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Zápisnica OZ 5/2011 
 

Z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 13.12. 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 

                             Ján Lysík 

                             Mgr. Marta Sláviková  

                             Dpt. Jozef Vavrica 

                             Mgr. Martin Machciník 

Neprítomní poslanci OZ :  Jozef Zborovan- ospravedlnený,   Mgr. Katarína Chnapková- 

                                                     ospravedlnená 

 

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 minulej schôdze obecného zastupiteľstva (Videoprojekcia). 

4. Všeobecne - záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne - záväzné nariadenie o nakladaní s 

odpadmi   (zaslané e-mailom). 

5. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre 2011 (zaslané e-mailom). 

6. Investičné akcie (Videoprojekcia). 

7. Predloţenie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad 

Kysucou za rok 2011 (Videoprojekcia). 

8. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti. 

9. Rôzne.  

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver 
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    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.  

Starosta obce skonštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, schôdza je teda 

uznášania schopná.   

Následne predloţil starosta obce poslancom OZ návrh programu. 

        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,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Obecné zastupiteľstvo  

 schvaľuje  program  dnešného rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva. 

4. Všeobecne - záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne - záväzné nariadenie o nakladaní 

s odpadmi. 

5. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre 2011.  

6. Investičné akcie. 

7. Predloţenie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad 

Kysucou za rok 2011. 

8. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti. 

9. Rôzne.  

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. Janka Jurčová 

                                                                                    Mgr. Martin Machciník   

Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo  

 schvaľuje BOD 2  - zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a členov návrhovej 

                                            komisie. 

 

Ad 3. Kontrola uznesení 

 

 Bod 3.1 Schôdza zo dňa 21. 10. 2011 - Uznesenie OZ 5/2011 

 

 Starosta obce: 

 

 Uznesenie 3-5/2011 Pridelenie dvojizbového bytu č. 8 Martine Kmínkovej. 

Byt č. 8 bol pridelený Martine Kmínkovej, ktorá ho uţ i na základe nájomnej zmluvy 

uţíva. 

 Uznesenie 8-4-5/2011 Informácia starostu obce o tom, ţe poslanci obce Makov, 

doposiaľ neodovzdali   Makovský vodovod do správy  SEVAK a.s. Ţilina. 

Na základe stretnutia s pánom Kolesárom a pánom Ing. Haluškom zo spoločnosti 

SEVAK a.s. Ţilina, som pripravil a zaslal ţiadosť spoločnosti SEVAK a.s. Ţilina na 

urýchlené riešenie dodávky pitnej vody do vodovodu na Niţnom Kelčove a tým 

i následne do Vyšného Kelčova. Dňa 28. 11. 2011 (jednania som sa nezúčastnil 

nakoľko som absolvoval školenie), sa pánovi prednostovi podarilo dojednať, ţe počnúc 

od 1. 12. 2011 začalo byť vodovodné potrubie v Niţnom Kelčove zásobované vodou 

zo Skupinového vodovodu Nová Bystrica a počnúc od 1. 1. 2012 bude moţné sa 

pripojiť na sieť verejného vodovodu aj vo Vyšnom Kelčove. 

 Uznesenie 6-6-5/2011 OZ zobralo na vedomie BOD 6.6 -  informáciu starostu obce – 

Pripojenie budov v správe obce na verejnú kanalizáciu. 
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V súčasnosti sú uţ prípojky odkontrolované a prevzaté spoločnosťou  SEVAK a.s. 

Ţilina. Je potrebné ešte dorobiť prípojky pre MŠ v ústredí a Dom sluţieb. 

 Uznesenie 8-9-5/2011 Ţiadosť Oľgy Lajčákovej, Vysoká nad Kysucou 495- výrub 

brezy na miestnom cintoríne, pri hrobovom mieste G- 281 za  predpokladu, ţe je to 

technicky moţné. 

Spoločne s našimi zamestnancami sme vyriešili technický spôsob ich výrubu, nakoľko 

tu bude musieť byť pouţitý ţeriav.  Z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami 

obce sa tak doposiaľ neudialo (zamestnanci  nečerpali letné dovolenky z dôvodu 

objemu prác a preto čerpajú dovolenky teraz). Na realizáciu sme však pripravení a po 

vybavení a vydaní nutných povolení prebehne v rámci plánu prác najneskôr však do 

skončenia vegetačného kľudu. Uznesenie trvá. 

