoré vydáva CHKO Kysuce v Čadci a ich vyjadrenie bude 

záväzné. 

- Mgr. Janka Jurčová  

     Stromy pri chodníku na cintorín – súhlasím aby sa zrezali z bezpečnostného hľadiska. 

Lipy pri kostole – treba odborné stanovisko. 

 

- Ján Lysík 

      Na úpravu líp máme do istej miery dva pohľady – pohľad vzťahu a pohľad ekonomiky 

alebo bezpečnosti.... 

- Starosta obce 

Ţiadosť farského úradu navrhujem rozdeliť na dve časti. 

 Časť A – odstránenie stromov pri chodníku od kostola na cintorín. 
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 Časť B -  odstránenie líp pri kostole navrhujem odstúpiť na vyjadrenie CHKO 

Kysuce. 

Keďţe nikto z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o jeho predloţenom návrhu: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

    

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výrub 

stromov pri chodníku od kostola sv. Matúša k cintorínu a ţiadosť o výrub líp pri kostole sv. 

Matúša  odporúča odstúpiť na prešetrenie CHKO Kysúc v Čadci 

      

 7-10 Ţiadosť o finančný príspevok 

       V tomto bode bola prítomným prednesená ţiadosť Farského úradu vo Vysokej nad 

Kysucou. Starosta obce vyzval prítomných k diskusií k uvedenému bodu: 

 

- Mgr. Peter Hrenák – správca farnosti 

     Keď som prišiel do tejto farnosti, urobil som si taký harmonogram o dôleţitých 

veciach, ktoré by bolo potrebné vykonať. Myslím si, ţe v spolupráci s obcou sme naozaj 

urobili veľa. A to, čo je vykonané ostane len v tejto obci... 

     Prioritou pre rok 2011 je medená veţa kostola sv. Matúša, a oprava fasády farskej 

budovy. 

- Vlasta Gajdicová 

      Chcem sa opýtať dôstojného p. farára aký má dlh farský úrad ? 

- Mgr. Peter Hrenák 

     Dlh našej farnosti je 13.277, 57 € (400.000 SK), je to bezúročná pôţička od 

Biskupského úradu v Ţiline, ktorú musíme postupne splácať podľa moţnosti. 

- Lysík Ján 

     Vnímam ako morálnu povinnosť, ţe chcem vysočanom vrátiť to, čo bolo v minulom 

roku dané pre kostol v Hornom Kelčove. Preto sa prihováram,  aby sa táto ţiadosť 

podporila pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2011 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                                                                     Stránka 8 z 30                         Zápisnica OZ 1/2011 

- Jozef Vavrica 

      Chcem poţiadať dôstojného p. farára o kompromis: 

- zdá sa mi nedôstojné, ţe pri pohrebných obradoch je rakva s nebohým v tiesnených 

pomeroch - v Dome nádeje a pozostalí sú na otvorenom priestranstve. Chcem sa 

opýtať, či by nebolo moţné pohrebné obrady robiť opäť v kostole? 

 

- Mgr. Peter Hrenák 

     V súčasnej dobe  to nie je moţné z hygienických dôvodov. Vo Vysokej máme Dom 

nádeje, ktorý nám môţu závidieť nie len okolité obce, ale trúfam si povedať, ţe aj veľké 

mestá. V Hornom Kelčove sú priestory v kostole veľmi stiesnené a myslím si, ţe by sa 

tým nič nevyriešilo. Podľa mojich skúsenosti – v Hornom Kelčove býva v roku cca 10 

pohrebných obradov a doteraz bolo vo väčšine prípadoch pri pohrebných obradov 

priaznivé počasie. 

 

Stanovisko dôstojného p. farára podporili viacerí poslanci. 

 

- Marta Sláviková 

     Prikláňam sa k názoru poslanca Jána Lysíka – podporiť priority medenú veţu a fasádu 

farskej budovy. 

 

       Keďţe nikto z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o pridelení finančného príspevku pre 

Farský úrad vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2011, ktorého výška bude spresnená pri 

schvaľovaní rozpočtu obce pre rok 2011. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

finančný príspevok pre Farský úrad vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2011, ktorého výška 

bude spresnená pri schvaľovaní rozpočtu obce pre rok 2011. 
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        Po ukončení tohto bodu sa dôstojný p. farár poďakoval  p. starostovi, poslancom OZ 

a všetkým ostatným prítomným, poprial všetkým úspešný a pokojný priebeh rokovania, 

nakoľko mal pred sebou ešte pracovné povinnosti  o 15
46 

 hod opustil rokovaciu miestnosť. 

 

       Následne starosta obce pokračoval vo vedení schôdze OZ podľa schváleného programu.  
 

