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Zápisnica OZ 4/2011 
 

Z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 16. 08. 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  

                             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. Prerokovanie VZN  o pohrebníctve. (zaslané e-mailom) 

4. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011. (zaslané e-mailom) 

5. Hodnotenie programového rozpočtu z 1. Polrok 2011. (zaslané e-mailom) 

6. Investičná výstavba v obci.  

7. Rôzne  (Videoprojekcia) 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

 

    Ad. 1 Otvorenie  
 

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných, 
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skonštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných všetkých 9, schôdza je teda 

uznášania schopná.  Následne predloţil starosta obce návrh na doplnenie programu: 

- pod poradové číslo 3 navrhujem zaradiť  a doplniť o bod nazvaný „Pridelenie 

jednoizbového nájomného bytu 

-  pod poradové číslo 5 navrhujem zaradiť  a doplniť o bod nazvaný „ Výročná správa 

za rok 2010“ 

        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, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

riadiť nasledovným programom: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Pridelenie jednoizbového nájomného bytu. 

4. Prerokovanie VZN  o pohrebníctve. 

5. Výročná správa za rok 2010. 

6. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011.  

7. Hodnotenie programového rozpočtu z 1. polrok 2011. 

8.  Investičná výstavba v obci.  

9. Rôzne   

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. 
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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: Mgr.. Martin Machciník, 

                                                                                    Mgr. Janka Jurčová  

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, Mgr. Marta Sláviková 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 

 

       Na rokovanie obecného zastupiteľstva, sa po odsúhlasení programu rokovania, dostavili 

p. Mgr. Mária Pivková, riaditeľka ZŠ  Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov a p. Peter Brezina 

–predseda DHZ Horný Kelčov,  ktorých pozval p. starosta na základe poţiadavky poslankyne 

OZ p. Mgr. Marty Slávikovej, z dôvodu rušenia nočného kľudu v areáli  pri ZŠ Horný 

Kelčov. Tento bod mal byť prerokovaný obecným zastupiteľstvom  pod bodom  Rôzne 9 -1. 

      Takisto sa na zasadnutie OZ dostavila p. A. Zedníková, bytom Vysoká nad Kysucou 

č.297, ktorá poţiadala OZ o zriadenie verejného osvetlenia. Túto ţiadosť podporil aj jej sused 

p. Pavol Kovalík. Tento bod mal byť prerokovaný obecným zastupiteľstvom  pod bodom  

Rôzne 9 -3. 

 Starosta obce na ţiadosť p. Mgr. Márie Pivkovej , p. Petra Brezinu a p. A, Zedníkovej , 

poţiadal poslancov obecného zastupiteľstva o predčasné prerokovanie týchto bodov  - obecné 

zastupiteľstvo súhlasilo. 

 

  Ad. 9 Rôzne - prejednanie  žiadostí  

 
 9-1 Ústna ţiadosť Mgr. Marty Slávikovej – porušovanie nočného kľudu 

      v hasičskom areáli pri ZŠ Horný Kelčov 

 

 

      Starosta obce : 

-   na podnet poslankyne p. Mgr. Marty Slávikovej, ktorá mi tlmočila sťaţnosť o 

porušovaní  nočného kľudu,  v hasičskom areáli pri ZŠ Horný Kelčov, som pozval na 
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   dnešné zasadnutie p. Mgr. Annu Hoďákovú- sťaţovateľku, p. Mgr. Máriu Pivkovú- 

   riaditeľku ZŠ Horný Kelčov a p. Petra Brezinu – predsedu DHZ Horný Kelčov. 

   Osobne ma mrzí, ţe sa na dnešné rokovanie nedostavila p. Mgr. Hoďáková. Skôr ako 

   otvorím diskusiu k tomuto bodu, poprosím poslankyňu p. Mgr. Martu Slávikovú, ako  

   navrhovateľku tohto bodu,   o objasnenia sťaţnosti .  

 

Mgr. Marta  Slávíková 

 

 O riešenie problému pri  porušovaní nočného kľudu v hasičskom areáli pri ZŠ Horný 

Kelčov,  ma poţiadala p. Mgr. Anna Hoďáková, takisto mi je ľúto, ţe tu dnes nie je. 

Problém vidím nasledovne: 

 akcie hasičov, ktoré sú oficiálne povolené, podľa kalendára schválených 

podujatí a akcií konaných v obci - sú 4 v tomto roku, 

 akcie, ktoré nie sú povolené obcou – súkromné akcie 

 akcie, ktoré nie sú taktieţ povolené obcou tzv. akcie mládeţe, pri ktorých 

dochádza k ničeniu a poškodzovanie majetku napr. ničenie oplotenia, 

olamovanie stromov a pod. 

 

Peter Brezina- predseda DHZ Horný Kelčov 

 

 Neviem prečo by k vôli jednej osobe mala trpieť celá dedina? Pokiaľ chceme 

reprezentovať obec a aby sme čo najmenej zaťaţovali obecný rozpočet, chceme si aj 

takýmito akciami zarobiť na činnosť organizácie. Myslím si, ţe okrem toho, ţe hasiči 

reprezentujú obec, dobrovoľne nasadzujú svoje ţivoty a zdravie na ochranu ľudí a ich 

majetku, nevidím na tom nič zlé, ţe sa niekedy zabavia. 

 

Mgr. Mária Pivková- riaditeľka ZŠ Horný Kelčov  

 

 Hasičský areál, ktorý bol v minulosti v nevhodných podmienkach v miestnej časti  

„U Košinárov“, sa po dohode s DHZ Horný Kelčov, so súhlasom obecného 

zastupiteľstva,  umiestnil v areáli pri ZŠ horný Kelčov. 

Mrzí ma, ţe p. Mgr. Hoďáková,  bývala moja kolegyňa, neprišla za mnou, keď sa 

vyskytol problém rušenia nočného kľudu, mohli sme toto spoločne vyriešiť, alebo sa 

dohodnúť a nemuseli sme týmto vôbec zaťaţovať poslancov obecného zastupiteľstva. 

Čo sa týka poškodzovania majetku – nie je mi o tom nič známe, skôr naopak, areál, 

ktorý upravili dobrovoľní hasiči, postavili altánok – škola vyuţíva na vyučovacie 

procesy.  