 Uznesenie 8-10-5/2011 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. 

Prešetrili sme to s pánom prednostom priamo na mieste. Existujú tam určite 

minimálne dve technické riešenia. Budeme realizovať spoločne s osvetlením  MK 

k pánovi Milanovi Kubošníkovi ml „U Petráša“. Uznesenie trvá. 

 Uznesenie 8-11-5/2011 ţiadosť p. Milana Zemana, Niţný Kelčov 514 a spol. 

o zriadenie obytnej zóny. 

Ţiadosť o vyjadrenie sa k zámeru bola zaslaná na dopravný inšpektorát v Čadci. 

Uznesenie trvá. 

 Uznesenie 8-14-5/2011 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. 

Dňa 1. 12. 2011 bola so spoločnosťou spísaná a podpísaná nájomná zmluva. Podľa 

prísľubu konateľa,  by sa malo čo najskôr začať so stavebnými úpravami. 

 Uznesenie 9-1-5 diskusný príspevok pána Zborovana,-  ţiadosť na umiestnenie tabuľky 

„Zákaz uskladňovania odpadu“. 

Priznám sa, ţe túto vec sme trošku opomenuli. V tejto časti však bolo koryto Kysuce 

vyčistené a v závislosti od počasia tam tabuľku osadíme. Uznesenie trvá. 

 Uznesenie 9-2-5 diskusný príspevok pána Zborovana na odstránenie pôvodnej tabule 

označujúcej ambulanciu lekára MUDr. Šupolu 

Tabuľa je uţ odstránená a bola nahradená novou aktuálnou. 

 Uznesenie 9-3-5 návrh poslankyne Mgr. Janky Jurčovej-  zriadenie centra – strediska 

záujmovej činnosti. 

Tak ako som uviedol priamo na schôdzi OZ o tejto variante sme sa s pani riaditeľkou 

uţ rozprávali. Avšak opätovne sme sa stretli, dohodli ďalší postup a pani riaditeľka 

v tomto čase uţ intenzívne pracuje na nutných krokoch.. 

 Diskusný príspevok viacerých poslancov o upozornenie na nedostatočný sortiment 

liekov v lekárni. 

 Problém som prejednal s majiteľom lekárne, ten mi prisľúbil nápravu. Viac k tomu 

nedokáţem povedať. 
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 Uznesenie 9-4-5/2011 Ţiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej,  o zníţenie ceny 

za vývoz TKO pre miestnu časť Semeteš. 

Toto budete mať moţnosť prejednať dnes v bode 4 prípadne pri schvaľovaní rozpočtu. 

 

 

 K  Bodu 3.1 – Uznesenie OZ 5/2011 zo dňa 21. 10. 2011  otvoril starosta obce 

diskusiu.  Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie BOD 3.1  - kontrola uznesenia OZ  č.5/2011 

 

 

 Bod 3.2 Mimoriadna schôdza zo dňa 15. 11. 2011 - Uznesenie OZ 6/2011 

 

 Starosta obce: 
 

 Uznesenie 3-6/2011 vyzvať konateľa spoločnosti ELPRAM s.r.o., pána Vladimíra 

Mlakytu o písomné verejné ospravedlnenie v termíne do 15 dní od doručenia. 

Konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o. Ţilina prevzal zaslané uznesenie dňa 24. 11. 

2011. Dňa 5. 12. 2011 bol  Obci Vysoká nad Kysucou  doručený list „Reakcia na list 

zo dňa 15.11.2011“ sp. zn. DU/40/2011 z o dňa 02.12.2011, zaregistrovaný Obcou 

Vysoká nad Kysucou pod. č. j. 494/2011. 

( Následne starosta obce predloţil poslancom OZ a ostatným prítomným uvedený list  

prostredníctvom videoprojekcie.) 

Ja osobne ho nepovaţujem za ospravedlnenie, nakoľko v predmetnej veci ma uţ 

kontaktovala i polícia. Zhodou okolností 15 dňová lehota je takmer identická 

s konaním sa schôdze OZ, preto Vás chcem poţiadať o vyjadrenie sa nakoľko list bol 

opätovne adresovaný OZ. 

