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Zápisnica OZ 2/2011 
 

Z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 07. 06. 2011   

na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou 

 

 

Prítomní: 

                  

Starosta obce : Mgr. Anton Varecha  

Poslanci OZ : Miroslav Dorman  
                        Vlasta Gajdicová  

                             Mgr. Janka Jurčová 

                             Mgr. Katarína Chnapková 

                             Ján Lysík 

                             Mgr. Martin Machciník 

                             Mgr. Marta Sláviková (dostavila sa na OZ o 15
15

 hod – ospravedlnená) 

                             Dpt. Jozef Vavrica 

                             Jozef Zborovan 

Neprítomní poslanci OZ : nikto 

Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 

Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár 

Hostia:  viď prezenčná listina 

 

 

Program:  

 

1.    Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulého OZ. 

4. Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010. (zaslané e-mailom) 

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010. (zaslané e-mailom) 

6. Úprava obecného rozpočtu na rok 2011 č. ÚR-1/2011. (zaslané e-mailom) 

7. Investičná výstavba v obci. (Videoprojekcia) 

8. Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011. (Príloha na CD)  

9. Smernica o výkone verejného obstarávania (Príloha na CD) 

10. Rôzne  (Videoprojekcia) 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 
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    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 8 (Mgr. M. Sláviková 

sa dostavila o 15
15

 hod), schôdza je teda uznášania schopná.  Následne predniesol 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 Chnapková, Mgr. 
Martin Machciník, Jozef Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík,  

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.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 

         komisie 
 

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

Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Dpt. Jozef Vavrica, Jozef 

                                                                                    Zborovan 

Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje BOD 2. 

 

 

       Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Jozef Matejov Vysoká nad Kysucou 

1225, ktorý predloţil na prerokovanie Ţiadosť o povolenie na rozkopanie MK za účelom 

zriadenia daţďovej kanalizačnej prípojky  na odvodnenie nehnuteľnosti CKN 1703/14 cez 

parcelu CKN 1703/5 so zaústením do povrchového rigolu popri MK. Ţiadosť zo dňa 

29.3.2011 bola zaevidovaná  pod číslom 116/11 zo dňa 30.3.2011 a zaregistrovaná pre 

prejednanie obecným zastupiteľstvom  pod bodom  Rôzne 10 -1. 

 Starosta obce na ţiadosť p. Jozefa Matejova, poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva 

o predčasné prerokovanie tohto bodu  - obecné zastupiteľstvo súhlasilo. 

 

  Ad. 10 Rôzne - prejednanie  žiadostí  

 
 10-1 Ţiadosť Jozefa a Anny Matejovej o rozkopanie cesty za účelom zriadenia 

        kanalizačnej prípojky (daţďovej) 

 

 

       Nakoľko predmetnú ţiadosť prešetroval prednosta obecného úradu Ing. Ladislav 

Kubačák, starosta obce ho poţiadal o vysvetlenie ţiadosti. 

Prednosta: 

 Ţiadosť sme preverovali spolu s Ing. Jozefom Chvastekom, pracovníkom OcÚ, za 

prítomnosti p. Matejova a jeho manţelky a p. Jána Kazíka – suseda p. Jozefa Matejova 

priamo na mieste, kde sme sa dohodli na postupe prác. Nakoľko povrch miestnej 

komunikácie je z panelov, ktoré sú popraskané a pri výkopových prácach dôjde s 

najväčšou pravdepodobnosťou k úplnému zničeniu týchto panelov ( jedná sa o 2 aţ             

3 ks cestných panelov), p. Matejov chcel poţiadať poslancov obecného zastupiteľstva 

o finančný príspevok. Odvodnením sa vyrieši aj sústavné vylievanie povrchových vôd 

po miestnej komunikácii,  čo spôsobuje hlavne v zimnom období namŕzanie 

a vytváranie ľadovej vrstvy, čím sa stáva komunikácia neprejazdná. 

 Navrhujeme: 

A) zriadenie daţďovej kanalizácie p. Jozefom Matejovom so zaústením do 

jestvujúceho povrchového rigolu,   

B) preplatenie povrchovej úpravy panelovej miestnej komunikácie p. Jozefovi 

Matejovovi na základe preukázaných nákladov, 

C)  zriadenie záchytnej odvodňovacej mreţe so zaústením do jestvujúcej daţďovej 

kanalizácie, ktorú vykoná obec Vysoká nad Kysucou . 

 

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

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

MENO 

 

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

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 schvaľuje BOD 10-1. 

A) zriadenie daţďovej kanalizácie p. Jozefom Matejovom so zaústením do 

jestvujúceho povrchového rigolu,   

B) preplatenie povrchovej úpravy panelovej miestnej komunikácie p. Jozefovi 

Matejovovi na základe preukázaných nákladov, 

C)   zriadenie záchytnej odvodňovacej mreţe so zaústením do jestvujúcej 

daţďovej kanalizácie, ktorú vykoná obec Vysoká nad Kysucou . 

 

P. Jozef Matejov sa poslancom OZ poďakoval a opustil rokovaciu miestnosť. 

 

 10-2 ZŠ E.A.Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou 

       Ţiadosť o napojenie na verejnú kanalizáciu. 

       

      Riaditeľ ZŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou, Mgr. Ľubomír Valach, predloţil 

poslancom OZ    ţiadosť o napojenie budovy ZŠ na verejnú kanalizáciu. K ţiadosti sa 

pripojili aj poslanec OZ Mgr. Martin Machciník a p. Jozef Vrbinár, hl. kontrolór, ktorí sú 

obyvatelia bytových domov pri ZŠ, napojených na kanalizáciu školy. 

 

K uvedenej ţiadosti otvoril starosta diskusiu. 