Takisto v spolupráci s hasičmi chceme v najbliţšom čase opraviť oplotenie, ktoré nie 

je poškodené vandalmi, ale pod jeho poškodenie sa podpísal zub času, nakoľko 

oplotenie je staré od otvorenia školy t.j. od roku 1973. 

Je zvláštne, ţe sa na rušenie nočného kľudu nesťaţujú obyvatelia Detského domova, 

ktorí s hasičským areálom úzko susedia. Máme záujem problém riešiť, preto Mgr. 

Hoďákovú pozveme na najbliţší výbor DHZ Horný. 

 

Ján Lysík 

 

 Aj mne je ľúto, ţe sa p. Mgr. Hoďákova dnešného rokovania nezúčastnila, alebo aspoň 

písomne nepodala sťaţnosť o tom, čo sa jej nepáči. 

Jedno je isté. Je to školský areál a je tam aj podávaný alkohol. 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

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

 

                                                                                     Stránka 6 z 27                         Zápisnica OZ 4/2011 

 

Navrhujem: 

 pozvať p. Mgr. Annu Hoďákovú a problém prejednať spolu s riaditeľkou ZŠ 

Horný Kelčov, výborom DHZ Horný Kelčov, Komisiou na ochranu verejného 

poriadku pri OZ Vysoká nad Kysucou a poslancami OZ , ktorí sú z Horného 

Kelčova.  

 

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o  predloţenom návrhu p. Jána 

Lysíka: 

 

 

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 9-1. 

porušovanie nočného kľudu v hasičskom areáli pri ZŠ Horný Kelčov riešiť podľa 

predloţeného návrhu poslanca Jána Lysíka: 

 pozvať p. Mgr. Annu Hoďákovú a problém prejednať spolu s riaditeľkou ZŠ 

Horný Kelčov, výborom DHZ Horný Kelčov, Komisiou na ochranu verejného 

poriadku pri OZ Vysoká nad Kysucou a poslancami OZ , ktorí sú z Horného 

Kelčova.  

 

 

 

 9-2 Ústna ţiadosť Mgr. Márie  Pivkovej, riaditeľky ZŠ Horný Kelčov  

      

 Ţiadosť o zakúpenie materiálu na opravu strechy ZŠ Horný Kelčov 

 

Mgr. Mária  Pivková, riaditeľka ZŠ Horný Kelčov, poţiadala poslancov OZ 

o zakúpenie materiálu na opravu strechy školy cca 6 aţ 8 balíkov strešnej izolácie – 

opravu strechy si zrealizujeme svojpomocne.  

      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 

 schvaľuje BOD 9-2. 

     Ústnu ţiadosť Mgr. Márie  Pivkovej, riaditeľky ZŠ Horný Kelčov – o zakúpenie 

materiálu na opravu strechy ZŠ Horný Kelčov 

 

 9-3 Ţiadosť Antónie Zedníkovej Vysoká nad Kysucou č. 297  o zriadenie  

     verejného osvetlenia. 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ  ţiadosť p. A. Zedníkovej, bytom Vysoká nad 

Kysucou č.´297, ktorá poţiadala OZ o zriadenie verejného osvetlenia. Túto ţiadosť podporil 

aj jej sused p. Pavol Kovalík, Keďţe p. Zedníková bola osobne prítomná na zasadnutí OZ, 

starosta obce  jej udelil slovo. 

 

A. Zedníková: 

 Tak ako uvádzam vo svojej ţiadosti, chcela by som poţiadať poslancov OZ a vedenie 

obce o zrealizovanie verejného osvetlenia, pretoţe cesta k môjmu rodinnému domu 

nie je osvetlená a nakoľko som uţ staršia osoba, v nočných hodinách sa bojím po nej 

chodiť. 

Spoločný návrh poslancov OZ: 

 

 Pokiaľ to bude technicky moţné , navrhujeme osvetlenie zrealizovať. Ak bude nutné, 

pre zriadenie osvetlenia osadiť nový stĺp, vhodné miesto na osadenie  stĺpa  pre 

umiestnenie lampy VO, poskytne, prípadne vybaví  s majiteľmi pozemku ţiadateľka 

p. Zedníková. 

O uvedenom spoločnom návrhu poslancov OZ 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 9-3. 

 Ţiadosť Antónie Zedníkovej Vysoká nad Kysucou č.297 o zriadenie verejného  

osvetlenia. 

Pani A. Zedníková sa poslancom poďakovala a opustila rokovaciu miestnosť. 

 

Priebeh schôdze OZ pokračoval podľa schváleného programu. 

 

Ad 3. Pridelenie jednoizbového nájomného bytu. 
 

Starosta obce: 

 z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy jednoizbového  nájomného bytu v 14 bytovej 

jednotke, s pani Kamilou Belovou č.9, som zvolal na deň 11.8. 2011 o 10:00 hodine 

obhliadku predmetného bytu pre ţiadateľov, ktorých ţiadosti boli do spomenutého 

dňa doručené a evidované na obecnom úrade. 

 Perďoch Jozef, Vysoká nad Kysucou 315 – ţiadosť odvolal dňa 2.8.2011. 

 Ţihalová Emília, Vysoká nad Kysucou č.1000 – byt je malý, má záujem min. 

o dvojizbový. 

 Sochová Lucia, Vysoká nad Kysucou č 125. – nemá záujem, kúpila dom. 

 Sojková Tatiana, sídl. Šarky Turzovka - na obhliadke sa nezúčastnila a ani ma 

nekontaktovala, ţiadosť vyraďujeme. 

 Jozef Chovanec, Vysoká nad Kysucou č.358 – momentálne nemá záujem 

o uvedený byt, ţiadosť ponechaná v platnosti. 

 Kobolková Anna, Turzovka , Závodie 103 - má záujem o pridelenie 

dvojizbového bytu. 

 Šefániková Adriana, Vysoká nad Kysucou  245– je prítomná na rokovaní OZ, 

jediná prejavila záujem o uvedený nájomný byt. 