 

 Mgr. Martin Machciník: 

Musím povedať, ţe „Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe 

zadania zákazky“ podané konateľom spoločnosti Elpram s.r.o., Ţilina, nebolo 

upozornením, ale vyhráţkou a obvinením starostu obce , poslancov OZ, prednostu 

OcÚ, hlavného kontrolóra. List spoločnosti Elpram s.r.o. Ţilina , „Reakcia na list zo 

dňa 15.11.2011“,  nepovaţujem za ospravedlnenie a preto trvám na dodrţaní 

uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 t.j.: 
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-  v prípade, ţe sa konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o., Ţilina, pán Vladimíra Mlakyta, verejne 

neospravedlní, na základe odporúčaní právneho poradcu, riešiť uvedenú vec cestou súdu. 

 Mgr. Janka Jurčová: 

Súhlasím s návrhom p. Mgr. Martina Machciníka, nakoľko uvedený list nie je 

ospravedlnenie. 

 Ján Lysík: 

Aj keď ani ja tento list nepovaţujem za ospravedlnenie, mám za to, ţe konateľ 

spoločnosti  Elpram s.r.o. Ţilina, si dostatočne neuvedomil svoje počínanie. 

Navrhujem mu dať ešte moţnosť a vyzvať ho, aby sa ospravedlnil (v termíne do konca 

kalendárneho roka 2011). Ak ani do tohto termínu tak neučiní, potom navrhujem, 

obrátiť sa na právneho zástupcu . 

 Spoločný návrh všetkých prítomných poslancov: 

 List spoločnosti Elpram s.r.o. Ţilina, č. DU/40/2011 zo dňa 02.12.2011 „ Reakcia na 

list zo dňa 15.11.2011“  nepovaţujeme za ospravedlnenie, preto trváme na dodrţaní 

uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 t.j. na základe odporúčaní právneho zástupcu, 

riešiť uvedenú vec cestou súdu stým, ţe konateľ spoločnosti bude ešte raz vyzvaný k tomu , 

aby sa verejne ospravedlnil. 

O tomto návrhu dal starosta hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo 

  berie na vedomie BOD 3.2  - kontrola uznesenia OZ  č.6/2011 

A) nepovaţuje za ospravedlnenie list od spoločnosti Elpram s.r.o. Ţilina, č. DU/40/2011 zo 

dňa 02.12.2011 „ Reakcia na list zo dňa 15.11.2011“ 

B) trvá na dodrţaní uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 t.j. na základe odporúčaní 

právneho zástupcu riešiť uvedenú vec cestou súdu stým, ţe bude predtým ešte raz vyzvaný 

k tomu, aby sa verejne ospravedlnil. 

 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

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

8 

Zápisnica 7/2011 z 13.12.2011 

 

Ad .4  VZN č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

          odpady a drobné stavebné odpady,  

          VZNč.5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci 

 

 4.1 VZN č.4/2011o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne   odpady 

      a drobné  stavebné odpady  

 Starosta obce: 

Návrh VZN č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady,  Vám bol zaslaný e-mailovou poštou. Na úradnej tabuli bol 

vyvesený 28.11.2011 a k dnešnému dňu neboli k návrhu vznesené ţiadne 

pripomienky. 

Prejednanie tohto závaţného dokumentu bolo tým určujúcim momentom, kvôli 

ktorému som zvolával dnešnú schôdzu OZ. Sami ste mali moţnosť pozorovať 

„ťahanice“ o prijatí zákona o miestnych daniach. V návrhu, ktorý ste dostali 

elektronickou poštou sme vám vyznačili navrhované zmeny. Ide o dva typy zmien. 