Prednosta: 

 napojenie budovy ZŠ spoločne s bytovými domami pravdepodobne nebude moţné 

a bude to nutné technicky preveriť, nakoľko na napojenie školy na verejnú kanalizácie 

je vyvedená iba jedna prípojka o priemere DN 160mm. Keďţe budova starej bytovky 

a čiastočne aj budova ZŠ nemá delenú kanalizáciu, ale spojenú (daţďová kanalizácia 

aj splašková kanalizácia je v jednom potrubí), pri pretrvávajúcich daţďoch môţe 

nastať situácia, ţe priemer potrubia prípojky DN 160 nebude postačovať na 

odvádzanie daţďových a splaškových vôd a dôjde k spätnému  vytopeniu budovy 

školy splaškami. 
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 napojenie budovy ZŠ sme uvaţovali zrealizovať tak, ţe splašková kanalizácia bude 

prepojená na novozriadenú verejnú kanalizáciu, daţďová voda ostane zaústená do 

starej pôvodnej kanalizácie a bytové domy si budú musieť riešiť napojenie na verejnú 

kanalizáciu samostatnou prípojkou  

 

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

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

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo  

 berie na vedomie  BOD 10-2. - ţiadosť ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

o napojenie na verejnú kanalizáciu.  

 

 10-3  ZŠ E.A.Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou 

        Ţiadosť o riešenie nevyhovujúcej situácie v stave budovy školy. 

 

      Riaditeľ ZŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou, Mgr. Ľubomír Valach, predloţil 

poslancom OZ    ţiadosť  o riešenie nevyhovujúcej situácie v stave budovy školy: 

 havarijný stav okien – okná sú pôvodné od roku 1961, 

 havarijný stav WC, 

 havarijný stav strechy – strecha plochá 50.ročná 

 havarijný stav rozvodov kúrenia, vody, kanalizácie, elektroinštalácie... 

Situácia je taká, ţe môţe vyústiť aţ k zatvoreniu prevádzky školy. 

Prednosta: 

 obec si je vedomá uvedenej situácie. Budovu školy obec prevzala prechodom 

kompetencií štátnej správy na samosprávu v roku 2003 (škola má 50 rokov). Obec 

vytvárala a stále vynakladá veľké úsilie na zlepšenie uvedeného stavu, ale oprava 

havarijnej situácie si vyţaduje veľké finančné prostriedky, ktoré obec momentálne 

nemá. Preto uţ v roku 2004 vypracovala projekt „Zlepšenie energetickej situácie 

a odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“, za ktorý 

zaplatila viac ako 500.000 SK a s ktorým sa 3x uchádzala o poskytnutie finančných 

prostriedkov z prostriedkov EÚ fondov, no v ţiadostiach bola neúspešná i napriek 
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tomu, ţe sme mali niekoľko prísľubov od vrcholných predstaviteľov vlády SR 

a predstaviteľov NR SR. Kaţdoročne sa obraciame so ţiadosťou riešenia havarijného 

stavu na Ministerstvo školstva prostredníctvom Krajského školského úradu v Ţiline, 

zatiaľ sme boli ţiaľ vţdy neúspešní a tohto roku ešte výsledok nepoznáme. Takisto 

sme tohto roku  podali ţiadosť aj na EkoFond. n.f. Bratislava, na výmenu okien , 

vchodových dverí  a zateplenie budovy, no opäť neúspešne. 

 

K uvedenej ţiadosti otvoril starosta diskusiu. 

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

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

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI Nikto 

ZDRŽAL SA Nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo  

 berie na vedomie  BOD 10-3. - ţiadosť ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

o nevyhovujúcej situácie v stave budovy školy. 

 

    

 

Ad.3 Kontrola  plnenia uznesení z minulého OZ  
 

 

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

konala 8.3.2011, prejednali poslanci obecného zastupiteľstva a prijali uznesenie k 45. bodom 

programu. 

 3 -1 ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou doplniť ţiadosť o finančný príspevok 

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

  Uznesenie 7-15-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo odporúča: 

        vedeniu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou doplniť žiadosť o finančný 

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

nakoľko v žiadosti sa neuvádzajú, žiadne konkrétnosti - aké oslavy, navrhnutý 
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rozpočet,...doplnená žiadosť bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí  Obecného 

zastupiteľstva. 

Keďţe p. riaditeľ bol osobne prítomný na obecnom zastupiteľstve, podrobne 

oboznámil poslancov OZ  o plánoch,  podujatiach, ktoré organizuje škola z príleţitosti 

osláv 50. výročia jej vzniku a podrobne predstavil  program samotných osláv, na 

ktorom chcú privítať čo najväčší počet súčasných aj bývalých pedagogických  

a nepedagogických pracovníkov. 

Ţiadosť podporila i poslankyňa OZ Mgr. Janka Jurčová, ktorá je zároveň aj učiteľka 

ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou a navrhla, aby sa vedeniu školy  poskytol 

 finančný príspevok vo výške 1.500 € na zabezpečenie aktivít k 50. výročiu osláv 

otvorenia školy. 

Na rokovanie sa dostavila o 15
15

 hod. Mgr. Marta Sláviková 

 

K uvedenej ţiadosti otvoril starosta diskusiu. 

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

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

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 3 -1  

poskytnutie príspevku vo výške 1.500 € pre  ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad 

Kysucou,  na zabezpečenie aktivít k 50. výročiu osláv otvorenia školy. 

 

      Riaditeľ ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou sa poslancom poďakoval za schálenie 

ţiadosti a zároveň tlmočil ţiadosť- zaslať finančné prostriedky na účet Rodičovskej rady 

školy. Spoločne so zástupkyňou riaditeľa Mgr. Chalanovou opustil rokovaciu miestnosť. 

 

 

 3-2 Ţiadosť MŠ  Vysoká nad Kysucou – oprava 6 ks hydrantov a zakúpenie 14 ks 

     hasiacich prístrojov. 
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     Uznesenie 7-11-1/2011 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

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

hasiacich prístrojov. 

 

Uznesenie zatiaľ nebolo splnené a ostáva v platnosti. 

 

 3-3 Diskusné príspevky poslankyne p. Vlasty Gajdicovej 

 Uznesenie 11-1-1/2011 

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: 

 Uznesenie ešte nebolo realizované, MUDr. Koša stále pracuje, budeme sa snaţiť 

splniť uznesenie počas letných školských prázdnin. 