Navrhujem, aby sa o pridelení bytu hlasovalo verejne i keď samozrejme na určení spôsobu 

hlasovania má OZ právo rozhodnúť sa,  či bude hlasovanie verejné alebo tajné. 

 

Ján Lysík: 

 Skôr ako budeme o pridelení bytu hlasovať, navrhujem aby do budúcna ţiadatelia 

o pridelenie bytu, k ţiadosti priloţili i hodnoverný doklad o prijme, ktorý bude 

preukazovať schopnosť splácania nájomného a poplatkov za byt, 

 

Návrh zástupcu starostu p. Jána Lysíka podporili všetci poslanci. 
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Keďţe nikto z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného 

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o pridelení jednoizbového bytu p. 

Adriane Štefánikovej : 

 

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 

Jednoizbový  nájomný byt č. 9 po p. Kamile Belovej prideľuje p. Adriane 

Štefánikovej, bytom Vysoká nad Kysucou č.245 

 

 

Ad. 4 Prerokovanie VZN č. 2/2011  o pohrebníctve. 

 

Starosta obce: 

 Návrh bol poslancom OZ zaslaný e- mailovou poštou. Priznám sa, ţe máme trocha 

problém s doručovaním materiálov pre poslancov p. J. Zborovana a p. Mgr. M. 

Machciníka. Doručované materiály sú často krát veľmi obšírne a nákladné na tlač. 

Budem rád, ak nájdeme aj u týchto poslancov nejaký spôsob elektronickej 

komunikácie. 

Nakoľko došlo k legislatívnym zmenám v oblasti pohrebníctva, bolo nutné upraviť 

a doplniť doteraz platné VZN č. 1/2006 o Pohrebníctve. 

Pre doplnenie- rozšírili sme počet osôb, ktoré majú osvedčenie o prevádzke 

pohrebníctva. Okrem p. Pavla Lučana, je to aj p. Ján Lovasz  a pani Daniela 

Kubicová, ktorí absolvovali pomerne náročne skúšky na získanie odbornej 

spôsobilosti o pohrebníctve. 

 

Následne starosta obce  otvoril diskusiu k predloţenému návrhu VZN  č. 2/2011 

o Pohrebníctve. 

 

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o VZN č. 2/2011 o Pohrebníctve. 
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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 

 Prerokovalo BOD 4 

Ruší  doteraz platné VZN č. 1/2006  o Pohrebníctve a schvaľuje nové VZN č. 2/2011   o 

Pohrebníctve. 

 

Ad. 5 Výročná správa za rok 2010 

 5-1 Výročná správa za rok 2010 

 

Starosta obce: 

 Návrh výročnej správy za rok 2010 Vám bol zaslaný e- mailovou poštou. Otváram 

k tomuto bodu diskusiu. 

 

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Výročnej správe za rok 2010. 

 

 

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 

Výročnú správu za rok 2010. 

 

 

 5-2  Správa audítora k Výročnej správe za rok 2010 

 

Starosta obce: 
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 Prostredníctvom videoprojekcie starosta obce  prečítal poslancom OZ a ostatným 

prítomným Správu audítora k Výročnej správe za rok 2010 a následne otvoril 

k tomuto bodu diskusiu. 

 

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Výročnej správe za rok 2010. 

 

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 5-2 

Správu  audítora k Výročnej správe za rok 2010 

 

Ad. 6 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011 

 6-1-1 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2011 

 

 V úvode tohto bodu starosta obce poţiadal p. Janu Kubalovú- vedúcu účtovníčku Obecného 

úradu Vysoká nad Kysucou, aby predloţila návrh na  2.úpravu rozpočtu obce  pre rok 2011. 

Jana Kubalová: 

Prostredníctvom videoprojekcie p. Jana Kubalová predstavila  poslancom OZ a ostatným 

prítomným, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2011. Zároveň pripomenula, ţe v prípade ak 

bude schválená úprava rozpočtu, bude schválená aj úprava Programového rozpočtu obce pre 

rok 2011.  

Predloţený návrh úpravy rozpočtu a programového rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

 

Po predloţení úpravy rozpočtu p. Janou Kubalovou otvoril starosta obce k tomuto bodu 

diskusiu. 

Starosta obce 

          Ako je z navrhovanej úpravy rozpočtu vidieť, najväčšia zmena oproti pôvodnému 

rozpočtu je v poloţkách: 

 Transféry zo ŠR na  Prvý realizačný projekt pre realizačný projekt vodozádrţných 

opatrení v krajine, kde sme získali dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 92.695 € 

a 22.735€ z Úradu práce a sociálnych vecí, na mzdy 10 pracovníkov v rámci tohto 

projektu. 
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 Transfér zo ŠR – z  Ministerstva školstva sme získali 85.000€, v rámci dofinancovania 

školstva v dohadovacom konaní. 

 Transfér zo ŠR - z Ministerstva školstva sme získali 100.000 € na havarijný stav 

strechy ZŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou. 

 

Zdalo by sa, ţe by sme mali byť šťastní a vďační za získané dotácie. No je tu veľký problém. 

Na havarijný stav strechy ZŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou,  sme poţadovali  od 

Ministerstva školstva SR,  prostredníctvom  Krajského školského úradu v Ţiline, potrebnú 

čiastku 225.000 € . Získali sme dotáciu na sedlovú strechu vo výške 100.000 €. Natíska sa 

teda otázka, ako ďalej zo strechou, lebo na zhotovenie celej strechy podľa projektu, nemáme 

voľné financie? Nakoľko sa jedná o účelovú dotáciu , strechu buď musíme spraviť,  alebo 

v opačnom prípade budeme musieť dotáciu vo výške 100.000 €  vrátiť Ministerstvu školstva 

SR.  

Obec, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, urobila výberové konanie na dodávateľa 

stavby „ Odstránenie havarijného stavu ZŠ Vysoká nad Kysucou“. Víťazom výberového 

konania sa stala spoločnosť B B Korňa. Hľadáme však spoločný spôsob a cestu ako urobiť za 

uvedenú sumu,  čo najviac prác. Podľa predbeţných odhadov, pokiaľ by sa nerobilo 

zateplenie strechy a niektoré omietky, cena sedlovej strechy by sa pohybovala cca okolo  

140.000 €. Presnú sumu budeme vedieť pri podpise dodatku k zmluve, kde budú presne 

vyšpecifikované  nutné práce na zhotovenie strechy. Ale odkiaľ vziať cca 40.000,00 € ? 