 

 

Ad.4  Pracovný poriadok a Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká   

          nad Kysucou oboznámenie 
 

V zmysle Uznesenia OZ č. 16-2-7/2011 zo dňa 21.12.2011 predloţil starosta obce 

Pracovný poriadok Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 28.01.2011 a Organizačný poriadok 

Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 18.02.2011. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal zásadné pripomienky k predloţeným 

vnútorným predpisom obce Vysoká nad Kysucou, starosta obce dal hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Pracovný poriadok Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 28.01.2011 a Organizačný poriadok 

Obce Vysoká nad Kysucou zo dňa 18.02.2011. 

 

 

 

 

Ad.5 . Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Vysoká 

           nad Kysucou. 

 
       Starosta obce predloţil poslancom OZ obce Vysoká nad Kysucou -  Zásady postupu pri 

vybavovaní sťaţnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou a otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k preloţeným 

predpisom, starosta obce dal hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

  

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Zásady postupu pri vybavovaní sťaţnosti v podmienkach obce Vysoká nad Kysucou. 

 

 

Ad.6  Úprava Zásad odmeňovania poslancov schválených dňa 21. 12. 2010 

 
         I keď poslanci OZ na svojom zasadnutí Uznesením č. 14-7/2010 zo dňa 21.12.2011 

schválili Poriadok odmeňovania poslancov, začiatkom nového roku od 1.1.2011 nastali 

legislatívne zmeny, ktoré riešia i odmeňovanie poslancov. 

Starosta obce odovzdal slovo sl. Jane Kubalovej- hlavnej účtovníčke, ktorá oboznámila 

poslancov s týmito zmenami: 

- Doteraz sú  poslanci odmeňovaní v pravidelných mesačných splátkach, podľa platného  

Poriadku odmeňovania poslancov - poslanci sa od 1.1.2011 stavajú zamestnancami 

obce,  so všetkými povinnosťami ako zamestnanec obce s pravidelným príjmom, 

z ktorého vyplývajú odvody do všetkých poistných fondov. 

- Pokiaľ by bol príjem nepravidelný, z odmeny budú zrazené iba odvody do zdravotnej 

poisťovne a odvod na  dôchodkove poistenie. 

Preto navrhujeme  upraviť Poriadok odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

vo Vysokej nad Kysucou  nasledovne: 

- §2 ods.: 

- Ods. 1) -    výška odmeny jedného poslanca obecného zastupiteľstva je 368,82 

                  EUR/rok. 

- Ods. 2) -  Odmena bude vyplatená v nepravidelných splátkach z ročnej odmeny  

                podľa § 2 ods.1) formou bezhotovostného platobného styku. 

 

Ostatné body Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej 

nad Kysucou schváleného Uznesením  č. 14-7/2011 dňa 21.12. ostávajú v platnosti.  

 

       Poslanci súhlasili s návrhom sl. Jany  Kubalovej a preto dal starosta obce o predloţenej 

úprave hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu  

§ 2 Poriadku odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva  vo Vysokej nad Kysucou. 

 

 

 

Ad.7  Rôzne - prejednanie žiadostí o poskytnutí príspevkov, úprava poplatkov,   

                       prejednanie ostatných žiadostí, ktoré môžu mať vplyv na úprav 

                     rozpočtu pre rok 2011 .                       
 

                                

V úvode tohto bodu starosta obce informoval prítomných: 

 s aktuálnym stavom – zachovanie ţelezníc a najmä trate Makov – Čadca, 

 o doteraz vykonaných prácach pracovníkmi obce, 

 o problémoch so zásobovaní vodou z vodovodnej siete obce Makov 

 

Poslanci uvedené informácie starostu obce zobrali na vedomie. 

 

 7- 1  Informácia Komisie pre ŢP a oblasť výstavby 

 

       Starosta obce vyzval prednostu obecného úradu – Ing. Ladislava Kubačáka, aby 

informoval poslancov a ostatných  prítomných o zasadnutí komisie: 

 

       Komisia pre oblasť ŢP a výstavby pri OZ vo Vysokej nad Kysucou sa na svojom 1. 

zasadnutí zaoberala Návrhom rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2011, najmä 

v oblasti plánovaných investičných akciách a jej členovia konštatujú, ţe v roku 2011 je 

potrebné sa zamerať: 

1) dokončenie stavby „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká 

nad Kysucou“ 

2) výkup pozemkov pre rozšírenie cintorína v ústredí obce, 

3) v prípade úspešnosti projektu EKOFOND – dofinancovať zateplenie a výmenu okien 

a vonkajších dverí  ZŠ E.A. Cernana v ústredí obce, 

4) realizovať kanalizačné prípojky objektov vo vlastníctve obce, nevysporiadané 

nehnuteľnosti sa snaţiť zapísať na LV, 
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5) skultúrniť Dom nádeje v Hornom Kelčove a jeho okolité priestory, 