 

 Uznesenie 11-3-1/2011 

Preveriť moţnosť - 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: 

 oslovili sme miestneho p. farára, ktorý však tento návrh neschvaľuje. Rozhodnutie 

v tejto veci však nechávam na poslancov obecného zastupiteľstva. 

Gajdicová: 

 nevidím nič zlého ani poburujúce na tom, ţe sa chce niekto s niekým dôstojne 

rozlúčiť. 

 

V závere tohto bodu starosta obce konštatoval, ţe ostatné body Uznesenia 1/2011 zo dňa                 

8. 3. 2011 boli splnené. 

 

Keďţe nikto z prítomných uţ nemal ţiadny iný návrh ani pripomienku, poslanci 

obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o tomto bode: 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 BOD -3, 3-2 a 3-3 -  kontrolu uznesení  z minulého OZ prednesenú 

starostom obce Vysoká nad Kysucou  

 

 

 

 

Ad.4 Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.    

 
 

Správu hlavného kontrolóra - Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za 

rok 2010,  predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár. V závere svojej správy hlavný 

kontrolór obce, odporučil poslancom obecného zastupiteľstva prerokovanie záverečného účtu 

uzatvoriť s výrokom: 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

         Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok k  správe. Keďţe nikto z prítomných nemal ţiadne 

pripomienky – starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA Jozef Vavrica 

 

 
Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 zobralo na vedomie. BOD 4 - Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za 

rok 2010.  
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Ad.5 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010.  
 

 
 5-1    Správa nezávislého  audítora o prevedení súladu hospodárenia obce 

         Vysoká nad  Kysucou so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

         samosprávy a audite účtovnej závierky. 

 

      Starosta obce za pomoci videoprojekcie predloţil poslancom OZ Správu 

nezávislého  audítora -  Ing. Ľubica Feníková, audítorka SKAU so sídlom 

Predmestská 25, 010 01 Ţilina,   o prevedení súladu hospodárenia obce Vysoká nad  

Kysucou so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a audite 

účtovnej závierky. 

Stanovisko audítora: 

 

„Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Vysoká nad Kysucou k  

31.12. 2010 a na výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu, 

v súlade so Zákonom o účtovníctve.“ 

 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 BOD 5-1  Správu nezávislého  audítora o prevedení súladu 

hospodárenia obce Vysoká nad  Kysucou so zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a audite účtovnej závierky. 

 

 

 5-2 Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za rok  

     2010 

 

 Na základe predloţených správ : 

 Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010,  ktorú predniesol 

hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár, 
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 Správa nezávislého  audítora o prevedení súladu hospodárenia obce Vysoká nad  

Kysucou so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a audite 

účtovnej závierky, prednesenú starostom obce, 

 

      Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

      Keďţe nikto z prítomných uţ nemal ţiadny iný návrh ani pripomienku, poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o tomto bode: 

 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 5-2 - Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad 

Kysucou za rok 2010 s výrokom záverečný účet a celoročné hospodárenie sa 

schvaľuje bez výhrad. 

 

 

 

Ad.6 - Úprava obecného rozpočtu na rok 2011 č. ÚR-1/2011. 

 

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

poslancov s týmto návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2011  (č. ÚR – 1/2011) 

 Vzhľadom k tomu, ţe ešte nebolo ukončené dohadovacie konanie na dofinancovanie 

základných škôl medzi obcou a Krajským školským úradom v Ţiline, Základnej škole 

Horný Kelčov  k dnešnému dňu chýba na „preţitie“ cca 20. 000 €. Preto je nutné tieto 

finančné prostriedky pre ZŠ Horný Kelčov poskytnúť z rozpočtu obce ako pôţičku, 

ktoré by sa v prípade pre obec úspešného dohadovacieho konania vrátili na účet obce. 

 Nakoľko projekt EkoFond n.f. – „Výmena okien, vchodových dverí a zateplenie 

budovy ZŠ Vysoká nad Kysucou“ nebol úspešný, je potrebné  z rozpočtu obce zrušiť 

plánovaný úver pre tento projekt vo výške 140.000 €. 

 

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
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Mgr. Katarína Chnapková: 

Oplatí sa drţať obci dve školy, keď musí na ich činnosť doplácať z obecného rozpočtu? 

Nakoľko to bola iba hypotetická otázka, p. poslankyňa neţiadala odpoveď. 

 

      Keďţe nikto s prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 6 – 1. úpravu rozpočtu obce pre rok 2011 – pre ZŠ Horný Kelčov 

schvaľuje z rozpočtu obce 20 000 € a ruší plánovaný úver pre projekt Ekofond, vo 

výške 140 000 € 

      

 

 

Ad.7 -  Investičná výstavba v obci. 

 
 7 –1 - informáciu o doteraz podaných  projektoch – ţiadosti o dotácie pre rok  

         2011 

 

       Starosta obce 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 € 

Ţiadosť bola neúspešná. 
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 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 € 

Výsledok, k dnešnému dňu  nepoznáme. 

 

 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 € 

Ţiadosť bola neúspešná 

 

 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 € 

Výsledok, k dnešnému dňu  nepoznáme. 

 

 

 Ministerstvo financií- dotácie z lotérií a hazardných hier- 

 Výmena okien v KD 

 Poţadovaná dotácia - 13.000 € 

 

 Úrad vlády SR- 

 Protipovodňové opatrenia 

Poţadovaná dotácia – 120.000 € 
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Ţiadosť bola úspešná, čaká sa na podpis zmluvy. 

 

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

 

 Enviromentálny fond Bratislava 

 Zakúpenie zariadení pre separovaný zber- zakúpenie traktorovej vlečky, kontajnerov 

1100 l, kontajnerov VOK 

 Poţadovaná dotácia 62.660 € 

 Vlastné zdroje 3.133,0 € 

 Spolu 65.793 € 

Výsledok, k dnešnému dňu  nepoznáme. 

 

Keďţe nikto s prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie, starosta obce dal o tomto 

bode hlasovať: 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 

Obecné zastupiteľstvo  

 berie na vedomie BOD 7- 1 informáciu o doteraz podaných  projektoch – ţiadosti 

o dotácie pre rok 2011. 

