Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

5 /2011

dátum :

21.10. 2011

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

Zápisnica OZ 5/2011
Z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 21.10. 2011
na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 13.00 hod.

Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Vlasta Gajdicová
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Katarína Chnapková
Ján Lysík
Mgr. Marta Sláviková
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan
Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Machciník - ospravedlnený
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 poslednej schôdze obecného zastupiteľstva.
4. Pridelenie dvojizbového nájomného bytu č.8 v 14 - bytovom dome č. p. 1259.
5. Prerokovanie moţností zapojenia sa obce do zverejnených výziev. (Videoprojekcia)
6. Investičná výstavba v obci. (Videoprojekcia)
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
a zároveň ospravedlnil zamestnancov obce, ktorí sa dnes nezúčastnia zasadnutia obecného
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zastupiteľstva z dôvodu vydávania potravinovej pomoci. Prípadne poţadované odborné
stanoviská od jednotlivých zamestnancov budú poskytnuté dodatočne.
Starosta obce skonštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, 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
dvojizbového bytu č. 8 v 14- bytovom nájomnom dome č. p.1259 ( pôvodne bod
č.4)
- pod poradové číslo 7 navrhujem zaradiť a doplniť o bod nazvaný „Správy hlavného
kontrolóra 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
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
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 dvojizbového nájomného bytu č.8 v 1č- bytovom dome č. p. 1259
4. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
5. Prerokovanie moţností zapojenia sa obce do zverejnených výziev
6. Investičná výstavba a investičné akcie v obci.
7. Správy hlavného kontrolóra
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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. Marta Sláviková
Mgr. Katarína Chnapková
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

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

Ad 3. Pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 8
Starosta obce:
 z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy dvojizbového nájomného bytu č. 8/1259 v 14
bytovej jednotke, s pánom Ladislavom Ďurčanským a jeho manţelkou Evou, som
zvolal na deň 18.10. 2011 o 14:00 hodine obhliadku predmetného bytu pre ţiadateľov,
ktorých ţiadosti boli do spomenutého dňa doručené a evidované na obecnom úrade.
Ţiadateľov som upozornil na doţiadanie poslancov OZ zastupiteľstva, aby k svojej
ţiadosti priloţili i potvrdenie o vlastníctve nehnuteľného majetku a potvrdenie o príjme
(i prípadného partnera či detí).
 Ţihalová Emília, Vysoká nad Kysucou č.1000 – obhliadky sa nezúčastnila
a nepredloţila ţiadané doklady a ani nás nekontaktovala, ţiadosť sa vyraďuje.
 Kobolková Anna, Turzovka, Závodie 103 – je prítomná na rokovaní OZ,
doloţila poţadované doklady, prehliadky bytu sa zúčastnila, má záujem
o pridelenie dvojizbového bytu č. 8/1259.
 Kmínková Martina Vysoká nad Kysucou 105 – je prítomná na rokovaní OZ,
doloţila poţadované doklady, prehliadky bytu sa zúčastnila, prejavila záujem
o uvedený nájomný byt č. 8/1259.
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 Korenčíková Lenka, poštová adresa Vysoká nad Kysucou 326, nie je prítomná
na rokovaní OZ, nedoloţila poţadované doklady, prehliadky bytu sa
zúčastnila, prejavila záujem o uvedený nájomný byt č. 8/1259.
 Marcela Hegedűsová, Vysoká nad Kysucou 2/1259 – ţiadosť dodala aţ po
prehliadke bytu, ktorej sa nezúčastnila a nedodala ani potrebné doklady.
Starosta obce po predloţení ţiadosti (v poradí ako boli doručené na OcÚ), poţiadal ţiadateľov
o pridelenie bytu o prípadné ústne doplnenie.
Anna Kobolková:
 s manţelom máme dve deti. Manţel je alkoholik a sústavne mňa aj deti poniţuje , týra
a fyzicky napadá. Chceli by sme sa aj s deťmi osamostatniť. Pochádzam z Vysokej
nad Kysucou a starám sa o chorého otca, ktorý býva vo Vysokej nad Kysucou .
Martina Kmínková:
 bývam aj s maloletým synom v rodičovskom dome v jednej izbe. V dome okrem mňa
so synom bývajú moji rodičia a mladší brat. V súčasnej dobe, starší brat tento
rodičovský dom rekonštruuje (vytvára si novú bytovú jednotku v podkroví), často krát
prespáva v tomto dome a potom sa musíme tiesniť v jednej izbe aj s mladším bratom.
Marcela Hegedűsová:
 bývam s maloletou dcérou v dvojizbovom nájomnom byte č. 2/1259, ktorý je na
prízemí. Byt je bezbariérový, je pre mňa veľký a je chladný. Keď odchádzam do práce,
dcéra ostáva sama doma a keďţe je byt na prízemí, má veľký strach a bojí sa. Myslím
si, ţe v byte na poschodí by sa dcéra toľko nebála a preto ţiadam výmenu bytu.
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
 Mgr. Janka Jurčová
Záujemcom o byt bol predstavený byt č. 8, ktorý si prezreli a prejavili o tento záujem.
S tým, aby došlo k výmene bytu by museli súhlasiť aj ostatní záujemcovia.
 Miroslav Dorman
Navrhujem, aby sme byt č. 8 najskôr pridelili a ak bude vôľa nájomcov bytu súhlasím
aj s výmenou bytu.
Keďţe, nikto s prítomných sa uţ do diskusie neprihlásil, starosta obce túto ukončil.
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Starosta obce:
 Podľa § 9 bod. 5 Rokovacieho poriadku môţe OZ hlasovať verejne, alebo podľa § 9
bod. 8 Rokovacieho poriadku môţe OZ hlasovať i tajne. Je teda na rozhodnutí OZ pre
akú formu hlasovania sa rozhodne. V prípade, ţe bude hlasovať tajne je nutné zvoliť
volebnú komisiu, ktorá bude zodpovedať za priebeh a výsledky hlasovania.
Dorman Miroslav:
 Navrhujem aby sa o pridelení nájomného bytu č. 8/1259 hlasovalo tajne a do
volebnej komisie navrhujem p. Jozefa Vrbinára- hl. kontrolóra obce a Ing.
Ladislava Kubačáka, prednostu obecného úradu.
 Keďţe nikto z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci
obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o tom, ţe
pridelenie nájomného bytu č. 8/1259 bude tajnou voľbou a volebná komisia
bude pracovať v zloţení - p. Jozef Vrbinár, hl. kontrolór obce a Ing. Ladislav
Kubačák, prednosta obecného úradu.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Marta Sláviková
nikto
Ján Lysík,