6) pripraviť pre protipovodňové opatrenia v rámci niektorej výzvy zo štrukturálnych 

fondov projektovú dokumentáciu pre „Gajdicovský potok“, 

7) v návrhu rozpočtu sa uvaţuje cca 50.000 € na rekonštrukciu MK – je potrebné 

stanoviť poradie, nakoľko je potrebné ešte dokončiť: 

- MK H.K. Zadná Zátoka 

- MK H.K. do Putkov ( okolo Kubicovcov) 

- MK H.K. k Mrkvovej (pod búraniskom neb. P. Petráša) 

- MK H.K. k Liskovej (okolo Pavlicov) 

- MK H.K. u Urbana – napojenie na Vršok 

- MK D.K. Varechovský potok 

- MK D.K. k Jantošovej (smer Pokrývky) 

- MK D.K. k Šubovcom – Široký most 

- MK Jedľovník 

- MK Vrch rieka ( po ţeleznicu) 

- MK Nová kolónia – Vysoký breh 

- MK k J Beňovi – Ústredie 

- MK Skybíkova, Jurčo – nad ihriskom 

- MK Paločková N. Koniec (Krištof, Vavrica Miroslav, Mydliar) 

- Semeteš Ovčovce – Miklušová, Jalovičiarová 

- Chodníky na oboch cintorínoch 

Poslanci uvedené informácie prednostu obecného úradu  zobrali na vedomie. 

 

 7- 2 Doteraz podané projekty – ţiadosti o dotácie pre rok 2011  

       V tomto bode starosta obce opäť poţiadal prednostu obecného úradu o podanie 

informácie poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným prítomným: 

 

 EkoFond. n.f. Bratislava (zlepšenie energetickej hospodárnosti budov)  

- Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou- zníţenie 

energetickej náročnosti: 

- Zateplenie budovy a výmena okien a vonkajších dverí 

- Celkové náklady – 207. 387,30 € 

- Max. moţná výška  dotácie – 64 621,81 € 

- Doplatok obce - 142 765,49 € 

 

 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                                                                     Stránka 13 z 30                         Zápisnica OZ 1/2011 

 Krajský školský úrad Ţilina (Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR) 

- Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

- Sedlová strecha 

- Celkové náklady – 225 000 € 

- Ţiadosť o dotáciu – 208.750 € 

- Vlastné zdroje zriaďovateľa – 11.250 € 

 

 Ministerstvo vnútra (cestou Obvodného úradu v Ţiline) – výzva rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality 

- Zníţenie kriminality a výtrţníctva obce vysoká nad Kysucou pomocou kamerového 

systému 

- Prevencia v oblasti kriminality ( v r. 2010- podľa ev. Polície SR – 35 majetkových 

trestných činov) - 5 monitorovacích priestorov- Vyšný Kelčov 2 otočné kamery, Niţný 

Kelčov 1 otočná a 2 stacionárne kamery, priestor pred OcÚ 1 otočná a 2 stacionárne 

kamery, priestor parkoviska vedľa kultúrneho domu 1 otočná a 2 stacionárne kamery, 

priestor pred kostolom sv. Matúša 1 otočná a 2 stacionárne kamery. 

- Celkové náklady – 28.287,90 € 

- Poţadovaná výška dotácie – 22.630,40 € 

- Vlastné zdroje – 5.657,50 € 

 

Ţiadosti o dotácie z roku 2010, ktoré sa budú vyhodnocovať v r. 2011 

 

 Enviromentálny fond Bratislava 

- Zakúpenie zariadení pre separovaný zber- zakúpenie traktorovej vlečky, snežnej frézy, 

kontajnerov 1100 l, kontajnerov VOK 

- Poţadovaná dotácia 62.660 € 

- Vlastné zdroje 3.133,0 € 

- Spolu 65.793 € 

 

 Slovenská investičná a energetická agentúra Trenčín 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou 

Poţadovaná dotácia – 68. 000 € 

Vlastné zdroje -            3. 400 € 

Spolu                           71.400 € 
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Ţiadosti , ktoré budú zaslané v mesiaci marec 2011: 

 

 Ministerstvo financií- dotácie z lotérií a hazardných hier- 

- Výmena okien v KD 

 Úrad vlády SR- 

- Viacúčelové ihrisko v H. Kelčove 

 

Ostatné ţiadosti budú zasielané na základe vypísaných výziev  a rozhodnutia OZ. 

 

Poslanci OZ  uvedené informácie prednostu obecného úradu  zobrali na vedomie. 

 

 7-3 Ţiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou o finančnú pomoc  

       Prednosta OcÚ predniesol ţiadosť predsedníčky ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou p. 

Márie Šupčíkovej. 

Následne starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu: 

- Keďţe nikto s prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie dal starosta obce 

o tomto bode hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

finančný príspevok pre ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou pre rok 2011, ktorého výška 

bude spresnená pri schvaľovaní rozpočtu obce pre rok 2011. 