 

Mgr. Janka Jurčová,  

 I na minulom zasadnutí OZ, hovoril riaditeľ ZŠ p. Mgr. Ľubomír Valach o havarijnom 

stave školy. Ja môţem jeho slová len potvrdiť. Musíme nájsť v rozpočte finančné 

prostriedky na zhotovenie strechy. 

Spoločný návrh poslancov - Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Martin 

Machciník, Jozef  Vavrica, Jozef Zborovan, 

 Aj keď sme na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva odsúhlasili prijatie 

úveru,  vo výške 50.000 € pre opravu miestnych komunikácií , stanovili si v akom 

poradí sa budú podľa dôleţitosti cesty opravovať , musíme konštatovať, ţe opravy 

ciest ak nezískame iné finančné prostriedky sa robiť tento rok  nebudú. 

Starosta obce 

 Znamená to, ţe  úver určený na opravu miestnych komunikácii, ktorý sme schválili 

uznesením č.7-3-2/2011 pouţijeme na dofinancovanie prestavby strechy ZŠ E.A. 

Cernana ? 
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Poslanci Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Martin Machciník, Jozef  

Vavrica, Jozef Zborovan, 

 Áno. 

Starosta 

 Zmenu účelu úveru, ktorý bol schválený uznesením č. 7-3-2/2011  zo dňa 7.6.2011 

a bol v rozpočte určený pre cestnú dopravu vo výške 50.000 €, ktorý sa teraz pouţije 

v kapitole Základné vzdelávanie, navrhujem ako samostatný bod uznesenia 6-1-2.  

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o úprave rozpočtu obce Vysoká nad 

Kysucou za rok 2011 a o zmene účelu úveru. 

 

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 6-1-1 

2. úravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011. 

 

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 

 prerokovalo BOD 6-1-2 

A) ruší uznesenie 7-3-2/2011 zo dňa 7.6.2011 

B) schvaľuje zmenu účelu úveru vo výške 50.000 € na dofinancovanie strechy pre ZŠ 

E.A. Cenana Vysoká nad Kysucou. 

 

 

 

 6-2 Dohadovacie konanie na dofinancovanie oboch základnnýc škôl 

Starosta obce: 
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 Naša obec bola úspešná v dohadovacom konaní na dofinancovanie rozpočtov oboch 

základných škôl prostredníctvom Krajského školského úradu v Ţiline.  Obec ţiadala 

finančnú čiastku vo výške 116.112,00 € a dostali sme  85.000,00 €. Teraz je na 

rozhodnutí OZ, ako prerozdelí finančné prostriedky obom školám. Predkladám Vám 

dva návrhy: 

1) Rozdelenie finančných prostriedkov podľa počtu ţiakov. 

2) Rozdelenie podľa percentuálneho rozdielu medzi poţiadavkou a pridelením 

finančných prostriedkov : 

-  ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 47,36 % t.j. 40.256, 00 € 

-  ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný  Kelčov 52,64 % t.j. 44.744,00 € 

 

Nakoľko v predchádzajúcom bode 6-1 poslanci obecného zastupiteľstva schválili prijatie 

úveru na dofinancovanie  vo výške cca 50.000, 00 € na „ Odstránenie havarijného stavu – 

sedlová strecha pre ZŠ E. A. Cernana“, spoločný návrh poslancov je,  aby finančné 

prostriedky z dohadovacieho konania boli rozdelené podľa návrhu starostu obce č.2  t.j.: 

        Rozdelenie podľa percentuálneho rozdielu medzi poţiadavkou a pridelením finančných 

prostriedkov : 

-  ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 47,36 % t.j. 40.256, 00 € 

-  ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný  Kelčov 52,64 % t.j. 44.744,00 € 

 

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 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 

 schvaľuje BOD 6-2 

        Rozdelenie finančných prostriedkov z dohadovacieho konania podľa percentuálneho 

rozdielu medzi poţiadavkou obce  a pridelením finančných prostriedkov Krajským školským 

úradom v Ţiline: 

-  ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 47,36 % t.j. 40.256, 00 € 

-  ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný  Kelčov 52,64 % t.j. 44.744,00 € 

 

Ad. 7 Hodnotenie Programového rozpočtu za 1. polrok 2011 
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Starosta obce: 

Materiál k tomuto bodu ste v plnom znení obdŕţali poštou. Pán Zborovan a p. Mgr. 

Machciník, ho mali tak, ako sme sa dohodli - pripravený v kancelári prvého kontaktu.  

 

 Následne bol uvedený bod predstavený prostredníctvom videoprojekcie. Starosta obce 

k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

 

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

súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode Hodnotenie Programového rozpočtu za 1. 

polrok 2011. 

 

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 

 Prerokovalo a berie na vedomie BOD 7 

Hodnotenie Programového rozpočtu za 1. polrok 2011 

 

Ad 8 Investičné akcie v obci  

 

Starosta obce: 

Predpokladám, ţe kaţdý z Vás intenzívne sleduje dianie v našej obci, či uţ na webovej 

stránke, alebo prostredníctvom  infokanálu a tak nebudem detailne rozoberať drobné 

investičné akcie, ktoré do týchto dni prebehli alebo stále ešte prebiehajú. Bol by som rád, ak 

by ste mali nejaké doplňujúce otázky. Snáď iba na doplnenie, ţe medzi akciami nie sú 

spomenuté výmeny svietidiel „U Slončíkov, Vrch rieka, Vršek a starých svietidiel popri 

hlavnej št. ceste“. 

 

 8-1 Výstavba a modernizácia centrálneho námestia  obce Vysoká nad Kysucou 

V tomto bode starosta obce podrobne oboznámil poslancov OZ v akom stave je 

realizovaný projekt, aký je súčasný stav a takisto ich oboznámil s existujúcimi 

problémami, ktoré má obec s generálnym dodávateľom stavby firmou Rekon s.r.o. 

Ţilina. 

. Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 8-1 
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Výstavba a modernizácia centrálneho námestia  obce Vysoká nad Kysucou. 

 

 8-2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Starosta obce: 

Najväčšou investičnou akciou v tomto roku, ktorá bola naplánovaná pri počiatočnom 

schválení rozpočtu obce a ktorá mala byť financovaná z vlastných prostriedkov obce, 

je rekonštrukcia miestnych komunikácií. Na predchádzajúcej schôdzi ste schválili 

poradie, v akom sa majú miestne komunikácie rekonštruovať. 

Ţiaľ, dnes ste rozhodli o tom, ţe v tomto roku sa Rekonštrukcie ciest nebudú 

realizovať, pretoţe finančné prostriedky určené na tento účel, sa presúvajú na  

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

strecha“. 

Uznesením z minulého zastupiteľstva ste ma poverili zistiť ponuku najvýhodnejšieho 

úveru pre našu obec, ktorý mal byť pouţitý na financovanie Rekonštrukcie ciest, ale 

ako je uvedené v  tejto zápisnici v bode  6 – 1 Úprava rozpočtu,  uvedený úver bude 

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

Sedlová strecha“ – predkladám Vám ponuky, ktoré nám poskytli banky: 

-      nakoľko naša obec má obchodné partnerstvo s dvoma bankami - Dexia a VÚB, 

logicky tieto  nám ako partnerovi,  poskytnú najvýhodnejšie podmienky. 

Podmienky Dexia banky som vám zhruba uţ načrtol na poslednej schôdzi (všetky 

účty tam, atď..). Nechali sme si teda vypracovať ponuky v oboch bankách a v tomto 

prípade je najvýhodnejšia VÚB. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 8-2 

Informáciu starostu obce o rekonštrukcií miestnych komunikácií. 

 

 8-3 Prvý realizačný projekt vodozádrţných opatrení v krajine 

 

Starosta obce: 

 

-      Naša obec bola zaradená medzi 200 úspešných obcí, ktoré uspeli s týmto 

projektom. Cieľom  realizácie projektu prevencie pred povodňami a revitalizácie 

krajiny, je zníţiť povodňové riziká a zmeniť dosahy extrémnych prívalových 

daţďov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cieľom sa v týchto dňoch uţ realizujú -

vodozadrţné opatrenia, hlavne v lesnej krajine. Cieľom projektu je zrealizovať 

vodozadrţné objekty na zachytenie min. 30.000m
3
 vody.  

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 8-3 

Informáciu starostu obce o Prvom  realizačnom  projekte  vodozádrţných opatrení v krajine 
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 8-4 Odstránenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana 

 

Starosta obce: 

Naša obec bola úspešná so svojou ţiadosťou, ktorú sme prostredníctvom 

Krajského školského úradu v Ţiline  posielali na ministerstvo školstva, o riešenie 

havarijného stavu strechy ZŠ E. A. Cernana.  Listom zo dňa 6.7.2011, bolo obci 

doručené oznámenie o pridelení finančných prostriedkov vo výške 100 000€. 

Problémom však je, ţe sme ţiadali  225 000€, pretoţe strecha podľa rozpočtu 

toľko stojí. Tento problém sme podrobne rozobrali v BODE 6-1 Úprava rozpočtu. 

Obec zadala odborne spôsobilej osobe vyhotoviť verejné obstarávanie na 

dodávateľa „ Odstránenie havarijného stavu“ (sedlová strecha, zateplenie budovy, 

výmena okien a dverí a rekonštrukcia hygienického zariadenia) Z verejného 

obstarávania vzišla ako úspešná spoločnosť B&B Korňa. V súčasnosti sa 

pripravuje na podpis zmluva o dielo. 

Hľadáme však spoločný spôsob a cestu urobiť za uvedenú sumu čo najviac prác. 

Podľa predbeţných odhadov, pokiaľ by sa nerobilo zateplenie strechy a niektoré 

omietky, cena sedlovej strechy by sa pohybovala cca okolo  140.000€. Presnú 

sumu budeme vedieť pri podpise dodatku k zmluve, kde budú presne 

vyšpecifikované  nutné práce na zhotovenie strechy.  

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 8-4 

Informáciu starostu obce o Riešení havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou. 

 

 

 8-5 Pripojenie verejných budov na sieť kanalizácie 

 

Starosta obce: 

 

- Ako prvá bola pripojená budova Hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Investičné 

náklady na pripojenie predstavovali 4 707, 67€ 

- ZŠ E. A. Cernana  sa bude sa realizovať posledný augustový týţdeň. 

- Ostáva ZŠ Horný Kelčov + Jedáleň,  MŠ, bytovka a Zdravotné stredisko 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 8-4 

Informáciu starostu obce o Pripojení verejných budov na kanalizačnú sieť.. 
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 8-6 Prepojenie káblovej televízie s mestom Turzovka 

 

Starosta obce: 

Na minulom OZ som Vás informoval o moţnosti prepojenia káblovej televízie s mestom 

Turzovka. Prepojenie tejto káblovej televízie chceme uskutočniť najmä z týchto dôvodov: 

- ústredňa TKR, umiestnená v budove obecného úradu, je zastarala, prechodom na 

digitálne vysielanie je  nutná veľká investícia na jej obnovu, pretoţe niektoré televízne 

programy nebude moţné v krátkej budúcnosti v tejto sieti šíriť,  

- prepojením  TKR s mestom Turzovka optickým káblom dôjde k  moţnosti rozšírenia 

o ďalšie televízne programy a hlavne moţnosť zavedenia vysokorýchlostného 

internetu. 

Dňa 15.08.2011  prebehlo úspešné rokovanie s pánom Ing. Karolom Pilátikom- majiteľom 

spoločnosti TES Slovakia, ktorá spravuje TKR v našej obci ako aj  TKR v meste Turzovka. 

Ing. Pilátik má záujem o prepojenie káblovej televízie s mestom Turzovka aj z dôvodu 

jednoduchšej  údrţby TKR. Platenie tejto investičnej akcie je prenájmom TKR ( obec dala do 

prenájmu TKR spoločnosti TES Slovakia) 

Na to, aby došlo k prepojeniu káblovej televízie s mestom Turzovka, je však potrebný súhlas 

OZ.  