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - pridelenie nájomného bytu č. 8/1259 bude tajnou
voľbou a volebná komisia bude pracovať v zloţení - p. Jozef Vrbinár, hl. kontrolór
obce a Ing. Ladislav Kubačák, prednosta obecného úradu.
Starosta obce poţiadal prednostu OcÚ, aby rozdal poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovacie lístky.
Následne poslanci obecného zastupiteľstva vykonali tajnú voľbu o pridelenie nájomného
bytu č. 8/1259.
Starosta obce prerušil rokovanie OZ a vyzval, volebnú komisiu k sčítaniu hlasovacích
lístkov.
Po sčítaní hlasov pokračovalo rokovanie OZ, starosta obce poţiadal p. Jozefa Vrbinára
o oznámenie výsledkov tajného hlasovania.
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 Jozef Vrbinár:
 Volebná komisia obdŕţala 8 hlasovacích lístkov a všetky sú platné. Výsledok
hlasovania:
 Hegedűsová Marcela .....................................................1 hlas
 Kmínková Martina..........................................................6 hlasov
 Kobolková Anna.............................................................1 hlas
 Korenčíková Lenka.........................................................0 hlasov
Starosta obce:
Na základe predneseného konštatujem, ţe nájomný byt č. 8/1259 sa tajnou voľbou
prideľuje p. Martine Kmínkovej.
Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, - pridelenie nájomného bytu č. 8/1259.
Starosta obce pogratuloval p. Martine Kmínkovej, k prideleniu nájomného bytu č.
8/1259 v 14. bytovom dome. Zároveň ju poţiadal, či nemá záujem o zámenu bytu
č.2/1259 s p. Marcelou Hegedűsovou.
Martina Kmínková:
Chcem sa poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za to, ţe mi bol pridelený
byt č. 8/1259. Zároveň prehlasujem, ţe nemám záujem o zámenu bytu s p. Marcelou
Hegedűsovou.
Následne všetci záujemcovia o pridelenie bytu č. 8/1259 opustili rokovaciu miestnosť

Ad 4. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
Starosta obce skonštatoval, ţe na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva, ktorá sa
konala 16.8.2011, pre krátkosť času nebol zaradený bod – Kontrola uznesení, preto predloţil
poslancom OZ kontrolu plnenia doteraz prijatých uznesení:
 Uznesenie 2/2011
 Uznesenie 3-1-2/2011 poskytnutie 1500€ ZŠ E. A. Cernana.
Peniaze poskytnuté. Zúčtovanie mi bolo prednesené na Rade školy dňa 13. 10. 2011.
 Uznesenie 10-1-2/2011 zrealizovanie daţďovej kanalizácie pre pána Matejova
a zaústenie existujúceho daţďovej priekopy do existujúceho kanála.
Zrealizované. Celkové náklady 1668,76€.
 Uznesenie 10-2-2/2011 Ţiadosť o napojenie ZŠ E. A. Cernana na sieť verejnej
kanalizácie.
Zrealizované. Finančne predloţím v bode investičné akcie.
 Uznesenie 10-4-1-2/2011 a Uznesenie 10-4-2-2/2011 Odpredaj vozidla Lada Niva.
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Odpredané za cenu 1100€. Nové vozidlo Nissan Navara za cenu 6800€. S odstupom
času hodnotíme ako jedinečné rozhodnutie.
 Uznesenie 10-9-2/2011 Osvetlenie v miestnej časti U Petráša k rodinnému domu p.č.
1115
Nezrealizované. Úlohu evidujeme ako nevybavenú. Najskôr sme realizovali výmenu
starých svietidiel a čakali sme na výsledok zálohových platieb za elektrickú energiu.
 Uznesenie 11-3-2/2011 ţiadosť pána Jána Lysíka o vzájomnom zápočte v nájomnej
zmluve
Zatiaľ nerealizované čakáme na konečné vyúčtovanie rekonštrukcie.
 Diskusia Ján Lisík – palisádová stena na cintoríne H. Kelčo.v
Situáciu sme preriešili priamo na mieste s pánom prednostom, pánom Ing.
Chvastekom a riaditeľom TKO Semeteš pánom Filom, nakoľko oni realizujú odvoz
TKO. Kontajner bude umiestnený nad náraďovňu resp. WC. Terén bude odbagrovaný.
Ako podklad sa pouţijú panely a prístupová cesta sa vybetónuje cestárskym betónom.
Okolo kontajnera bude palisádová stena s bránou. Termín je závislý na počasí. Radi
by sme boli keby sa nám to podarilo ešte tento rok.
 Diskusia – Marta Sláviková – presun autobusovej zastávky z pred kostola H. Kelčov.
Tento problém sme rozobrali na OZ 16. 8. 2011 a tak sa k nemu nebudem vracať.
Viac k tejto téme v investičných akciách.
 Diskusia – Jozef Zborovan – umiestnenie bankomatu v obci.
Na webovej stránke obce je v kategórii nástenka zriadená sekcia Listy starostu
obce. Pravidelne tam zverejňujem aktuálne ţiadosti starostu voči ďalším subjektom. Je
medzi nimi zverejnený i list adresovaný dostupným bankám z ktorými máme obchodné
vzťahy o zriadenie bankomatu. Bohuţiaľ kaţdá z nich sa vyjadrila záporne – čo hnevá
i mňa samotného. Samozrejme, ţe tento boj nevzdávame a je to pre nás veľká výzva do
budúcnosti.
Uznesenie 4/2011
 Uznesenie 3-4/2011 Pridelenie bytu č. 9/1259
Zrealizované pani Adriana Štefániková uţ býva.
 Uznesenie 6-1-2-4/2011 Zmena účelu úveru.
Týmto uznesením OZ zrušilo uznesenie č. 7-3-2/2011 o získaní úveru na
rekonštrukciu MK. I keď to síce znie jednoducho v skutočnosti uţ boli ţiadateľom
napr. Pavlišin a pod. rozoslané výpisy z uznesenia a teraz sa ťaţko vysvetľuje, prečo
sa cesty nerobia, keď boli schválené. Ide to na hlavu starostu.
 Uznesenie 8-6-4/2011 Prepojenie káblovej televízie
Zrealizované. Vysvetlil technické problémy, modernizáciu a napredovanie. DVB-T
a C.
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 Uznesenie 9-1-4/2011 Rušenie nočného pokoja v areáli ZŠ H. Kelčov.
Zasadala komisia verejného poriadku, kde som bol prizvaný. Zápis komisie
predniesol Ing. Ladislav Kubačák..
K tomuto bodu sa vyjadrila aj Mgr. Janka Jurčová a Mgr. Katarína Chnapková:
Boli sme na obhliadke ako komisia. Areál je pekne udrţiavaný s moţnosťou
mimoškolského vyuţitia. V bode rôzne sa k tomuto bodu podrobne vyjadrím.
 Uznesenie 9-2-4/2011 Zakúpenie materiálu na opravu strechy ZŠ H. Kelčov.
Zrealizované. Strecha bola svojpomocne opravená. Obec okrem materiálu poskytla
i pracovníkov.
 Uznesenie 9-3-4/2011 Verejné osvetlenie u pani Zedníkovej.
Doposiaľ nezrealizované. Celá vec sa skomplikovala. Na terénnej obhliadke
bolo zistené ţe technicky je to moţné iba ak sa natiahne kábel cez záhradu pána
Kovalíka. Jeho podpis bol však falošný, čo oznámil i na polícii. Pani Zedníková má
rôzne technické návrhy ako na to. Nakoľko sme mali veľa práce, elektrikári tam uţ
opätovne neboli.
Následne poslanec p. Miroslav Dorman navrhol, aby bolo uznesenie č. 9-3/42011 zrušené,
nakoľko p. Zedníková oklamala poslancov aj starostu obce priamo na rokovaní OZ a aj tým,
ţe sfalšovala podpis p. Pavla Kovalíka. Tento bod navrhujem zaradiť ako samostatný bod 4.1
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Bod 4.1 -Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici.
 Obecné zastupiteľstvo ruší
Uznesenie 9-3-4/2011 zo dňa 16.8.2011- Verejné osvetlenie u pani Zedníkovej.
 Uznesenie 9-4-4/2011 odpredaj pozemkov pánovi Ing. Chlebničanovi.
Zrealizované za cenu 1€/m2. Celková suma 10 011,50€.
 Uznesenie 9-7-4/2011 zmluva o darovaní nehnuteľností pani Štefkovej.
Zmluvu som nechal prešetriť právničke. Je to 50 na 50. Preto sme poţiadali pani
Štefkovú o návrh ceny. Návrh bude v bode rôzne.
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 Uznesenie 9-9-4/2011 - Ţalúzie a drobný majetok do ŠK jedálne v ústredí.
Ţalúzie uţ sú vo výrobe. Čo sa týka drobného majetku do jedálne hovoril som
s pani vedúcou dodnes mi bliţšiu špecifikáciu nedodala.
 Diskusia Jozef – Jozef Zborovan – prístrešok pre autobusovú zástavku U Šteglíkov.
Tento návrh OZ zobralo na vedomie. Bliţšie som sa mu však spoločne zo
zamestnancami obce nevenoval. Máme pripravených niekoľko moţných riešení.
Vyţaduje si to však viac času.
K uvedenému bodu kontrola uznesení otvoril starosta obce diskusiu. Do diskusie sa
nikto neprihlásil.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici.
 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie BOD 4 - kontrola uznesení.