 

 

 7-4 Ţiadosť ZO Slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov vo Vysokej nad 

       Kysucou 

 

       Prednosta OcÚ predniesol ţiadosť ZO slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov 

vo Vysokej nad  Kysucou. 

       Následne starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu: 

- Na margo tejto ţiadosti starosta uviedol, ţe obec plánuje v tomto roku vykonať úpravy 

v miestach pamätníka padlých na Semeteši a spoločného hrobu v ústredí obce, s čím 

poslanci svorne súhlasili. 

- starosta obce  dal o  tomto bode hlasovať:                          
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

PROTI 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

finančný príspevok pre ZO Slovenského zväzu  protifašistických bojovníkov vo Vysokej nad  

Kysucou pre rok 2011. 

 

 7-5 Alena Řehorová, na Drahách 398,  739 25 Sviadov 

     Ţiadosť o finančný príspevok na opravu príjazdovej komunikácie v osade 

     U Ulčákov na Beskyde 

       Po prednesení horeuvedenej ţiadosti prednostom OcÚ, otvoril starosta obce diskusiu 

k tomuto bodu. Keďţe sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

PROTI 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík,  

ZDRŽAL SA Mgr. Marta Sláviková 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  

príspevok o finančný príspevok na opravu príjazdovej komunikácie v osade U Ulčákov na 

Beskyde pre Alenu Řehorovú, na Drahách 398,  739 25 Sviadov a kol. 

 

 

 7-6 Občianske zdruţenie voľný čas Vysoká nad Kysucou 

     Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

       Po prednesení horeuvedenej ţiadosti prednostom OcÚ, otvoril starosta obce diskusiu 

k tomuto bodu. Keďţe sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

poskytnutie finančného príspevku, na činnosť v roku 2011 pre Občianske zdruţenie voľný čas 

Vysoká nad Kysucou vo výške 1000,00 EUR . 

 

 7 – 7 Materská škola Vysoká nad Kysucou 

        Ţiadosť o delegovanie  zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri MŠ  

        Vysoká nad Kysucou 

 

        Z radov poslancov bol navrhnutý za člena rady školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou pán 

Jozef Zborovan, ktorý s návrhom súhlasil. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 
 

        Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pána 

Jozefa Zborovana za člena Rady školy pri MŠ  Vysoká nad Kysucou. 

 

 7-8 Miroslav Umrian, Semeteš 1059, Vysoká nad Kysucou 

      Ţiadosť  o osadenie dopravných značiek v miestnej časti Semeteš na ceste II/541 

 

       Po prednesení ţiadosti prednostom OcÚ, otvoril starosta obce k tomuto bodu diskusiu: 

- Mgr. Katarína Kmecíková 

          O tejto ţiadosti som informovaná a s jej obsahom súhlasím. Nakoľko som obyvateľkou 

tejto miestnej časti musím povedať, ţe to čo sa na tejto ceste robí je naozaj nebezpečné.  

Keďţe cesta nie je označená dopravnými značkami, povolená rýchlosť cez túto miestnu časť 

je 90 km/hod a ľudia pohybujúci sa po tejto komunikácií musia mať reflexné označenie, inak 

im hrozí pokuta. Moja sestra má reflexnú vestu - dá sa povedať ako súčasť šatníka. Takisto 
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bez tohto označenia komunikácie (začiatok a koniec obce) vôbec neviem či patrím do obce 

Vysoká nad Kysucou. 

- starosta obce 

           Nie je pravda, ţe sa v uvedenej veci nič nekonalo. Vedenie obce ešte v minulom roku 

poţiadalo o osadenie tohto dopravného značenia  správcu komunikácie – Ţilinský 

samosprávny  kraj, DI policajného zboru i Obvodný úrad pre cestnú dopravu v Čadci. Ich 

stanovisko – dopravné značky osadíme, ale na náklady ţiadateľa t.j. obce Vysoká nad 

Kysucou, čo povaţuje za úplne absurdný krok, nakoľko obec nie je správcom tejto 

komunikácie a prečo by teda mala z vlastného rozpočtu kupovať dopravné značenie. Je teda 

na zváţenie poslancov obecného zastupiteľstva, či budú v rozpočte obce pre tento účel 

vyčlenené finančné prostriedky. Osobne si myslím, ţe by sme mali ešte raz osloviť 

zainteresované organizácie, aby obec nemusela vynakladať nemalé finančné prostriedky zo 

svojho rozpočtu a pritom to  je  majetok niekoho iného a nie obce.  