 

 7 –2 - poradie pre  opravy miestnych komunikácií v roku 2011 

 

      Starosta oboznámil poslancov OZ o tom, ţe tomuto bodu predchádzala vykonaná 

pasportizácia miestnych komunikácií dňa 20.5.2011. Poslanci OZ v uvedený deň, v čase od 

10
00

 hod do 18
30

 hod – p. Miroslav Dorman, p. Vlasta Gajdicová, p.Jozef Vavrica, p. Mgr. 

Marta Sláviková, starosta obce, prednosta OcÚ a v čase o 16
15 

hod sa pripojila v miestnej 

časti Semeteš aj poslankyňa Mgr. Katarína Chnapková, vykonali pochôdzku všetkých 

miestnych komunikácií a účelom zistenia ich stavu. Stav miestnych komunikácií je podrobne 

zmapovaný a zdokumentovaný. 

 

      Starosta obce, za pomoci videoprojekcie a prednostu OcÚ, predstavil poslancom 

obecného zastupiteľstva pasportizáciu miestnych komunikácií pre utvorenie si obrazu o ich 

stave. 
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Zároveň upozornil poslancov, ţe aj keď by bolo jeho prianím a určite aj prianím všetkých 

poslancov, opraviť a vynoviť všetky miestne komunikácie, finančná situácia a napätý 

rozpočet obce nám to neumoţňuje. V rozpočte obce máme vyčlenených 50.000€ a moţnosť 

prijať úver v max. výške ďalších 50.000€. Je to čiastka, ktorá predstavuje tzv. „zdravý úver“, 

ak by sa prijal vyšší úver, hrozila by skutočnosť, ţe by ho obec nevedela splácať.  

Pri určovaní poradia dôleţitosti opráv MK je potrebné brať do úvahy, ţe náklady na 1m
2 

asfaltobetónového krytu hrúbky 6 aţ 7 cm predstavujú cca 18 aţ 20 € (závisí od dostupnosti 

a náročnosti terénu). V našom prípade môţeme uvaţovať pri šírke komunikácie 2,8 aţ 3,0 m 

o celkovej dĺţke 1.500 aţ 1.550 m
b
.  

Po vykonanej prezentácií miestnych komunikácií, starosta obce otvoril k tomuto bodu 

diskusiu. 

 

 Mgr. Marta Sláviková: 

 

 z môjho pohľadu po tom,  čo som si prešla miestne komunikácie navrhujem 

nasledovné poradie: 

Asfaltový kryt 

1) Ovčovce- od priepustu po rod. dom č.1067 + nájazd Turiaková................cca 300m 

2) Nová Kolónia- Vysoký breh + novo vybudovať cca 20m úsek..................cca 270m 

3) H.Kelčov od št. cesty po rod. dom Mrkvová..............................................cca 250m 

4) H.Kelčov od št. cesty po rod. dom č. 813...................................................cca 250m 

5) Niţný Kelčov  - smer Jantošová..................................................................cca 100m 

6) Zadná Zátoka od studne ...............................................................................cca 30m 

7) Zlámaná – posledná zákruta..........................................................................cca 30m 

8) Varechovský potok (k p. Sojkovi).+ opraviť most do Škradného...............cca 120m 

 

Ostatné cesty podľa moţnosti presypať štrkodrvou. 

 

Mgr. Janka Jurčová: 

 navrhujem opraviť cestu k p. Skybíkovej nad ihriskom v ústredí. 

 

Jozef Vavrica: 

 akosi sa stále zabúda na Niţný Koniec, navrhujem aby sa zaasfaltovala cesta k p. 

Paločkovej a k p. Mydliarovi. 

 Takisto navrhujem opraviť cestu ku kaplnke „Sv. Anna“ 

 

Vlasta Gajdicová: 

 navrhujem opraviť cesty vo Varechovskom potoku a na Niţnom Kelčove k Šubovej. 

 

Starosta obce: 

 vzhľadom k tomu, ţe kaţdý z poslancov vidí prioritu „vo svojom obvode“, bolo by 

vhodné vytvoriť spoločný zoznam poradia dôleţitosti. Musím však poslancov 

upozorniť, ţe cesta k sv. Anne nie je vo vlastníctve ani uţívaní obce a je vyuţívaná 

výlučne na zváţanie a pribliţovanie drevnej hmoty. 

 

Miroslav Dorman: 

 treba zobrať do úvahy skutočnosť kde sa v minulosti robili cesty. Môj názor - robiť 

cesty tam kde je najviac obývaných domov, zohľadňovať - či je cesta vyuţívaná  

ľuďmi, alebo sa pouţíva na ťaţbu dreva. 
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Po siahodlhých ťahaniciach o dôleţitosti poradia oprav MK sa poslanci nakoniec dohodli na 

nasledovnom poradí: 

 

1. 
Ovčovce – od priepustu po 
rodinný dom p.č. 1067 
(Pupík) + Turiaková 

301 

  

2. 
Vysoký breh – odbočka 
z MK smerom k rodinnému 
domu p.č. 1239 (Činčala) 

20 

  

3. 

Vysoký breh – od rodinného 
domu p.č. 280 (Šurina) po 
garáž rodinného domu p.č. 
282 (Odrobiňák) 

250 

  

4. 

MK vedúca od štátnej cesty 
smerom k rodinného domu 
p.č. 677 a 1115 (Belko, 
Kubošný) 

250 

  

5. 
MK vedúca od štátnej cesty 
smerom k rodinného domu 
p.č. 813 (Kubicová) 

200 

  6. Nižný Kelčov - Jantošová 100 

  7. Var. Potok - k Sojkovi 120 

  8. K Skybíkovej 40 

  9. Mydliar 100 

  10.  DO Šupčíkov 60 

  11. Beňo 30 

  12. Vrchrieka  60 

  

  

1531 mb 

  13. Krasuľová 30 

  14. Slončíky 200 

  15.  U Šubov 150 

  

  

380mb 

   

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 7- 2  - poradie pre  opravy miestnych komunikácií v roku 2011  



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

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

 

                                                                                     Stránka 18 z 34                         Zápisnica OZ 1/2011 

 

 7-3 Schválenie úveru vo výške 50.000€ na opravu miestnych komunikácií 

 

Vzhľadom k tomu, ţe  obecné zastupiteľstvo schválilo zoznam a poradie na opravy 

miestnych komunikácií v takom rozsahu, ţe ich financovanie nie je moţné iba 

z rozpočtu obce, je potrebne prijať úver. 