Ad 5. Prerokovanie možností zapojenia sa obce do zverejnených výziev.
V tomto bode starosta obce predstavil poslancom projekty, do ktorých by sa naša obec chcela
zapojiť.
 5.1 -Projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“
Aj keď OZ uznesenie k predmetnému projektu uţ schvaľovalo pod číslom 8-7-4/2011, na
spoločnom stretnutí v Bytči dňa 30. 9. 2011 nám spoločnosť Eurodotácie, ktorá projekt
pripravuje zo Slovenskej strany oznámila, ţe znenie uznesenia musí byť nové (v čase toho
prvého ho formulovalo mesto Bytča). Navrhujem prečo pôvodné uznesenie zrušiť a prijať
toto:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto
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Zrušenie uznesenia č. 8-7-4/2011 zo dňa 16.08.2011 je jedným z dôvodov, prečo sa schôdza
OZ koná dnes (v piatok a nie v utorok ako je schválený kalendár zasadnutí OZ), lebo
uznesenie musí byť v pondelok uţ v Ţiline.
Tým druhým dôvodom, bolo schválenie moţnosti zapojiť sa do výzvy Životné prostredie.
Chceli sme tam veci týkajúce sa separovaného zberu a ochrany pred povodňami. Po
konzultáciách s pani Mgr. Martou Slávikovou, ktorá z rodinných dôvodov projekt pre nás
písať nemohla a s ďalšími firmami sme sa rozhodli, od nášho zámeru ustúpiť.
Obec podala mikroprojekt v rámci ČR-SR spolupráce spoločne s obcou Bílá. Oni riešili
dokončenie osvetleného lyţiarskeho okruhu a my náučný chodník vo Vyšnom Kelčove
a orientačné značenie v celej obci. Bohuţiaľ, i napriek snahe nám bol projekt v priebehu 3
týţdňov od jeho podania na Trenčianskom samosprávnom kraji zamietnutý, voči čomu sme sa
ihneď odvolali.
 V súčasnej dobe prebieha spracovávanie nasledovných projektov:





5.2 - Enviromentálny fond - Zelená schéma – Zateplenie a výmena okien
a vchodových dverí ZŠ E. A. Cernana Vysoká na Kysucou. Projekt bude podaný do
31.10.2011.
5.3 - Program obnovy dediny – Mobiliár do parku a na verejné priestranstvá.
Projekt bude podaný do 31.10.2011.
5.4 - Enviromentálny fond – Nákup nádob na biologicky rozloţiteľný odpad,
kontajnerov, traktorovej vlečky a mulčovača. Projekt bude podaný do 31.10.2011.
5.5 - Projekt Ekopolis – výsadba novej resp. revitalizácia pôvodnej zelene.
Pripravujeme na spracovanie. Termín odovzdania do 30. 11. 2011.