          Poslanci s týmto návrhom starostu obce súhlasili. K uvedenej ţiadosti sa opätovne 

vrátia na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 7-9 a 7-10 ţiadosti Farského úradu Vysoká nad Kysucou – prejednané 

 

 7-11 Materská škola Vysoká nad Kysucou 

 

Ţiadosť o zabezpečenie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov 

        Po prednesení horeuvedenej ţiadosti prednostom OcÚ, otvoril starosta obce diskusiu 

k tomuto bodu. Keďţe sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

ţiadosť MŠ  Vysoká nad Kysucou – oprava 6 ks hydrantov a zakúpenie 14 ks hasiacich 

prístrojov. 
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 7-12 Martina Špulicová Ústredie č. 240, Vysoká nad Kysucou a spol. 

        Ţiadosť o umiestnenie zrkadla 

          Po prednesení horeuvedenej ţiadosti prednostom OcÚ, otvoril starosta obce diskusiu 

k tomuto bodu. Keďţe sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

         Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

ţiadosť p. Martiny Špulicovej  a spol. -  osadenie zrkadla. 

 

 

 7-13 Rada školy pri ZŠ Horný Kelčov 

        Ţiadosť o delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy 

                 Z radov poslancov bol navrhnutý  za člena rady školy pri ZŠ Horný Kelčov pán Ján 

Lysík, ktorý s návrhom súhlasil. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 
 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

pána Jána Lysíka  za člena Rady školy pri ZŠ  Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov. 

 

 

 7-14 DHZ Horný Kelčov  

      Návrh na zmenu veliteľa zboru 

 

Výbor DHZ Horný Kelčov navrhuje s platnosťou od 1.3.2011 do funkcie veliteľa zboru 

p. Michala Hejdu nar. 27.1.1991 bytom Vysoká nad Kysucou č. 644. Starosta obce dal 

o tomto návrhu hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

         

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

s platnosťou od 1.3.2011 do funkcie veliteľa zboru p. Michala Hejdu nar. 27.1.1991 bytom 

Vysoká nad Kysucou č. 644.  

 

 7-15 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

        Ţiadosť  o finančný príspevok 

ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou sa obrátila s prosbou o finančnú podporu vo 

výške 1.500 € na zabezpečenie aktivít k 50. výročiu osláv otvorenia školy. 

Nakoľko v ţiadosti sa neuvádzajú, ţiadne konkrétnosti - aké oslavy, navrhnutý rozpočet 

atď., Obecné zastupiteľstvo odporúča vedeniu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou ţiadosť 

doplniť  a doplnená ţiadosť bude prerokovaná na najbliţšom zasadnutí  Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 7-16 a 7-17 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

                   Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 

Prednosta OcÚ predloţil návrh na vyradenie inventárnych predmetov ZŠ E.A. Cernana vo 

Vysokej nad Kysucou. Starosta obce dal o predloţenom návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 
 

      

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyradenie inventárnych predmetov ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou podľa 

priloţeného návrhu. 
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 7-18 A&T Reality s.r.o. 023 55 Vysoká nad Kysucou  228 

        Návrh platby sponzorského príspevku 

       Prednosta OcÚ prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Návrh platby sponzorského 

príspevku zo dňa 23.2.2011 -  predloţený spoločnosťou A&T Reality s.r.o. 023 55 Vysoká 

nad Kysucou  228, ktorý uvedenej spoločnosti vyplýva na základe Kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 14.5.2008. Starosta obce otvoril diskusiu 

k uvedenému bodu. Keďţe sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal 

o tomto bode hlasovať. 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

PROTI 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

ZDRŽAL SA nikto 

 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

Návrh platby sponzorského príspevku zo dňa 23.2.2011 -  predloţený spoločnosťou A&T 

Reality s.r.o. 023 55 Vysoká nad Kysucou a trvá na dodrţiavaní Kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 14.5.2008.  

 
 Mgr. Janka Smiešková Vydavateľstvo Matice slovenskej 

Ţiadosť o príspevok na publikáciu Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na 

Horných Kysuciach 

 

        Prednosta OcÚ prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Ţiadosť o príspevok na 

publikáciu Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na Horných Kysuciach. Starosta obce dal 

o preloţenej ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

PROTI 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 

Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

ZDRŽAL SA nikto 

 

   

        Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

príspevok na publikáciu Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na Horných Kysuciach.  
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 7-20 Emília Ţihalová, Vysoká nad Kysucou 1000 

        Ţiadosť o finančnú výpomoc na zaplatenie elektrickej prípojky 

         Prednosta OcÚ prečítal poslancom obecného zastupiteľstva ţiadosť p. Emílie Ţihalovej, 

o príspevok na zaplatenie  elektrickej prípojky, ktorú menovaná  poţaduje vo výške 250,00 

EUR. Starosta obce dal o preloţenej ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

príspevok pre Emíliu Ţihalovú, Vysoká nad Kysucou č.1000, vo výške 250 EUR, 

s podmienkou, ţe menovaná doloţí potvrdenie o zaplatení od Severoslovenskej  energetiky. 