 

O tomto bode dal starosta hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 7- 3  prijatie úveru vo výške 50 tis. €  na výstavbu a rekonštrukciu 

MK. O podmienkach čerpania úveru budú poslanci  OZ informovaní. 

 

 

 

  

Ad.8  Správy hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2011 

 
 8 – 1 - Správa hlavného kontrolóra  z kontroly príjmu miestnych daní  

           a poplatkov za     obdobie 1.štvrť rok 2011.  

 

Správu hlavného kontrolóra - Správu hlavného kontrolóra  z kontroly príjmu miestnych daní 

a poplatkov za obdobie 1. štvrťrok 2011,  predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

       Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok k prednesenej správe. Keďţe  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 Chnapková, 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 

 berie na vedomie BOD 8-1 Správu hlavného kontrolóra  z kontroly príjmu miestnych 

daní a poplatkov za obdobie 1.štvrť rok 2011. 

 

 

 8-2 Správa hlavného kontrolóra   Kontrola účtovných dokladov z roku 2010 . 

 

Správu hlavného kontrolóra - Kontrola účtovných dokladov z roku 2010,  predniesol 

hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

      Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce 

prítomných poslancov o vznesenie pripomienok. 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 Chnapková, 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 BOD 8.2 - Správu hlavného kontrolóra   Kontrola účtovných 

dokladov z roku 2010 . 

 

 8-3 Správa hlavného kontrolóra z následnej kontroly odstránenia nedostatkov  

             zistených pri  kontrole v 2. polroku z roku 2010.  

   

Správu hlavného kontrolóra z následnej kontroly odstránenia nedostatkov zistených pri 

kontrole v 2. polroku z roku 2010,  predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok. 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 Chnapková, 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 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
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 berie na vedomie  BOD 8.3 - Správu hlavného kontrolóra  z následnej kontroly 

odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v 2. polroku z roku 2010.  

 

 

 

 8-4 Správa hlavného kontrolóra Záznam z  kontroly prevedenia inventarizácie 

       k 31.12. 2010 . 

  

Správu hlavného kontrolóra- Záznam z  kontroly prevedenia inventarizácie k 31.12. 2010,  

predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok. 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 Chnapková, 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  BOD 8-4 - Správu hlavného kontrolóra - Záznam z  kontroly 

prevedenia inventarizácie k 31.12.2010.  

 

 

 

 8-5 Správa hlavného kontrolóra - Záznam z následnej kontroly hospodárenia 

      školskej jedálne Vysoká nad Kysucou.  

      

 Správu hlavného kontrolóra - Záznam z následnej kontroly hospodárenia školskej jedálne 

Vysoká nad Kysucou,  predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok. Keďţe k uvedenej správe nemal nikto z prítomných 

ţiadne pripomienky – starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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  BOD 8-5 - Správu hlavného kontrolóra - Záznam z následnej 

kontroly hospodárenia školskej jedálne Vysoká nad Kysucou.  

 

 8-6 Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 

 

       Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 predniesol hlavný 

kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení vyzval starosta obce prítomných 

poslancov o vznesenie pripomienok. 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 Chnapková, 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 8-6 - Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2011.  

 

 

Ad. 9 Smernica o výkone verejného obstarávania  

 

Smernicu  o výkone verejného obstarávania predloţil poslancom OZ starosta obce. Smernicu 

vypracoval Ing. Jozef Šujanský – osoba spôsobilá na výkon VO č. P0604-598-2007. 

K predloţenej smernici otvoril starosta diskusiu. 
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Mgr. Marta Sláviková 

 

 Navrhujem upraviť čl. VI. Postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou bod 

6.nasledovne: 

 

Pre zákazky na vykonanie stavebných prác s predpokladanou hodnotou do 14 999,99 

EUR bez DPH obec nie je povinná vykonávať prieskum trhu výberom min. z troch 

ponúk. V takýchto prípadoch obec vykoná prieskum trhu iba v prípadoch ak: 

a) je požadovaný poskytovateľom finančných prostriedkov obci na danú zákazku 

(dotácie, príspevky a pod.) 

b) na základe rozhodnutia starostu o vykonaní prieskumu trhu pre konkrétnu 

zákazku. 

 

Keďţe k uvedenej smernici uţ nemal nikto z prítomných ţiadne pripomienky – starosta obce 

dal o upravenej smernici poslankyňou Mgr.  Martou Slávikovou hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 9 Smernicu  o výkone verejného obstarávania  vypracovanou Ing. 

Jozef Šujanský – osoba spôsobilá na výkon VO č. P0604-598-2007. 

. 

 

Ad. 10- Rôzne  

                                

V úvode tohto bodu starosta obce informoval poslancov OZ: 

 Dňa 27.03.2011 sa konal v reštaurácií Poţiarnik, verejný hovor s obyvateľmi Horného 

Kelčova,  za účelom pouţívania miestnych komunikácií a hlavne ich poškodzovania 

ťaţbou a odvozom drevnej hmoty. Verejného hovoru sa zúčastnili starosta obce, 

prednosta OcÚ a poslanci Mgr. Marta Sláviková, Ján Lysík. Mrzí ma, ţe ostatní 

poslanci OZ nevenovali tejto závaţnej problematike väčšiu pozornosť, nakoľko sa 

nejedná o problém iba Vyšného Kelčova, ale celej našej obce. Na kvalitu vyhotovenia 

asfaltového povrchu po kanalizácii môţe mať samozrejme kaţdý svoj názor. Všetky 

miestne komunikácie robila tá istá firma a boli zhotovené tou istou technológiou,, 

pravdou však je to, ţe tam kde nie je cesta zaťaţovaná zvozom dreva ako Niţný 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 
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koniec U Dúbravou, Niţný Kelčov Stará cesta, alebo Niţný Kelčov smerom 

k Putoríkom je cesta v poriadku a ani sa neláme. 