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

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

súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode Prepojenie káblovej televízie s mestom 

Turzovka. 

 

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 

Prepojenie káblovej televízie s mestom Turzovka 

 

 

 

 8-7 Veľký projekt cezhraničnej spolupráce –(Hasiči) 
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Starosta obce: 

 

Obec Vysoká nad Kysucou a mestá Púchov, Bytča, a Karolínka v ČR sa chcú spoločne 

zapojiť do Veľkého projektu cezhraničnej spolupráce – (Hasiči), v ktorom je,  v prípade jeho 

úspešnosti, moţný nákup hasičskej techniky pre obidva zbory v obci  vo výške 159 000€. 

Spoluúčasť obce predstavuje 5% finančných prostriedkov. Na to, aby sa naša obec mohla 

zapojiť do tohto projektu je potrebné uznesenie OZ v nasledovnom znení: 

- Účasť obce Vysoká nad Kysucou  spoločnom projekte miest – Bytča, Karolinka, 

Púchov a obce Vysoká nad Kysucou s cieľom podania ţiadosti o NFP v rámci 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 aţ 2013, Oblasť 

podpory 1.2 – Spolupráca a sieťovanie. 

- Pracovný názov spoločného projektu, resp. ţiadosti o NFP je „Spoločne za 

bezpečnosť a ochranu bez hraníc“. Predmetom projektu bude budúca spolupráca 

dobrovoľných hasičských zborov partnerov projektu pri operatívnych zásahoch, 

spoločné cvičenia a dovybavovanie týchto zborov technikou a zariadením. 

- Predpokladané poţadované finančné prostriedky v spoločnom projekte pre Obec 

Vysoká nad Kysucou predstavujú sumu  vo výške 159.000,- Eur, na ktorej sa 

Obec Vysoká nad Kysucou bude podieľať  5% spoluúčasťou. 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode 8-7 

Veľký projekt cezhraničnej spolupráce –(Hasiči) 

 

 

 

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 8-7  

 Účasť obce Vysoká nad Kysucou  spoločnom projekte miest – Bytča, Karolinka, 

Púchov a obce Vysoká nad Kysucou s cieľom podania ţiadosti o NFP v rámci 

Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 aţ 2013, Oblasť 

podpory 1.2 – Spolupráca a sieťovanie. 

Pracovný názov spoločného projektu, resp. ţiadosti o NFP je „Spoločne za 

bezpečnosť a ochranu bez hraníc“. Predmetom projektu bude budúca spolupráca 
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dobrovoľných hasičských zborov partnerov projektu pri operatívnych zásahoch, 

spoločné cvičenia a dovybavovanie týchto zborov technikou a zariadením. 

Predpokladané poţadované finančné prostriedky v spoločnom projekte pre Obec 

Vysoká nad Kysucou predstavujú sumu  vo výške 159.000,- Eur, na ktorej sa Obec 

Vysoká nad Kysucou bude podieľať  5% spoluúčasťou. 

 

 8-8 Projekt cezhraničnej spolupráce – malý (turistický chodník a značenie obce) 

 

Starosta obce: 

 

Na základe telefonického dohovoru a samozrejme i osobnej návštevy spoločne s projektovou 

manaţérkou, ktorou je pani Marta Sláviková, sme vstúpili do spoločného partnerstva s obcou 

Bíla v ČR. V tomto projekte môţeme ţiadať max. 30 000€. Uzávierka je 9.9.2011 Jedná sa o 

nekomplementárny projekt. 

Máme záujem o zrealizovanie náučného chodníka vo Vyšnom Kelčove. Jeho prípravou bol 

poverený pán Anton Opial 

Hlavným jadrom však bude rozmiestnenie orientačných značiek v našej obci a koncových 

informačných tabúľ v jednotlivých osadách. Obec Bíla,  chce dokončiť osvetlený beţkársky 

okruh. 

Aj v tomto prípade je nutné uznesenie OZ v nasledovnom znení: 

OZ schvaľuje podanie projektu ( návrh názvu: Orientácia v teréne a histórií v obciach 

spojených hranicou) v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 

2007 – 2013, Fond Mikroprojektov  s celkovým rozpočtom   max. 30.000 € 

a spolufinacovaním vo výške 5%, čo predstavuje max. 1.500 €, ktoré zabezpečí obec Vysoká 

nad Kysucou z vlastných zdrojov.  

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode 8-8  - Malý 

projekt cezhraničnej spolupráce (turistický chodník a značenie obce) 

 

 

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 8-8  
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 podanie projektu Orientácia v teréne aj v  histórií v susediacich obcí Vysoká nad 

Kysucou a Bíla v rámci výzvy Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – 

ČR 2007 – 2013, Fond Mikroprojektov  s celkovým rozpočtom   31.600,30 € 

a spolufinancovaním vo výške 5%, čo predstavuje   1.580,02 €,  ktoré zabezpečí obec 

Vysoká nad Kysucou z vlastných zdrojov.  

 

 

 

Ad. 9 Rôzne 

Starosta obce: 

Bod sme začali v úvode a budeme v ňom pokračovať. 

 9-4 Ţiadosť Ing. Petra  Chlebničana CSc., Bráfova 21, 616 00 Brno   
      Odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou 

 

- Návrh  od Ing. P. Chlebničana CSc.  -  cena po 0,664 EUR/m
2
, a to: 