 

 

 7-21 Zdena Ošípaniková, Vysoká nad Kysucou č. 189 
       Ţiadosť o jednorazovú výpomoc 

       Pani Margita Kubačákova, pracovníčka OcÚ pre sociálnu oblasť, predloţila poslancom 

obecného zastupiteľstva, ţiadosť o jednorazovú výpomoc p.  Zdenky Ošípanikovej, Vysoká 

nad Kysucou 189, vo výške 50 €, ktorá sa stará o ZŤP syna. Starosta obce dal o preloţenej 

ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 jednorazovú výpomoc pre  p. Zdenku Ošípanikovú, Vysoká nad Kysucou 189, vo výške 50 €. 

 

 
 7-22 Jana Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 323 

        Ţiadosť o jednorazovú výpomoc 

       Pani Margita Kubačákova, pracovníčka OcÚ pre sociálnu oblasť, predloţila poslancom 

obecného zastupiteľstva, ţiadosť o jednorazovú výpomoc p.  Jany Jurčovej, Vysoká nad 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                                                                     Stránka 22 z 30                         Zápisnica OZ 1/2011 

Kysucou 323, vo výške 50 €, ktorá sa stará o ZŤP syna. Starosta obce dal o preloţenej 

ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 jednorazovú výpomoc pre  p.Janu Jurčovú, Vysoká nad Kysucou 323, vo výške 50 €. 

 

 

 7-23 Eva Šamajová, Vysoká nad Kysucou č. 159 
      Ţiadosť o jednorazovú výpomoc 

 

       Pani Margita Kubačákova, pracovníčka OcÚ pre sociálnu oblasť, predloţila poslancom 

obecného zastupiteľstva, ţiadosť o jednorazovú výpomoc p.  Evy Šamajovej, Vysoká nad 

Kysucou 159, vo výške 50 €, ktorá sa stará o ZŤP syna. Starosta obce dal o preloţenej 

ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 jednorazovú výpomoc pre  p. Evu Šamajovú, Vysoká nad Kysucou 159, vo výške 50 €. 

 

 

 

 

 7-24 Júlia Daneková Vysoká nad Kysucou  
        Ţiadosť o jednorazovú výpomoc 

       Pani Margita Kubačákova, pracovníčka OcÚ pre sociálnu oblasť, predloţila poslancom 

obecného zastupiteľstva, ţiadosť o jednorazovú výpomoc p.  Júlie Danekovej, Vysoká nad 

Kysucou, vo výške 50 €, ktorá sa stará o ZŤP syna. Starosta obce dal o preloţenej ţiadosti 

hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 jednorazovú výpomoc pre  p. Júliu Danekovú, Vysoká nad Kysucou, vo výške 50 €. 

 

 

 7-25 Gabriela Konkolová, vysoká nad Kysucou  

  Ţiadosť o jednorazovú výpomoc 

       Pani Margita Kubačákova, pracovníčka OcÚ pre sociálnu oblasť, predloţila poslancom 

obecného zastupiteľstva, ţiadosť o jednorazovú výpomoc  vo výške 70 € pre p. Gabrielu 

Konkolovú, Vysoká nad Kysucou, ktorú opustil druh, má nevyhovujúce bytové podmienky, 

stará sa o dve neplnoleté deti a menovaná súhlasí s umiestnením v Stredisku pomoci pre ţivot, 

Rajecké Teplice. Starosta obce dal o preloţenej ţiadosti hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 jednorazovú výpomoc pre  p. Gabrielu Konkolovú, Vysoká nad Kysucou , vo výške 70 €. 

 

 

 

 

 

 7-26 Ing. Miroslav Vrábel, Ing. Rudolf Masarík a spol 

        Ţiadosť o udelenie výnimky ma max. povolenú hmotnosť 

       Prednosta OcÚ prečítal poslancom obecného zastupiteľstva ţiadosť, ktorú predloţili Ing. 

Miroslav Vrábel, Ing. Rudolf Masarik a spol. menovaní ţiadajú udelenie výnimky na max. 

povolenú hmotnosť jazdnej súpravy z 20t na 35t na miestnych komunikáciách Jedľovník 

a Vrchrieka. Starosta obce dal o preloţenej ţiadosti hlasovať: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

PROTI 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

ZDRŽAL SA nikto 

 

        Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

Ţiadosť o udelenie výnimky ma max. povolenú hmotnosť, ktorú predloţili Ing. Miroslav 

Vrábel, Ing. Rudolf Masarík a spol. 