Jednou skupinou sú zmeny, ktoré nám vytkla pri kontrole okresná prokurátorka 

a druhou sú zmeny, ktoré navrhuje Obec Vysoká nad Kysucou 

Následne starosta obce predstavil Návrh VZN č.4/2011 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

prostredníctvom videoprojekcie a otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

 

 Mgr. Marta Sláviková: 

S predloţeným návrhom súhlasím, aj keď si myslím, ţe poplatky za odvoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu sú nízke. Hovorím to preto, nakoľko som presvedčená o tom, ţe 

ten kto odpad vyprodukuje, mal by ho aj v plnej výške zaplatiť. Preto, ak nebudú 

príjmy z poplatkov stanovené týmto VZN vyššie ako 90% výdavkov vynaloţených na 

odvoz a likvidáciu odpadov, (budem ţiadať dôvodovú správu), budem trvať na tom, 

aby sa toto VZN pre rok 2013 upravilo. 

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o prijatí VZN č. 4/2011 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo 

 Prerokovalo BOD 4.1 

A) ruší doteraz platné VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2010. 

B)  schvaľuje nové VZN č. č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 4.2 VZN č.5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci 

 

 Starosta obce: 

Návrh VZN č.5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci, Vám bol zaslaný e-mailovou 

poštou. Na úradnej tabuli bol vyvesený 28.11.2011 a k dnešnému dňu neboli k návrhu 

vznesené ţiadne pripomienky. 

Následne starosta obce predstavil Návrh VZNč.5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci, 

prostredníctvom videoprojekcie a otvoril k tomuto bodu diskusiu.  

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

zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o prijatí VZN č.5/2011 o nakladaní 

s odpadmi v obci.  

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

Obecné zastupiteľstvo 

 Prerokovalo BOD 4.2 

A) ruší doteraz platné VZN č.1/2005 účinné od 1.1.2006 o nakladaní s odpadmi 

v obci 

B) schvaľuje  nové VZN č.5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci. 
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Ad. 5 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 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. Súčasťou úpravy rozpočtu obce sú aj rozpočty ZŠ E.A.Cernana Vysoká nad 

Kysucou a ZŠ Vyšný Kelčov. 

Predloţený návrh úpravy rozpočtu a programového rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

 

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

diskusiu. 

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 č. 3 za rok 2011. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 schvaľuje BOD č. 5 

úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 za rok 2011  

 

Ad. 6 Investičné akcie  

 

 6.1.Rekonštrukcia centrálneho námestia 

Pevne verím a dúfam, ţe  sa s uvedeným projektom dostávame do poslednej fázy. Tak ako 

som Vás informoval na poslednej schôdzi (21. 10. 2011), riadiaci orgán nám uznal ako 

neoprávnené výdavky vo výške 26.118,47 € a z poslednej ţiadosti o platbu to bolo 32.918,98 

€. Nakoľko prvý neoprávnený výdavok sme museli zaplatiť zo svojich zdrojov, poţadovali 

sme formou dobropisu jeho vrátenie. Dobropis však riadiaci orgán v záverečnom zúčtovaní 

nechcel uznať a preto sme sa s majiteľom firmy REKON s.r.o., Ţilina, dohodli na vinkulácii 
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dlţnej sumy. V rámci podania posledných dvoch faktúr boli obci opäť uznané ďalšie 

neoprávnené výdavky vo výške 32 918,98€. Na základe ţiadosti o jej vydokladovanie sme 

vyzvali o doplnenie nutných dokladov a potvrdení. Spoločnosť REKON s.r.o., Ţilina, však 

v stanovenom termíne, ktorý určil riadiaci orgán potrebné doklady nedoloţila a preto sme na 

VÚC Ţilina oznámili, ţe túto sumu uznávame ako neoprávnený výdavok. Následne nám 

REKON s.r.o., Ţilina,  na ňu vydal i dobropis. Dňa 23. 11. 2011 nám výpisom z účtu bolo 

oznámené, ţe nám na účet nabehli finančné prostriedky k úhrade posledných faktúr vo výške: 

361 562,75 €. Tieto uţ boli krátené práve o 32 918,98 €,  čo bola suma neoprávnených 

nákladov. Nakoľko faktúry boli dve, rozdelili sme sumu na úhradu spoločnosti REKON s.r.o., 

Ţilina,  na dve časti. Ako prvú sme uhradili faktúru, kde bola vinkulácia dlţnej čiastky Obce 

Vysoká nad Kysucou a následne faktúru, kde boli vinkulácie poddodávateľských spoločností. 