 
- p. KN- E č. 5142 - TTP o výmere 4101 m

2
, v podiele 1/8, t.j. 512,5 m

2
, na LV č.6091 

- p. KN- E č. 5145 - orná pôda o výmere 490 m
2
,v podiele ½ , t.j. 245 m

2
, na LV č. 6094 

- p. KN- E č. 5147 - orná pôda o výmere 1824 m
2
, v podiele ½ , t.j. 912 m

2
, na LV č. 6096 

- p. KN- E č. 5148 - TTP o výmere 26999 m
2
, v podiele 1/8, t.j. 3375 m

2
, na LV č.6097 

- p. KN- E č. 5151 – les. poz. o výmere 4033 m
2
, v podiele 1/8, t.j. 504 m

2
, na LV č.6100 

- p. KN- E č. 5165 - orná pôda o výmere 1217 m
2
,v podiele ½ , t.j. 608,5 m

2
, na LV č. 6114 

- p. KN- E č. 5163 - orná pôda o výmere 3041 m
2
,v podiele ½ , t.j. 1520,5 m

2
, na LV č. 6112 

- p. KN- E č. 5166 - orná pôda o výmere 864 m
2
,v podiele ½ , t.j. 432 m

2
, na LV č. 6115 

- p. KN- E č. 5130 - orná pôda o výmere 846 m
2
,v podiele ½ , t.j. 423 m

2
, na LV č. 6066 

- p. KN- E č. 5170 - orná pôda o výmere 670 m
2
,v podiele ½ , t.j. 335 m

2
, na LV č. 6119 

- p. KN- E č. 5126 - orná pôda o výmere 999 m
2
,v podiele ½ , t.j. 499,5 m

2
, na LV č. 6060 

- p. KN- E č. 5122 - orná pôda o výmere 1205 m
2
,v podiele ½ , t.j. 602,5 m

2
, na LV č. 6056 

- p. KN- E č. 5143 – zast .plochy  o výmere 251 m
2
,v podiele 1/6 , t.j. 42  m

2
, na LV č. 6092 

      Podiely spolu  10 011,5 m
2
 .  

 

Spoločný návrh poslancov OZ: 

 Súhlasíme s odpredajom za cenu po 1,00 €/ m
2
. 

 

O uvedenom spoločnom návrhu poslancov OZ 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 9-4. 

 odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou Ing. Petrovi  

Chlebničanovi CSc., Bráfova 21, 616 00 Brno, za cenu po 1,00 EUR/m
2
, a to: 

 

- p. KN- E č. 5142 - TTP o výmere 4101 m
2
, v podiele 1/8, t.j. 512,5 m

2
, na LV č.6091 

- p. KN- E č. 5145 - orná pôda o výmere 490 m
2
,v podiele ½ , t.j. 245 m

2
, na LV č. 6094 

- p. KN- E č. 5147 - orná pôda o výmere 1824 m
2
, v podiele ½ , t.j. 912 m

2
, na LV č. 6096 

- p. KN- E č. 5148 - TTP o výmere 26999 m
2
, v podiele 1/8, t.j. 3375 m

2
, na LV č.6097 

- p. KN- E č. 5151 – les. poz. o výmere 4033 m
2
, v podiele 1/8, t.j. 504 m

2
, na LV č.6100 

- p. KN- E č. 5165 - orná pôda o výmere 1217 m
2
,v podiele ½ , t.j. 608,5 m

2
, na LV č. 6114 

- p. KN- E č. 5163 - orná pôda o výmere 3041 m
2
,v podiele ½ , t.j. 1520,5 m

2
, na LV č. 6112 

- p. KN- E č. 5166 - orná pôda o výmere 864 m
2
,v podiele ½ , t.j. 432 m

2
, na LV č. 6115 

- p. KN- E č. 5130 - orná pôda o výmere 846 m
2
,v podiele ½ , t.j. 423 m

2
, na LV č. 6066 

- p. KN- E č. 5170 - orná pôda o výmere 670 m
2
,v podiele ½ , t.j. 335 m

2
, na LV č. 6119 

- p. KN- E č. 5126 - orná pôda o výmere 999 m
2
,v podiele ½ , t.j. 499,5 m

2
, na LV č. 6060 

- p. KN- E č. 5122 - orná pôda o výmere 1205 m
2
,v podiele ½ , t.j. 602,5 m

2
, na LV č. 6056 

- p. KN- E č. 5143 – zast .plochy  o výmere 251 m
2
,v podiele 1/6 , t.j. 42  m

2
, na LV č. 6092 

Podiely spolu  10 011,5 m
2
 , sa odpredávajú  za cenu  10.011,50 EUR.   

 

 9-5 Informácia o úprave grafikónu vlakových spojov 

Starosta obce: 

 Dňa 11. 7. 2011 sa konalo pracovné stretnutie ohľadom vlakov prijalo sa na ňom 

konečné riešenie grafikónu, ktorý bude platiť od decembra 2011. Vlaky vedené do 

30.6. sú podmienené ich ďalším prevádzkovaním podľa ich reálneho vyuţívania, ktoré 

sa bude sledovať od začiatku platnosti cestovného poriadku do cca 20. apríla 2012, tak 

ako to bolo prezentované na stretnutí. Na základe týchto údajov sa prijme spoločné 

rozhodnutie o ich ďalšom osude. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 9-5 

 Informáciu starostu obce o úprave grafikónu vlakových spojov. 

 

 9-6 Správa hl. kontrolóra z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za  

     obdobie 1. aţ 6. 2011 
 

Správa z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za  obdobie 1. ţ 6. 2011,  predniesol p. 

Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce Vysoká nad Kysucou. 

Po jej prednesení otvoril starosta k tomuto bodu diskusiu. 

 

Keďţe nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil , poslanci obecného zastupiteľstva 

súhlasili, aby dal starosta obce 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 9-6 

 Správu hlavného kontrolóra z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 

1. aţ 6. 2011. 

 

 9-7 Agneša Štefková,nar. 14.11.1930, bytom Ostrava, Čujkovová 31 
    Ţiadosť o navrátenie majetku 

 

       Ţiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pani Agneša Štefková, 

ţiada obec Vysoká o navrátenie podielov na parcelách 7136/1, 7175, 7183, 7182, 7167, v k. ú. 

Vysoká nad Kysucou. 

       Pani Štefková,  ako dôvod vrátenia podielov uvádza, ţe v obec Vysoká nad Kysucou,  sa 

stala vlastníkom  podielov uvedených parciel v roku 1980 na základe podvodu, keď jej bol 

podstrčený na podpis dokument, v ktorom sa vzdáva vlastníctva podielov na uvedených 

parcelách v prospech československého štátu,  nateraz obce Vysoká nad Kysucou. 