 

 

 7-27 Návrh na úpravu Správnych poplatkov – Dodatok č. 1/2011 

 

Starosta obce predloţil poslancom obecného zastupiteľstva Návrh na úpravu Správnych 

poplatkov – Dodatok č.1/2011. Predmetom je úprava k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 

12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká 

nad Kysucou je Príloha vyššie spomenutého VZN, ktorú o.i. tvorí i Sadzobník ostatných 

poplatkov za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou. Navrhovaná úprava 

sadzieb je: 

1. Poplatok pod poradovým číslom 1: Poplatok za zakúpenie KUKA nádoby – RUŠÍ SA 

Odôvodnenie: V zmysle novelizácie zákona o odpadoch je obec povinná poskytnúť 

zbernú nádobu bezodplatne. Jej poskytovanie bude upravené Protokolom o odovzdávaní 

zbernej nádoby.  

2. Poplatok pod poradovým číslom 2: Poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky – RUŠÍ 

SA 

Odôvodnenie: Dňa 23.11.2010 bol zmluvou o nájme Obecný vodovod vo Vysokej nad 

Kysucou prenajatý spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 

O povinnostiach nájomcu pojednáva predmetná zmluva v Článku V. 

3. Znenie názvu poplatku pod poradovým číslom 3. sa mení na: Poplatok za výrobu 

a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

Odôvodnenie: Prevzaté názvoslovie súčasného prenajímateľa, ktorým sú 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 

4. Poplatok pod poradovým číslom 3 a): pre fyzické osoby a podnikateľské subjekty 

zásobované pitnou vodou z obce Makov – 0,9600 € 
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Odôvodnenie: Na obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 je táto suma stanovená ako 

pevná cena Cenníku výkonov a sluţieb spoločnosti SeVaK a.s. v súlade s Rozhodnutím 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0089/2011/V zo dňa 23. 11. 2010. 

5. Poplatok pod poradovým číslom 3 b): ostatní od 1. 1. 2011 do 5. a 6. 2. 2011 – 0,9600 € 

Odôvodnenie: Na obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 je táto suma stanovená ako 

pevná cena Cenníku výkonov a sluţieb spoločnosti SeVaK a.s. v súlade s Rozhodnutím 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0089/2011/V zo dňa 23. 11. 2010. Odpis 

vodomerov Obec Vysoká nad Kysucou vykonávala k 1. 1. 2011 a spoločnosť SeVak a.s. 

realizovala odpis vodomerov po prevzatí práv prenajímateľa aţ 5. a 6. 2. 2011. 

 

Starosta obce dal o preloţenom návrhu Dodatku č. 1/2011 k Všeobecne – záväznému 

nariadeniu č. 12/2008 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané 

obcou Vysoká nad Kysucou ţiadosti v zmysle predloţeného návrhu hlasovať: 

  

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

 Dodatok č.1/2011  k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 12/2008 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou. 

 

 

 

 

 

 

Ad.8 Správa o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010.  

 

Správu o hospodárení obce za rok 2010 predniesla pracovníčka OcÚ Janka Kubalová. 

Prednesená Spáva o hospodárení obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných poslancov o vznesenie pripomienok 

k prednesenej správe. 

Nakoľko nikto z prítomných nemal ţiadnu pripomienku starosta obce vyzval 

poslancov OZ aby predloţenú správu o hospodárení zobrali na vedomie. 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu o hospodárení obce Vysoká nad Kysucou za rok 2010 .   

 

 

Ad. 9 Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu  

           na rok 2010 
 

Stanovisko predniesol hlavný kontrolór Jozef Vrbinár, v ktorom odporučil poslancom 

OZ schváliť predloţený návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce pre rok 2011 a zobrať 

na vedomie výhľadový rozpočet a programový rozpočet na roky 2012 a2013. Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 

pre rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Následne na to dal starosta o predloţenom stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu a návrhu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011 

s výhľadom na roky 2012 a 2013 hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

        

         

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu a programovému rozpočtu obce Vysoká 

nad Kysucou pre rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013. 
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Ad. 10 Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 

            pre rok 2010 

 
   Starosta obce,  v súčinnosti so sl. Janou Kubalovou – vedúcou ekonomického úseku, 

podrobne predstavili návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou pre rok 2011, s výhľadom na rozpočtované roky 2012 a 2013, v ktorom boli uţ 

zohľadnené i prejednané ţiadosti.  Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká 

nad Kysucou pre rok 2011 predpokladá  vyrovnaný rozpočet  v príjmovej a výdavkovej časti   

vo výške 2 751 892 €. Následne vyzval starosta obce poslancov o vznesenie prípadných 

dotazov. Nakoľko poslanci vyjadrili svoje stanoviská v bode 7 – Rôzne, nikto s prítomných sa 

k tomuto bodu nevyjadril a starosta obce dal hlasovať: 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

       Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schválilo  

rozpočet a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011, ktorý je vyrovnaný  

vo výške: 

- v príjmovej časti: 2 751 892 €,  

- vo výdavkovej časti: 2 751 892 €, 

- rozdiel: 0 €. 

       Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet a programový rozpočet pre 

roky 2012 a 2013. 