 Napriek nespokojnosti starostov a občanov Horných Kysúc, dochádza k redukovaniu 

vlakových spojov na trati Makov – Čadca. Starostovia dotknutých obcí vytvárajú 

maximálny tlak na predstaviteľov ŢSR o zachovanie čo najväčšieho počtu vlakových 

spojov a v najbliţších dňoch majú prisľúbené  jednania na úrovni jednotlivých obcí. 

Tak isto poţadujú od predstaviteľov samosprávneho kraja posilnenie autobusových 

spojov, za zrušené vlakové spoje a ich zosúladenie s vlakovými spojmi. 

 

 10-4 -1 Odpredaj osobného vozidla Lada Niva 

      Starosta obce ústnou ţiadosťou poţiadal poslancov OZ o odpredaj osobného vozidla Lada 

Niva, ktorý doteraz vyuţívajú na plnenie pracovných povinnosti pracovníci obce triedy „R“: 

 rok výroby uvedeného vozidla podľa technického preukazu je 1996, 

 neefektívne náklady na jeho opravu, nakoľko  je vo veľmi zlom technickom stave 

a viac menej automobil funguje iba vďaka neúnavnej starostlivosti, pričom sa všetky 

práce na jeho oprave snaţíme realizovať kvôli ušetreniu svojpomocne. 

Keďţe k uvedenej ţiadosti uţ nemal nikto z prítomných ţiadne pripomienky – starosta 

obce dal o ţiadosti hlasovať. 

 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10-4-1       Odpredaj vozidla Lada Niva  
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 10-4-2 Nákup osobného vozidla  

      Tento bod úzko súvisí s predchádzajúcim bodom a tak isto k tomuto bodu predchádzala 

diskusia.  

Starosta obce dal o ţiadosti hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10-4-2       Nákup prevádzkového vozidla pre potreby obce – pre 

pracovníkov triedy „R“. 

 

 10-5 Rozhodnutie o plate starostu obce 

           Zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov. 

Starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30.6.2011 

a rozhodlo o plate starostu v súlade s týmto zákonom . 

Plat starostu sa vypočíta podľa §3 ods.1 uvedeného zákona ako súčin priemernej mzdy za 

predchádzajúci kalendárny rok na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu (za rok 

2010 – 769,00€) a násobku podľa §4 ods.1 ( od 1001 do 3000obyvateľov – 1,98 násobok). 

Plat starostu nemôţe byť niţší, ako je uvedené v §3 ods.1. obecné zastupiteľstvo môţe tento 

plat rozhodnutím zvýšiť aţ o 70%. 

         Starosta obce oznámil prítomným poslancom, ţe na uvedený bod poveruje vedením 

schôdze svojho zástupcu – poslanca Jána Lysíka. Pretoţe nechcel svojou prítomnosťou 

ovplyvňovať rozhodovanie poslancov, opustil rokovaciu miestnosť. 
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Spoločný návrh poslancov OZ: 

 

       Plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 

 

a)  podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 

     769,00 
x 
1,98 = 1 522,62 €  

 

 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 

    zvýšený o 30 %              456,77 € 

 

Spolu...............................1.979, 00 € 

  

O tomto spoločnom návrhu dal zástupca starostu Ján Lysík  hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10-5              Plat starostu obce s účinnosťou od 1.6.2011 

 

a)  podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 

     769,00 
x 
1,98 = 1 522,62 €  

 

 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. 

    zvýšený o 30 %              456,77 € 

 

Spolu....................1.979, 00 € 

Zástupca starostu oboznámil starostu obce s rozhodnutím o určení jeho platu. 

Starosta obce sa poslancom poďakoval a opäť sa ujal vedenia rokovania. 
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 10-6       František Macho, Vysoká nad Kysucou č. 600  

                          Ţiadosť o odpredaj pozemku CKN 3958/1 

 

       Starosta obce podrobne vysvetlil pomocou videoprojekcie, o ktorú nehnuteľnosť sa jedná 

podľa ţiadosti Františka Macha. 

       V diskusií k tomuto bodu poslanci súhlasili s odpredajom nehnuteľnosti -  v zmysle VZN 

č. 2/2009  o zásadách hospodárenia  obce Vysoká nad Kysucou a min. cena   2,50 € / 1m
2.

  

 

Starosta obce dal o ţiadosti hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10 -6    František Macho, Vysoká nad Kysucou č. 600 -  ţiadosť 

o odpredaj pozemku CKN 3958/1, v zmysle VZN č. 2/2009  o zásadách hospodárenia  

obce Vysoká nad Kysucou min. cena   2,50 € / 1m
2.

  
 

 10-7 Klub Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 

      Ţiadosť o sponzorský príspevok 

      Starosta obce oboznámil poslancov OZ, ţe dňa 11.júna 2011 sa uskutoční 37. ročník 

Kysuckého maratónu a po dlhoročnom snaţení vedia obce a predovšetkým nášho rodáka 

a člena prípravného výboru KM pána Milana Kubjatka, bude obrátka  s obrátkou pred 

budovou obecného úradu. 

Spoločný návrh poslancov OZ - poskytnúť finančný príspevok vo výške 50,00 € pre 

organizovanie 37. ročníka KM. 

O predloţenom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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  10 -7- finančný príspevok vo výške 50,00 € pre organizovanie 37. ročníka 

KM - ţiadosť Klub Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 

 

 

 10-8 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca 

        Ţiadosť o úpravu dopravného značenia v obci Vysoká nad Kysucou 

      Starosta obce oboznámil poslancov OZ so ţiadosťou, ktorú zaslal riaditeľ - Lesy 

Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca. Ţiadosť zaregistrovaná  pod č.j. 203/2011 zo dňa 

12.5.2011. 