Pani Štefková je ochotná  tieto podiely od obce odkúpiť za prijateľnú cenu 

 

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

 

Jozef Vavrica: 

 Podľa môjho názoru je potrebné Zmluvu o bezodplatnom prevode z roku 1980, 

uzavretou medzi p. Štefkovou a Okresným národným výborom v Čadci,  dať na 

posúdenie právnikovi, prípadne osloviť p. Štefkovú, čo je pre ňu „prijateľná cena“ za 

odkúpenie. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o tomto bode hlasovať podľa 

návrhu poslanca Jozefa Vavricu. 

 

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 

 A)berie na vedomie BOD 9-7  
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ţiadosť Agneši Štefkovej, nar. 14.11.1930, bytom Ostrava, Čujkovová 31 o navrátenie 

majetku 

 B) odporúča starostovi obce 

 

Zmluvu o bezodplatnom prevode z roku 1980, uzavretou medzi p. Štefkovou 

a Okresným národným výborom v Čadci,  dať na posúdenie právnikovi a zároveň 

poţiadať p. Štefkovú, o oznámenie ceny , za ktorú je ochotná odkúpiť  podiely. 

 

 

 9-8 Anton Delinčák a manţelka Marcela, bytom Vysoká nad Kysucou č.211 
     Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti. 

 

       Ţiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce.  

Manţelia Delinčákovi, ponúkajú obci na odpredaj rodinný dom v katastri obce Vysoká nad 

Kysucou , číslo  súpisné 211, na parcele KN 1465 o výmere 111m
2 

, za cenu 35.000€. 

 

 

Keďţe nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil , poslanci obecného zastupiteľstva 

súhlasili, aby dal starosta obce 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 

 prejednalo   BOD 9-8 a nesúhlasí, 

aby obec Vysoká nad Kysucou odkúpila nehnuteľnosť- rod. dom č. 211, podľa 

ponuky manţelov Delinčákových. 

 

 9-9 Mária Cudráková, vedúca jedálne Vysoká nad Kysucou 

       Ţiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. 

 

 Ţiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce: 

- vedúca šk. jedálne pri MŠ Vysoká nad Kysucou, ţiada o pridelenie finančných 

prostriedkov na zakúpenie ţalúzií pre 6 ks okien a na nákup drobného inventárneho 

majetku, potrebného do kuchyne. 

 

Spoločný návrh poslancov OZ: 

- finančné prostriedky na zakúpenie ţalúzií poskytnúť  

-  drobný inventárny majetok, potrebný do kuchyne – podrobne vyšpecifikovať 

a predloţiť do budúceho OZ. 
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O tomto spoločnom  návrhu 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 

 prejednalo   BOD 9-9 - ţiadosť Márie Cudrákovej, vedúcej jedálne Vysoká nad 

Kysucou 

A) schvaľuje  pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie ţalúzií do školskej jedálne 

B) odporúča, vedúcej školskej jedálne, drobný inventárny majetok, potrebný do kuchyne   

podrobne vyšpecifikovať a predloţiť do budúceho OZ. 

 

 9-10 Školská jedáleň pri ZŠ Horný Kelčov 

        Ţiadosť o stanovenie finančných pasiem platných od 01.09.2011 a zjednotenie reţijných  

        nákladov  

 

Ţiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. 

 

Spoločný návrh všetkých poslancov.: 

- súhlasíme s návrhom stanovených finančných pásiem platných od 01.09.2011,podľa 

predloţeného návrhu vedúcej školskej jedálne p. Lenky Mlkvikovej 

- zjednotené reţijné náklady – 1,00 €. 

O tomto  spoločnom návrhu dal starosta  obce hlasovať: 

O tomto spoločnom  návrhu 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 

 prejednalo   BOD 9-10 - ţiadosť vedúcej jedálne pri ZŠ Horný Kelčov 

A) schvaľuje  stanovenie finančných pásiem platných od 01.09.2011,podľa predloţeného 

návrhu vedúcej školskej jedálne p. Lenky Mlkvikovej, 

B) zjednotené reţijné náklady – 1,00 €. 
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 9-11 Vladimír Mlakyta, nar. 4.6.1963, bytom Vysoká nad Kysucou 1224 

       Ţiadosť o odkúpenie parcely CKN 1703/3 v k.ú. Vysoká nad Kysucou 

Ţiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. 

Návrh poslancov: 

- nehnuteľnosť odpredať v zmysle platného VZN, za cenu min. 3,30 €/m
2. 

. 

O tomto spoločnom  návrhu 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 

 prejednalo   BOD 9-11 - ţiadosť Vladimíra Mlakytu, bytom Vysoká nad Kysucou 

1224 

 schvaľuje  odpredať nehnuteľnosť  CKN 1703/3 v zmysle platného VZN a za cenu 

min. 3,30 €/m
2. 

. 

 

Ad . 10 Diskusia 

 

 10-1 Jozef Zborovan 

Oslovili ma obyvatelia, vyuţívajúci autobusovú zástavku „ U Šteglíka“, či by nebolo 

moţné  zriadiť prístrešok aj na pravej strane v smere Makov- Turzovka. 

Starosta obce: 

Moţnosti zhotovenia prístrešku je potrebné prejednať s majiteľmi nehnuteľnosti, na ktorých 

by mohol byť prístrešok postavený. 
 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 10-1 

 Ţiadosť poslanca Jozefa Zborovana,  o zriadenie prístrešku autobusovej zástavky „ 

U Šteglíkov“. 

 

 

 10-2 Mgr. Katarína  Chnapková 
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Nakoľko rokujeme dlho do noci, dávam na zváţenie, či by sa schôdze Obecného 

zastupiteľstva nemali konať častejšie, alebo na začiatok začínajme schôdze o 13:00 

hod. 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 10-2 

 Ţiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej,  o konaní zasadnutí obecného 

zastupiteľstva so začiatkom o 13:00 hod. 
 

 

Ad. 11 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 

 

3) Uznesenie OZ č. 4/2011 bolo teda jednohlasne prijaté. 

 

Ad. 13 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval všetkým poslancom 

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

obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 19:35 hod. 

 

 

 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 

          prednosta úradu                                                                            starosta obce 

 

Overovatelia: 

 

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

                         

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

 

Zapisovateľ:   

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