Aj keď sa nejedná priamo o výzvu, svojím spôsobom to výzva je! Na základe niekoľkých
osobných jednaní s riaditeľom Štátnych lesov v Čadci, pánom Ing. Jeţíkom, mi bolo
prisľúbené, ţe Štátne lesy a.s., nám môţu zo svojho rezervného fondu prispieť na
rekonštrukciu miestnych komunikácií (MK). Pôjde však o cesty, ktoré sú pre nich
„zaujímavé“. Preto som s vedúcim lesnej správy vytypoval cestu Jedľovník a Vrchrieka po
Furmanec. Myslím si, ţe vec je na dobrej ceste – dúfam – lebo nás pred nedávnom vyzvali na
špecifikovanie poţadovanej sumy. Z tohto dôvodu sme cesty nechali oceniť – koľko by stála
kompletné rekonštrukcia. Ocenenie zrealizovala firma Ekostav Oščadnica. Uvidíme.
Podmienka 10 rokov neobmedzeného uţívania MK v celom katastri . Podobnú skúsenosť
majú aj obce Raková a Zákopčie.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Keďţe nikto z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Prerokovanie moţností zapojenia sa
obce do zverejnených výziev.
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Hlasovanie
poslancov

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 A) berie na vedomie BOD 5
 B) súhlasí so zapojením sa obce do zverejnených výziev:
- 5.1 - Projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc“,
- 5.2 - Enviromentálny fond - Zelená schéma – Zateplenie a výmena okien
a vchodových dverí ZŠ E. A. Cernana Vysoká na Kysucou,
- 5.3 - Program obnovy dediny – Mobiliár do parku a na verejné priestranstvá.
- 5.4- Enviromentálny fond – Nákup nádob na biologicky rozložiteľný odpad,
kontajnerov, traktorovej vlečky a mulčovača,
-5.5 - Projekt Ekopolis – Výsadba novej resp. revitalizácia pôvodnej zelene

Ad 6. Investičná výstavba a 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 obce Vysoká nad Kysucou a tak nebudem detailne
rozoberať drobné investičné akcie, ktoré do týchto dni prebehli, alebo stále ešte prebiehajú
 6.1- Rekonštrukcia centrálneho námestia
Námestie, tak ako dobre viete, bolo oficiálne slávnostne otvorené 23. 9. 2011. Na infokanáli
i internete boli povedané všetky dôleţité veci súvisiace s týmto projektom. V súčasnosti
prebieha finančné vysporiadanie. Z 2. ţiadosti boli obci kontrolným orgánom uznané ako
neoprávnené výdavky vo výške 24 000€. Aj keď nám to príde nelogické, nakoľko ţiadosť
o platbu bola schválená ako v ŢSK tak i ministerstvom, peniaze nám prišli späť na úverový
účet a po pol roku sa dozvieme, ţe to boli neoprávnené výdavky. Samozrejme, ţe sme ich
museli zaplatiť, inak by bola zastavená v súčasnosti podaná ţiadosť o platbu. Od firmy Rekon
s.r.o Ţilina, ktorá práce vykonávala, máme však dobropis na vrátenie celej sumy.
Neoprávnené výdavky súvisiace s uloţeným vyfrézovaným materiálom nám boli vytknuté
i pri poslednej ŢOP, avšak tu je situácia iná, nakoľko o to menej bude firme zaplatené.
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V súčasnosti prebieha kolaudácia diela. Obec si uplatní penalizačnú faktúru za nedodrţanie
termínu ukončenia a odovzdanie diela.
Chcem úprimne poďakovať, vám všetkým, ktorým to čas umoţnil a zúčastnili ste sa
slávnostného otvorenia námestia. Ja si myslím, ţe sa nám podarilo vybudovať nádherné dielo,
ktoré dúfam preţije nás všetkých a kaţdý obyvateľ našej obce, by mal byť naňho patrične
hrdý i keď je pochopiteľné, ţe kaţdý má iný vkus. Prešli sme spoločne s pánom prednostom
uţ niekoľko „dedinských“ námestí, ak sa to tak dá povedať, naposledy sme boli na Liptove,
či v Klokočove, ale všade je to iba dláţdenie malého priestoru. S takýmto obrovským
priestorom sa dá naozaj hovoriť o námestí. Dúfam, ţe sa tento priestor stane srdcom
kultúrneho a spoločenského ţivota v našej obci.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.1
informáciu starostu obce - Rekonštrukcia centrálneho námestia
 6.2 - Fontána - Pocta drotárom
So samotnou rekonštrukciou námestia úzko súvisia i ďalšie vyvolané investície väčšieho
i menšieho rázu. Jednou z nich je i samotná fontána, ktorá bohuţiaľ nebola súčasťou projektu.
Jej výstavba však svojim spôsobom nezaťaţila rozpočet, nakoľko bola financovaná
z neplánovaného predaja pozemkov Ing. Chlebničanovi v Škradnom. Chcem podotknúť, ţe
autor projektu Ing. Stanislav Mikovčák, poskytol obci projekt a „Rozpoltené srdce drotára“
ako dar, bez nároku na odmenu.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto
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Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.2
informáciu starostu obce - Fontána - Pocta drotárom
 6.3-Svietidlá + elektroinštalácia fontány
Ďalšou investíciou týkajúcou sa výstavby námestia je zaplatenia stĺpov navyše a zapojenie
fontány. Myslím si, ţe toto rozhodnutie bolo opodstatnené nakoľko by sme sa uţ k tomu
nechceli vracať.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.3
informáciu starostu obce – Svietidlá a elektroinštálacia fontány na námestí.
 6.4-Zimná údrţba námestia
Mať dlaţbu na námestí je síce krásne, ale vznikol tu problém čo s jej zimnou údrţbou.
Súčasná rozoravacia technika, s ktorou obec disponuje, by dlaţbu úplne zničila. Z tohto
dôvodu sme museli riešiť nákup nového sneţného pluhu na traktor Valtra. Dňa 18. 10. 2011
sme veľmi výhodne zakúpili prednú naklápaciu radlicu s gumovým britom a gumovými
dorazmi na obrubník. V priebehu budúceho týţdňa by sme radi rozšírili zimnú techniku
o sneţnú frézu.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
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 berie na vedomie BOD 6.4
informáciu starostu obce – Zimná údrţba na námestí.
 6.5- Dopravné značenie
Investíciou, ktorá nás ešte čaká je rozmiestnenie dopravných značiek. Obec má spracovaný
kompletný dopravný projekt. Tých je viac ako za 3500 €, ale samozrejme budeme ich
realizovať postupne.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.5
informáciu starostu obce – Dopravné značenie na centrálnom námestí.