V ţiadosti sa uvádza, ţe dopravné značenie (max. hmotnosť20t) sú v rozpore so zákonmi SR. 

Starosta: 

 Na osadenie dopravného značenia – obmedzenie vjazdu vozidlami s 20t hmotnosťou 

máme povolenie ODI PZ Čadca. Hlavný dôvod pre osadenie dopravného značenia - 

ochrana miestnych komunikácií pred ich poškodzovaním nadmerným zaťaţovaním,  

najmä vozidlami preváţajúcimi drevnú hmotu a tak isto poškodzovania rúrových 

priepustov a mostov. Jediným orgánom, ktorý môţe udeliť akúkoľvek výnimku je 

ODI PZ v Čadci na základe ţiadosti OZ. Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca 

majú moţnosť na základe ţiadosti od obce, poskytnúť i nejakú finančnú čiastku na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií. Skúsenosť s týmto majú napr. Raková alebo 

Zákopčie. Pri týchto obciach sa finančná výpomoc pohybovala vo výške okolo cca 

20 000€ a bohuţiaľ s podmienkou, ţe obec sa na 10 rokov Lesom Slovenskej 

republiky zaručí pouţívať miestne komunikácie bez akýchkoľvek obmedzení. Dnešnej 

schôdze sa mal zúčastniť i pán riaditeľ, ktorý sa však ospravedlnil. 

 

Keďţe k uvedenej ţiadosti nemal uţ nikto z prítomných ţiadne pripomienky – starosta 

obce dal o tomto bode hlasovať. 

 

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 
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 neschvaľuje  BOD 10-8 Ţiadosť o úpravu dopravného značenia v obci Vysoká nad 

Kysucou,  predloţená - Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Čadca. 

 

 10-9 Mgr. Anna Mrkvová, Vyšný Kelčov 1115, Vysoká nad Kysucou 

        Ţiadosť o osvetlenie prístupovej cesty 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ so ţiadosťou, ktorú zaslala Mgr. Anna Mrkvová 

a navrhol: 

 v prípade, ţe je to technicky moţné (existujúce stĺpy a piaty drôt elektrického vedenia 

potrebný pre verejné osvetlenie) svietidlo osadíme , 

 v prípade, ţe tieto prvky chýbajú ţiadosť musíme prejednať so správcom siete NN- 

SEZ Ţilina. 

Poslanci s návrhom starostu obce súhlasili.  

      

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 schvaľuje  BOD 10-9 Ţiadosť o osvetlenie prístupovej cesty v miestnej časti „Petráš“ 

k rod. domu. č. 1115, za predpokladu, ţe je to technicky moţné. 

 

 

 10-10 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 

                     Ţiadosť o pouţitie finančných prostriedkov z rozpočtu TJ Spatrak Vysoká nad 

                     Kysucou . 

       Starosta obce oboznámil poslancov OZ so ţiadosťou, ktorú zaslal Ing. Jozef Chvastek, 

predseda TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. 

Poslanci so ţiadosťou TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, prednesenou starostom obce 

súhlasili.  
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Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10-10  -Ţiadosť o pouţitie finančných prostriedkov z rozpočtu TJ 

Spatrak Vysoká nad Kysucou . 

1.) Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva ţiakov za futbalovú sezónu, jej 

jarnú (apríl, máj ,jún)  a jesennú časť (august, september, október),  vo výške 300 € 

pre trénera starších ţiakov a vo výške 300 € pre trénera mladších ţiakov.  

2.)  Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva dorastu za futbalovú sezónu, jej 

jarnú časť (apríl, máj ,jún)  a jesennú časť (august, september, október)  vo výške 300 

€. 

3.)  Odmeny za vykonávanie trénerskej činnosti druţstva muţov za futbalovú sezónu, jej 

jarnú časť (apríl, máj, jún)  a jesennú časť (august, september, október) , vo výške 300 

€ pre trénera a vo výške 200 € pre vedúceho muţstva. 

4.)  O preplácanie nákladov na občerstvenie hráčov po zápasoch u druţstva ţiakov 15 €, 

starších ţiakov vo výške 15 €, u druţstva dorastu 20 € a u druţstva muţov 25 €. 

5.)  O preplácanie nákladov za vykonávanie vyhotovenia videozáznamu domáceho 

západu muţov vo výške 10 € za zápas. 

 

 

 10-11 Zdruţenie vlastníkov súkromných lesov,  013 62 Veľké Rovné – Potoky 639 

          Ţiadosť Zdruţenie vlastníkov súkromných lesov,  Veľké Rovné - o pouţívaní 

          miestnych komunikácii na odvoz  drevnej hmoty 

 

       Starosta obce oboznámil poslancov OZ so ţiadosťou Zdruţenia vlastníkov súkromných 

lesov,  Veľké Rovné - o pouţívaní miestnych komunikácii na odvoz  drevnej hmoty 

z miestnych časti Semeteš od Solíkov a Vrchrieka cez Furmanec. 

Zároveň zdôraznil, ţe nikto nikomu nezakazuje hospodáriť v lesoch, ale chceme iba 

ochraňovať miestne komunikácie – preto dopravné obmedzenie značkami max. 20t. 

 

Keďţe k uvedenej ţiadosti nemal nikto z prítomných uţ ţiadne pripomienky – starosta 

obce dal o tomto bode hlasovať.      

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 
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 schvaľuje  BOD 10-11  – ţiadosť Zdruţenia vlastníkov súkromných lesov,  Veľké 

Rovné - o pouţívaní miestnych komunikácii na odvoz  drevnej hmoty za podmienky 

dodrţania 20 t hmotnosti. 

 

 

 

 10-12 - ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou 

           Ďakovný list  predsedu  ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ďakovným listom, ktorý zaslala predsedníčka 

ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou p. Mária Šupčíková, ktorá v uvedenom liste ďakuje 

poslancom OZ a vedeniu obce za pridelenie 300€  z rozpočtu obce na činnosť ZO. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 Berie na vedomie BOD 10-12 –  ďakovný list ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou. 