 

 

 

 

Ad.11 Diskusia 

 

 11- 1 Vlasta Gajdicová  

       Chcem podotknúť, ţe MUDr. Pavol Koša, detský lekár dlhodobo pracujúci aj v našej 

obci, odchádza do dôchodku, dávam na zváţenie, či by nebolo vhodné sa mu oficiálne 

poďakovať s kyticou kvetov.  

Starosta obce – o návrhu budeme uvaţovať. 
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 11- 2 Vlasta Gajdicová  

       Ako je zabezpečovaná starostlivosť o starších občanov v oblasti stravovania, neuvaţuje 

obec s rozvozom stravy pre týchto občanov? 

Starosta – v súčasnej dobe majú  moţnosť starší občania a sociálne odkázaní stravovať sa 

v školských jedálňach (v ústredí a Vyšnom Kelčove). O rozvoze stravy v tomto 

roku neuvaţujeme, nakoľko toto by si vyţadovalo zvýšené náklady z rozpočtu 

obce (vozidlo na rozvoz stravy, pracovnú silu...). Na úseku sociálnych vecí vša 

k uţ pripravujeme potrebné kroky a VZN a s rozvozom stravy pre starých 

občanov by sme chceli začať v budúcom roku. 

 11 -3 Vlasta Gajdicová 

       V minulosti obec vykonávala na miestnych cintorínoch, alebo v Dome Nádeje, rozlúčky 

so zosnulými, ktoré sa toho času uţ nevykonávajú. Neuvaţuje obec o obnovenie tejto tradície. 

Starosta -  s týmito rozlúčkami obec prestala z dôvodu, ţe mnohí pozostalí si to neţelali.                  

V prípade opätovného záujmu od občanov, môţeme o tomto uvaţovať, avšak 

nakoľko rozlúčky zo zosnulými sú predovšetkým náboţenskou záleţitosťou 

o názor poţiadame i miestneho správcu farnosti. 

 11 -4 Vlasta Gajdicová 

       Mám vedomosť, ţe spoločnosť TENTO Ţilina, v niektorých obciach za zber starého 

papiera poskytuje tým, ktorí odovzdajú starý papier, toaletný papier. Neuvaţujeme o tom 

i v našej obci? 

Starosta – nakoľko v našej obci je vykonávaný separovaný zber spoločnosťou TKO n.o.                 

Semeteš, skutočnosť preveríme, aby to nemalo vplyv na cenu odvozu TKO. 

 11 -5 Jozef Zborovan 

       V raných hodinách ide školský autobus malý mercedes a súbeţne s ním i veľký autobus, 

ktorý na autobusovej zastávke U Sojkov a U Šteglikov, ale nikoho neberie. Stáva sa tak, ţe 

malý autobus cestujúcimi preplnený a veľký autobus ide prázdny. 

 

Starosta – situáciu prešetrím so zástupcami SAD Čadca. 

 11 – 6 Ján Lysík 

       Aj napriek tomu, ţe sme dnes schválili rozpočet na rok 2011, rozpočtovaná poloţka na 

opravu miestnych komunikácií (cca 50 tis. € ) je veľmi nízka, chcel by som, aby vedenie obce 

pripravilo do nasledujúceho zasadnutia OZ,  podmienky prípadného úveru na opravu 

miestnych komunikácií. 
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 11 -7 Mgr. Katarína Kmecíková 

       Chcela by som podotknúť, ţe na miestnu časť Semeteš sa akosi zabúda, preto by som 

chcela poţiadať o rozšírenie verejného osvetlenia v časti od pamätníka padlých po p. 

Miroslava Bobčíka. 

Starosta – túto poţiadavku uţ evidujeme od zamestnancov detského domova, ktorým autobus 

ide iba po miestnu časť U Doduli kde sa otáča a oni zvyšnú časť idú pešo. Spoločne 

s pánom prednostom a našim elektrikárom sme uţ úsek prešli a vyriešili sme 

i umiestnenie nových svetelných bodov tak, aby bolo dodrţané uznesenie OZ – t.j. 

aby boli svetelné body na kaţdom druhom stĺpe. Na ţiadosti sa teda uţ v týchto 

dňoch pracuje a bude teda v čo najkratšom čase zrealizovaná.      

 

 

 

 

Ad. 12 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zloţení 

Miroslav Dorman a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Kmecíková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

  Uznesenie OZ č. 1/2011 bolo teda jednohlasne prijaté. 
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Ad. 13 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval všetkým poslancom 

a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne prvú schôdzu 

obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil 

 

 

 

 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 

          prednosta úradu                                                                            starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Marta Sláviková                             ……………………….. 

                         

Ján Lysík                                       ……………………….. 

 

 

 

Zapisovateľ:   

Ing. Ladislav Kubačák                            ………………………. 