 6.6 - Pripojenie verejných budov na sieť verejnej kanalizácie
Pri pripojení kaţdej budovy sa samozrejme stretávame s malými i veľkými problémami.
Výtokové stoky z budov sú často krát nepochopiteľne hlboko a samozrejme neexistujú ţiadne
plány a ak existujú, tak sú to situácie spred realizácie, kde nie je zakreslený skutočný stav.
Kaţdé pripojenie verejnej budovy predstavuje nemalé finančné náklady. V snahe o ich
minimalizovanie pri kaţdej budove realizujeme prieskum trhu (i keď podľa Smernice
verejného obstarávania to nie je nutné), v snahe vybrať čo najlacnejšiu firmu. Cena však môţe
byť skresľujúca... O kaţdom pripojení vás informujeme v podobe mediálnych výstupov.
Doteraz boli zrealizované:
-

Budova obecného úradu ( v rámci projektu Námestia)
Hasičská zbrojnica vo Vyšnom Kelčove – 4 707,67€
ZŠ E. A. Cernana – 7 628,95€
Zdravotné stredisko a 14 bytový nájomný dom – 3 915,92€
ZŠ Horný Kelčov + školská jedáleň a trieda MŠ – 2 200,32€
SPOLU: 18 452,86 €
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Ostáva MŠ Vysoká nad Kysucou a Dom sluţieb.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková,. Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6. 6
informáciu starostu obce – Pripojení budov v správe obce na verejnú kanalizáciu
 6.7 - Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana – výstavba strechy
Boli vykonané všetky administratívne nutné kroky, podpísaná zmluva s víťazom verejného
obstarávania. Dňa 14. 10. 2011 bolo odovzdané dodávateľskej firme stavenisko. Všetci
dúfame, ţe práce sa nám podarí do zimy ukončiť. Zatiaľ samozrejme nedošlo ani k čerpaniu
úveru.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.7
informáciu starostu obce – Riešenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana – Rekonštrukcia
strechy
 6.8 - 1. RP programu revitalizácie krajiny a protipovodňového manaţmentu 2011
Viete, ţe obec bola zaradená medzi 200 úspešných uchádzačov o tento vládny projekt.
Hlavným dôvodom bol Gajdicovský potok. Tu je to predovšetkým o ľuďoch, zarastené,
kopec dreva, ploty vedľa potoka atď... Práce na projekte boli ukončené 18. 10. 2011. Išlo
o výstavbu vodozádrţných opatrení. Kompletné informácie sú na webe a infokanáli, preto to
nebudem viac rozoberať. Reportáţ v STV 13. 10. 2011. Do 31. 12. 2011 nám ostáva v rámci
tohto projektu zamestnaných 10 pracovníkov z ÚP. S týmito ľuďmi chceme dokončiť čistenie
priekop a vyrezávanie okolia ciest.
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.8
informáciu starostu obce – Prvý RP programu revitalizácie krajiny a protipovodňového
manaţmentu 2011.
 6.9 - Spoločný projekt s Povodím Váhu
Podarilo sa nám spustiť spoločný projekt spolupráce medzi obcou, ÚP a Povodím Váhu. Od
pondelka 17. 10. 2011, sme zamestnali ďalších 5 pracovníkov z ÚP, ktorí pracujú na
vyrezávaní presne vytypovaných úsekov brehov rieky Kysuca. Pracovníkov máme na tri
mesiace do 31. 12. 2011

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.9
informáciu starostu obce – Spoločný projekt s Povodím Váhu.
 6.1O - Dom nádeje vo Vyšnom Kelčove
Prebieha projekčné spracovanie, ktoré by nám malo byť odprezentované v mesiaci november.
Projekt sa bude týkať i širšieho okolia – most, kontajner a pod. Bude uţ do neho zapracovaná
i situácia ohľadom skrytia kontajnera, prípadne umiestnenia menších kontajnerov. Projekt
bude rozdelený na niekoľko etáp. Tou prvou bude výstavba strechy nad plochou kde
prebiehajú obrady. Projekt samozrejme predstavím i OZ a dúfam, ţe tomu tak bude na
najbliţšej schôdzi.
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.10
informáciu starostu obce – o projekčnom spracovaní Domu nádeje Vyšný Kelčov.

 6.11 - Autobusové zastávky
Plne si uvedomujem, ţe prvý pohľad kaţdého návštevníka, je na cintorín a autobusovú
zastávku. Cintorín, teda jeho oplotenie a moţné projekčné spracovanie jeho rozšírenia by sme
radi riešili uţ na budúci rok.
Čo sa týka autobusových zastávok o ich rekonštrukciu sme sa akosi „obtreli“ uţ tento rok –
rekonštrukcia autobusovej zastávky ZŠ E. A. Cernana. Najviac poškodenými sú Široký most
a U Urbana. Stále sa však pohrávame s moţnosťou výmeny autobusovej zastávky v „centre“
Vyšného Kelčova za zrubovú, aká je pred budovou OcÚ. Tú z centra by sme presunuli
k Urbanovi a na Širokom moste by bol plech vymenený za palisády. Celé je to však zatiaľ
v teoretickej rovine príprav. Bol by som rád ak by sme to stihli ešte tento rok.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 6.11
informáciu starostu obce – o Rekonštrukcií a výstavbe autobusových zastávok.
 6.12 - Drobné investície
O ich realizácii vás pravidelne informujeme dostupnými médiami. Nebudem ich teda detailne
rozoberať.
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Ad 7. Správy hlavného kontrolóra
V tomto bode starosta obce udelil slovo p. Jozefovi Vrbinárovi , hlavnému kontrolórovi obce.
Ten prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom OZ a ostatným prítomným :
1.) Záznam z kontroly účtovných dokladov za obdobie 1.- 6. 2011.
2.) Záznam z kontroly pokladničných dokladov.
3.) Správa z kontroly hospodárenia ŠJ Horný Kelčov.
4.) Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie majetku k 31.12.2010, hospodárenie
s majetkom obce a následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom majetku.
Po prednesení správ, starosta obce 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
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 7
Správy hl. kontrolóra:
1.) Záznam z kontroly účtovných dokladov za obdobie 1.- 6. 2011.
2.) Záznam z kontroly pokladničných dokladov.
3.) Správa z kontroly hospodárenia ŠJ Horný Kelčov.
4.) Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie majetku k 31.12.2010, hospodárenie
s majetkom obce a následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom majetku.