 

 

 10-13 Milan Ţilka , Vrch predmier 360, Klokočov 023 22 

         Podnikateľský zámer 

 

       Starosta obce predstavil poslancom OZ- ţiadosť o odpredaj  bývalej materskej škôlky č.s. 

1142 v časti  Niţný Kelčov  a jej priľahlých pozemkov, za účelom vybudovania sociálnych 

bytov, ktorú predloţil p. Ţilka Milan, Vrch Predmier 360, 023 22 Klokočov, dňa 12.4. 

zaevidovanú pod č.140/2011. 

Tak isto informoval  poslancov, ţe uvedenú nehnuteľnosť momentálne obec nemôţe predať, 

nakoľko pozemok pod budovou a okolité pozemky, ktoré ţiada ţiadateľ nemá zapísané na 

liste vlastníctva. V súčasnosti obec vyvíja maximálne úsilie a snahu o ich vysporiadanie 

a skôr vidíme jej vyuţitie na výstavbu nájomných bytov alebo sociálneho zariadenia. 

      

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA Ján Lysík 

 

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 neschvaľuje  BOD 10-13  – ţiadosť o odpredaj  bývalej materskej škôlky č.s. 1142 

v časti  Niţný Kelčov  a jej priľahlých pozemkov, za účelom vybudovania sociálnych 

bytov, ktorú predloţil p. Ţilka Milan, Vrch Predmier 360, 
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 10-14 Dušan Pavlišin a Irena č. 1238, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

         Petičná ţiadosť  o dostavanie miestnej komunikácie CKN 1703/5 

Ţiadosť bola súčasťou bodu 7-2 schválenie poradia oprav MK (druhá v poradí) 

      

 

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, 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 10-14  - ţiadosť Dušana Pavlišina a Ireny Pavlišinovej č.1238, 023 55 

Vysoká nad Kysucou, opravu MK – CKN 1703/5. 

 

 

 10-15 Michal Jantoš , 023 55 Vysoká nad Kysucou 434 

         Ţiadosť o posunutie dopravnej značky v miestnej časti Jedľovník 

   

     Ústnu ţiadosť predloţil starosta obce, o ktorú ho poţiadal p. Michal Jantoš, Vysoká nad 

Kysucou, ktorý je vlastníkom píly v časti Jedľovník. 

K uvedenému bodu starosta otvoril diskusiu. 

Keďţe k uvedenej ţiadosti nemal nikto z prítomných uţ ţiadne pripomienky – starosta 

obce dal o tomto bode hlasovať. 

      

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA Ján Lysík 

 

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 neschvaľuje  BOD 10-15 -  ústnu ţiadosť Michala Jantoša, Vysoká nad Kysucou č.434   

–  posunutie dopravnej značky v miestnej časti Jedľovník. 
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Ad . 11 Diskusia 

 11-1 Ján Lysík 

Chcem pochváliť vedenie obce za zriadenie ochrannej steny pre 1100 l kontajnery  na 

parkovisku pri kostole sv. Matúša. Chcel by som poţiadať, či by sa niečo podobné 

nedalo zrealizovať aj pri kostole v Hornom Kelčove. 

           Starosta 

- Táto ochranná stena bola zriadená pracovníkmi obce z materiálu, ktorý obec neplatila, 

získala ho ako sponzorský  dar od firmy Drevosklad Makov – Pavol Gašparík. 

Samozrejme som si plne vedomý jej potreby a nutnosti i na cintoríne vo Vyšnom 

Klečove a pokiaľ to bude v našich moţnostiach -  takúto ochrannú stenu zrealizujeme 

aj v Vyšnom Kelčove.  

 11-2 Mgr. Marta Sláviková 

Chcela by som opýtať, či by nebolo moţné presunúť autobusovú zástavku v Hornom 

Kelčove pri kostole – presunúť oproti, aby nebola tesne pri oplotení kostola. 

Starosta 

- O tejto moţnosti uţ viac menej diskutujeme od minulého roka a robíme postupné 

kroky k realizácii. Dokonca mám i prísľub členov DHZ Horný Kelčov, ţe pomôţu so 

samotnými prácami. Poloha autobusových zastávok je však digitálne zameraná. Ak 

získame súhlas majiteľov pozemku a súhlas SAD Čadca - je moţné túto premiestniť. 

 11-3 Ján Lysík 

V reštaurácií Poţiarnik, ktorú máme v prenájme od obce sa bude prerábať splašková 

kanalizácia, výmena pôvodných okien  a rekonštrukcia hygienických zariadení  + WC. 

Uvedené práce vykonáme na vlastné náklady. Keďţe poznám finančnú situáciu obce 

chcem sa opýtať, či bude obecne zastupiteľstvo súhlasiť so vzájomným zápočtom prác 

- výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a WC v nájomnej zmluve. 

 

O tejto poţiadavke dal starosta obce hlasovať 

      

Hlasovanie  
poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA Ján Lysík 

 

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 
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 schvaľuje  BOD 11-3 -  ústnu ţiadosť Jána Lysíka o vzájomnom zápočte v nájomnej 

zmluve - nákladov na výmenu okien a rekonštrukciu hygienických zariadení a WC 

reštaurácie „Poţiarnik“ v Hornom Kelčove.  

 

 11-4 Jozef Zborovan 

Nebolo by vhodné osloviť niektoré bankové subjekty, aby bol v ústredí obce 

bankomat? 

Starosta 

- Ústne sme oslovili uţ všetky bankové subjekty, ktoré sú dostupné v blízkom okolí. 

Zatiaľ a obávam sa, ţe to tak aj ostane – bez úspechu. Ţiadosť však tento krát 

spracujeme i písomne a rozpošleme bankovým subjektom. O výsledku vás budem 

informovať. 

 

 

 

 

 

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. 2/2011 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 druhú schôdzu 

obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 22
10

 hod. 

 

 

 

 

 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 

          prednosta úradu                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Jozef Zborovan                                                          ……………………….. 

                         

Dpt. Jozef Vavrica                                  ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:   

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