Ad 8. Rôzne
Starosta obce:
 8.1 - Zakúpenie snehovej frézy TORO Pover Max 828 OXE
Uvedenú starosta obce podrobne predniesol a vysvetlil poslancom OZ v bode 6.4
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje BOD 8.1
Nákup dvojstupňovej snehovej frézy TORO Pover Max 828 OXE z predajne Mountfield Sk,
s.r.o., prevádzka Ţilina formou úveru. Nákup realizovať 20% priamou platbou a 36.
mesačnými splátkami.

 8.2 Ústna ţiadosť starostu obce, o zapojení sa do „Programu Zelená investičná
schéma“
Starosta obce:
-

V tomto bode starosta predstavil ţiadosť pre zapojenie sa obce do Programu Zelená
investičná schéma 2012, Podprogram GIS 5, program na zlepšenie energetickej
náročnosti budov s projektom „Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana
Vysoká nad Kysucou „

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje BOD 8.2
A) Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Program Zelená investičná
schéma 2012, Podprogram: GIS 5, program na zlepšenie energetickej náročnosti
budov za účelom realizácie projektu„ Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana
Vysoká nad Kysucou „- zateplenie budovy a výmena okien a vchodových dverí,
ktorého hodnota je na základe výberového konania 206.165,48 €.
B) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových v oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 10.308,274 €.
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 8.3 -VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu
a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad
Kysucou.
 Starosta obce:
Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou a následne predstavený starostom obce
prostredníctvom videoprojekcie.
Vzhľadom k tomu, ţe i v našej obci bola uvedená do prevádzky verejná kanalizácia v rámci
projektu „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc“, je potrebné prijať
opatrenia predovšetkým na zlepšenie podmienok ţivotného prostredia predovšetkým
v oblasti odpadového hospodárstva.
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloţenému návrhu VZN č. 3/2011 o
 Jozef Vavrica:
Navrhujem z VZN č. 3/2011 vypustiť bod č. 3 čl.2 - „Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom“,
nakoľko je diskriminujúci.
 Starosta obce:
Uvedený bod je citovanie zákona o verejných vodovodoch, a obec nemôţe prijať VZN, ktoré je
v rozpore so zákonom.

Ostatní poslanci OZ povaţujú pripomienku p. Jozefa Vavricu, za bezpredmetnú. Keďţe nikto
z prítomných uţ nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili,
aby dal starosta obce hlasovať o VZN č. 3/2011 o

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková,. Jozef
Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
Jozef Vavrica,
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje BOD 8.3
VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní
odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou.
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 8.4 - Informácia o tom, ţe poslanci obce Makov, doposiaľ neodovzdali Makovský
vodovod do správy SEVAK a.s. Ţilina.
Starosta obce:
Táto informácia je pre našu obec dôleţitá z toho dôvodu, ţe niektoré domácnosti
z miestnej časti Niţný Kelčov a celá časť Vyšného Kelčova, je závislá na dodávke
pitnej vody z Makovského vodovodu. Vzhľadom k tomu, ţe obec Makov má
nedostatok pitnej vody, dochádza k častým výpadkom v zásobovaní pitnou vodou.
Takisto je problém, aby sa obyvatelia našej obce v týchto miestnych častiach napájali
na kanalizáciu, keď nie sú doteraz pripojení na verejný vodovod.
Našou snahou je, hľadať spoločne so SEVAK a.s. Ţilina, také riešenia, aby sme mohli
v čo najkratšej dobe zásobovať vodou z verejného vodovodu aj tieto domácnosti
v našej obci.

Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková,. Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 8.4
Informáciu starostu obce o tom, ţe poslanci obce Makov, doposiaľ neodovzdali
vodovod do správy SEVAK a.s. Ţilina.

Makovský

 8.5 - Informácia starostu obce o vykonaní dopravného značenia v miestnej časti
Semeteš.
Starosta obce:
Po siahodlhých rokovaniach môţem s radosťou konštatovať, ţe Ţilinský samosprávny kraj,
ako správca štátnej cesty v miestnej časti Semeteš, v týchto dňoch osadil 4 dopravné značky
s označením obce Vysoká nad Kysucou miestnej časti Semeteš.
Z tohto miesta sa chcem úprimne poďakovať za pomoc Ing. Štrbovi, podpredsedovi
Ţilinského samosprávneho kraja a p. Milanovi Matušinskému redaktorovi STV, ktorí
vynaloţili maximálne úsilie, aby sa tieto dopravné značky osadili.
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 8.5
Informáciu starostu obce o osadení dopravných značiek v miestnej časti Semeteš.
 8.6 - Informácia starostu obce o pripravovanej zmene financovania obcí.
Starosta obce:
Základný bod návrhu je v tom, ţe kým v súčasnosti dostávajú samosprávy 93,8% dane z
príjmu fyzických osôb, od budúceho roku budú dostávať 12,97% výnosu všetkých daní, tzv.
mix daní.
MF SR predkladá návrh zákona, ktorým sa navrhuje radikálna zmena systému financovania
obcí z podielových daní a to rozšírením okruhu podielových daní z jednej dane (daň z príjmov
FO) na mix daní. Navrhované zmeny podmienok určovania a poskytovania podielových daní,
navrhované zníţenie podielu obcí na centrálnych daniach, porovnanie vývoja výnosu daní
obciam v priebehu rozpočtového roka podľa súčasného a novo navrhovaného systému ako aj
zrejmé nerešpektovanie ústavného princíp o presune finančných prostriedkov obciam spolu
s presunutými kompetenciami z orgánov štátnej správy potvrdzujú názor, ţe cieľom
navrhovaného zákona nie je systémové riešenie financovania obcí vyvolané obrovským
nárastom ich kompetencií, ani proklamované zvýšenie spravodlivosti rozdeľovania daní
a posilnenie stability príjmov obcí ale len presun finančných prostriedkov z miest, obcí a od
ich obyvateľov na krytie zvýšených výdavkov štátneho rozpočtu a krytie výdavkov na
realizáciu daňovo – odvodovej reformy.
Fiškálna decentralizácia bola postavená na princípoch stability, transparentnosti,
spravodlivosti a zodpovednosti za vlastné príjmy miest a obcí, nie za príjmy celého verejného
sektora. Daň z príjmov fyzických osôb bola pre samosprávu „určená“ najmä preto, ţe:


je viazaná na občiansky princíp



má lokálny (regionálny charakter)



je najbliţšia charakteru
vykonávaných samosprávou

a povahe
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je daňou, ktorá je realizovaná („zostáva“) takmer celá na území
Slovenskej republiky



je viazaná na príjmy občanov, ţivnostníkov



mestá a obce môţu nepriamo ovplyvňovať zamestnanosť



očakávaný výnos vykryje čiastočne aj tzv. modernizačný dlh pri
preberaní kompetencií zo štátnej správy
Nastaveniu princípov fiškálnej decentralizácie predchádzala veľmi podrobná diskusia
o rozsahu kompetencií, ktoré majú obce plniť po fiškálnej decentralizácií a schopnosť ich
finančného krytia. Napriek obrovskému nárastu kompetencií obcí od roku 2005 návrh zákona
o rozpočtovom určení niektorých daní nevytvára podmienky na systémové vyriešenie
financovania nárastu kompetencií obcí.
Bude náročné pripraviť a nasimulovať rozpočet. Je dokonca pravdepodobné ţe štát pôjde
historicky po prvý krát na rozpočtové provizórium.
Jednoznačným cieľom je tlak na obce dofinancovať vlastné zdroje zvýšením daní a miestnych
poplatkov s čím samozrejme ani jedna samospráva a teda i Obec Vysoká nad Kysucou
nesúhlasí.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 8.6
Informácia starostu obce o pripravovanej zmene financovania obcí.

 8-7 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.
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Pani Štefková je ochotná tieto podiely od obce odkúpiť za prijateľnú cenu.
Listom zo dňa 20.9.2011 zaregistrovaný obcou Vysoká nad Kysucou č. 382/2011 zo dňa
23.9.2011 oznamuje, ţe za uvedené nehnuteľnosti je ochotná zaplatiť 800,00 €.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Jozef Vavrica:
 Podľa môjho názoru je ponúkaná cena veľmi nízka. Pokiaľ sa pani Štefková cíti
dotknutá vo svojich právach odporúčam, nech si ich vymáha cestou súdu.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o tomto bode hlasovať podľa
návrhu poslanca Jozefa Vavricu. Kto je za odpredaj ?
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
nikto
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 neschvaľuje BOD 8-7
ţiadosť Agneši Štefkovej, nar. 14.11.1930, bytom Ostrava, Čujkovová 31 o odpredaj majetku
za cenu 800,00 €.
 8-8 Milan Boháčik, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 1215
Ţiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc
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 ţiadosti Milana Boháčika, Vysoká nad Kysucou
1215.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
nikto
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
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Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 neschvaľuje BOD 8-8
ţiadosť Milana Boháčika, Vysoká nad Kysucou 1215 o poskytnutie jednorazovej sociálnej
výpomoci.

 8-9 Oľga Lajčáková, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 495
Ţiadosť o výrub brezy na miestnom cintoríne pri hrobovom mieste G-281.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu, skonštatovaní, ţe v mesiaci november začína
obdobie vegetačného kľudu, výrub je moţné realizovať, samozrejme za predpokladu, ţe je to
technicky moţné.
Keďţe nikto z prítomných nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o ţiadosti Oľgy Lajčákovej, Vysoká nad Kysucou
495.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje BOD 8.9
Ţiadosť Oľgy Lajčákovej, Vysoká nad Kysucou 495
- výrub brezy na miestnom cintoríne, pri hrobovom mieste G- 281za predpokladu, ţe
je to technicky moţné.
 8.10 Rodiny – Baričáková, Lisková, Jakubíková a Rudolf Šamaj, Vyšný Kelčov
Ţiadosť o doplnenie verejného osvetlenia.
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 ţiadosti občanov Vyšný Kelčov – doplnenie
verejného osvetlenia.
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 schvaľuje BOD 8.10
Ţiadosť o doplnenie verejného osvetlenia v miestnej časti Vyšný Kelčov pre rodiny
Baričáková, Jakubíková, Lisková a Rudolf Šamaj, za predpokladu, ţe je to technicky moţné.
 8.11-Milan Zeman, Niţný Kelčov č. 514 , 023 55 Vysoká nad Kysucou a spol.
Ţiadosť o zriadenie obytnej zóny
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu s konštatovaním, ţe kaţdé dopravné značenie aj
keď sa jedná o miestnu komunikáciu, musí byť odsúhlasené dopravným inšpektorátom
v Čadci.
Keďţe nikto z prítomných nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o ţiadosti občanov Niţný Kelčov – zriadenie obytnej
zóny.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie – ţiadosť p. Milana Zemana, Niţný Kelčov 514 a spol, o zriadenie
obytnej zóny,
B) doporučuje starostovi obce – jednať s Dopravným Inšpektorátom PZ v Čadci
o moţnosti zriadenia obytnej zóny na MK Niţný Kelčov.
 8.12-Pavol Kovalík , 023 55 Vysoká nad Kysucou 296
Ţiadosť o osadenie dopravného zrkadla.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
 Jozef Zborovan:
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Keby obec mala osadiť zrkadlo pri kaţdej komunikácií, stala by obcou s najväčším
počtom zrkadiel na Slovensku. Pokiaľ sa pamätám, prijali sme opatrenie, ţe obec
bude poskytovať pomoc iba vtedy, ak sa to týka viac ako sedem rodinných domov.
V tomto prípade sa jedná iba o 3 domy.
Odporúčam, aby si ţiadateľ osadil zrkadlo na vlastné náklady.
Keďţe nikto z prítomných nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o ţiadosti p. Kovalíka – osadenie dopravného
zrkadla.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
nikto
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 neschvaľuje BOD 8-12
Ţiadosť Pavla Kovalíka, Vysoká nad Kysucou 296, o osadenie dopravného zrkadla.
Zrkadlo si môţe zriadiť na vlastné náklady za predpokladu, ţe bude udelený súhlas DI
v Čadci.
 8.13-MUDr. Jana Jurašková , 023 55 Vysoká nad Kysucou 424
Ţiadosť o osadenie dopravného zrkadla.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
 Jozef Zborovan:
Detto ako pri bode 8-12.
Keďţe nikto z prítomných nepredniesol ţiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o ţiadosti p. Kovalíka – osadenie dopravného
zrkadla.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
nikto
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
 neschvaľuje BOD 8-13
Ţiadosť MUDr. Jany Juraškovej, Vysoká nad Kysucou 424, o osadenie dopravného zrkadla.
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Zrkadlo si môţe zriadiť na vlastné náklady za predpokladu, ţe bude udelený súhlas DI
v Čadci.
 8.14-MATEPARM a.s., Paláriková 48, 022 01 Čadca
Ţiadosť o odkúpenie priestorov v časti prízemie Obecného úradu, na zriadenie
ambulancie detského lekára.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
 Jozef Vavrica:
Aj keď si uvedomujem, ţe ambulancia detského lekára v našej obci je potrebná,
neviem či by bolo vhodné, aby sme priestory bytu, o ktorý má spoločnosť záujem
predávali, ale dali radšej do prenájmu na max.20 rokov.
 S návrhom poslanca Jozefa Vavricu, súhlasili aj ostatní prítomní poslanci a navrhli
starostovi obce, aby dal hlasovať:
A) neschvaľujeme odpredať priestory bytu v budove OcÚ
B) schvaľujeme prenájmom priestorov bytu v budove OcÚ, za účelom zriadenia detskej
ambulancie na dobu 20 rokov.
O takto predloţenom návrhu dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
A) neschvaľuje
ţiadosť spoločnosti MATEPHARN a.s., Palárikova 48, 022 01 Čadca - odpredaj
bytových priestorov v budove OcÚ Vysoká nad Kysucou, za účelom zriadenia detskej
ambulancie.
B) schvaľuje
prenájom priestorov v budove OcÚ Vysoká nad Kysucou, za účelom zriadenia
detskej ambulancie spoločnosti MATEPHARN a.s., Palárikova48, 022 01 Čadca, na
dobu 20 rokov.
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 8.15-ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie inventárnych predmetov
Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predloţil návrh na vyradenie inventárnych
predmetov ZŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Starosta obce dal o predloţenom
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Jozef
Vavrica, Jozef Zborovan, Ján Lysík, Mgr. Marta Sláviková
nikto
nikto

Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici.
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - vyradenie inventárnych predmetov ZŠ E.A.
Cernana vo Vysokej nad Kysucou podľa priloţeného návrhu.
.
 8.16 – Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeţe a školstva pri OZ Vysoká nad
Kysucou
Preverenie skutočnosti, ktoré boli predmetom rokovania na OZ 16.8.2011
 Mgr. Janka Jurčová :
Dňa 17.10.2011, uskutočnila komisia návštevu ZŠ v Hornom Kelčove za účelom preverenia
skutočností, ktoré boli predmetom rokovania na obecnom zastupiteľstve v mesiaci august
2011. Komisia sa zamerala na riešenie týchto bodov:
- umiestnenie elokovanej triedy MŠ v priestoroch ŠJ.
- vykurovanie priestorov druţiny , telocvične.
- celkový chod školy, nedoplatok finančných prostriedkov, nedoplatok energií.
- sťaţnosť p. Anny Hoďákovej.
P. Mgr. Janka Jurčová podrobne oboznámila všetkých prítomných s výsledkami, ktoré zistila
komisia.
Písomná správa komisie je prílohou zápisnice.
Uznesenie k bodu prijaté, priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo:
 Berie na vedomie BOD 8-16 – Správu komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeţe
a školstva pri OZ Vysoká nad Kysucou.
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Ad. 9 Diskusia
 9-1 Jozef Zborovan
Ţelezný most pri ihrisku, oproti r.d. p. Jurča – potrebné osadiť tabuľu „Zákaz sypania
smetí“.
Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 9-1
Návrh poslanca Jozefa Zborovana, o osadenie tabule „Zákaz sypania smetí“.
 9-2 Jozef Zborovan
Na budove Zdravotného strediska je tabuľa ešte MUDr. Dušan Šupola - odstrániť.
Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 9-2
Návrh poslanca Jozefa Zborovana, o odstránenie tabule z budovy ZS.
 9-3 – Mgr. Janka Jurčová
Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeţe a školstva – navrhuje zaoberať sa
myšlienkou zriadenia centra - strediska záujmovej činnosti.
K tomuto návrhu sa pripojila i poslankyňa Mgr. Marta Sláviková.
 Starosta obce:
O moţnosti zriadenia centra - strediska záujmovej činnosti sme uţ s pani riaditeľkou
Mgr. Máriou Pivkovou diskutovali. V súčasnosti prebieha „zisťovanie“ čo všetko je
nutné splniť a dodrţať, aby ho bolo moţné zriadiť.
Obecné zastupiteľstvo:
 berie na vedomie BOD 9-3
Návrh poslankyne Mgr. Janky Jurčovej - zriadenie centra – strediska záujmovej
činnosti.
 9-4 Mgr. Katarína Chnapková
Apelujem na zníţenie ceny odvozu TKO pre občanov miestnej časti Semeteš. Občania
sú skládkou najviac potrestaní a nemajú ţiadne bonusy. Nemôţem si pomôcť, ale ja
v tom vidím výrazne znevýhodnenie oproti centru obce.
 Starosta obce:
O moţnosti zníţenia ceny za vývoz TKO, môţe rozhodnúť OZ pri tvorbe rozpočtu obce
pre budúci rok, ale treba mať na zreteli aj to, ţe naša obec je kopaničiarskeho
charakteru.
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Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie BOD 9-4
Ţiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej, o zníţenie ceny za vývoz TKO pre
miestnu časť Semeteš.

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Uznesenie OZ č. 5/2011 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 piatu schôdzu
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1825 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Marta Sláviková

.......................................................

Mgr. Katarína Chnapková

.................………………………..

Zapisovateľ:
Ing. Ladislav Kubačák

……………………….
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