Týmto spôsobom sa nám podarilo získať od dodávateľskej spoločnosti dlţnú čiastku a podľa 

mojich informácii v poriadku prebehli vinkulácie i pre firmu B&B Korňa, pre pána Klečka 

(práce na verejnom osvetlení) a pod. Po úhradách a doplnení nutných potvrdení,  sme dňa 7. 

decembra 2011 doplnili na VÚC Ţilina podanú záverečnú monitorovaciu správu a v priebehu 

tohto týţdňa podáme poslednú ţiadosť o platbu. Súbeţne s týmito úkonmi obec Vysoká nad 

Kysucou vystaví spoločnosti REKON s.r.o., Ţilina,  faktúru za omeškanie odovzdania diela. 

Následne budeme očakávať záverečnú kontrolu.  

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.1 

Informáciu starostu obce  o Rekonštrukcií centrálneho námestia. 

 

 6.2 Zimná údrţba námestia 

Obec Vysoká nad Kysucou rozšírila svoj strojový park o sneţnú frézu . Zimná údrţba 

miestnych komunikácií je zazmluvnená s pánom Hazukom – Vyšný Kelčov, pánom Petrom 

Janetkom – Niţný Kelčov, Ľubomírom Zelenkom – Semeteš a Ústredie bude rozorávať 

obecný traktor. Musím povedať, ţe na základe minuloročných skúseností sme s týmto 

systémom spokojní a to i na základe spätnej väzby od občanov. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.2 

Informáciu starostu obce  o zimnej údrţbe námestia. 

 

 

 6.3 Dopravné značenie námestia 

O tejto nutnej investícii som vás informoval na zastupiteľstve č. 5/2011. Na túto investíciu 

máme  spracovanú  projektovú dokumentáciu. Tak ako som hovoril, budeme ju realizovať na 

etapy, avšak aţ v budúcom kalendárnom roku. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.3 

Informáciu starostu obce  o Dopravnom značení námestia. 

 

 

 6.4 1.RP  revitalizácie krajiny a protipovodňového manaţmentu 2011 

Stavebné práce na projekte boli ukončené 18. 10. 2011. Išlo o výstavbu 

vodozádrţných opatrení. I keď sme poţiadali o predĺţenie zúčtovacieho termínu 

do konca mesiaca november a Úrad vlády SR nám vyhovel, dodávateľ nebol 

schopný dokončiť v stanovenom termíne  porealizačné zameranie vykonaných 

opatrení a viac krát sme ho museli upozorňovať na buď chýbajúce údaje, prípadne 

technické nedostatky. Dnes čakáme na jeho fakturáciu, aby sme súhrnné 

dokumenty mohli odoslať na záverečné zúčtovanie. Z našej strany máme všetko 

pripravené. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.4 

Informáciu starostu obce  o 1.Realizačnom  projekte revitalizácie krajiny a protipovodňového 

manaţmentu 2011 

 

 

 6.5 Vyrezávanie a čistenie brehov Kysuce 

Ide o spoločný projekt Úradu práce, Povodia Váhu a Obce Vysoká nad Kysucou ako 

realizátora. Projekt bude ukončený 31. 12. 2011. V rámci neho sa nám na 2,5 mesiaca 

podarilo zamestnať 5 ľudí, ku ktorým sa pracovne pridali i 10 pracovníci s uţ stavebne 

dokončeného 1. RP. Podarilo sa nám vyčistiť úseky: 

- od Rekši aţ po závod K TEN v ústredí obce, 

- od začiatku plota školy, celý vysoký breh aţ po pána Solárika, 

- Široký most, 

- Rieku Kelčovanku od jej ústia aţ po pani Nemcovú, 

- Na Niţnom Kelčove od Ondreja Kubinca aţ po pani Putoríkovú. 

Počas realizácie prác zamestnanci vyhrabávali brehy v daných úsekoch a vyrezávali kroviny 

do priemeru 10cm. Bohuţiaľ stávali sme sa svedkami, ţe po ich odchode sa uvedené úseky 

stali terčom obyvateľov, ktorí vyrezávali hrubé vŕby a jelše. Zo strany obyvateľov sa 

stretávam z pozitívnym hodnotením avšak nedá sa to sa však povedať zo strany ochranárov. 

Musím povedať, ţe obec bola iba vykonávateľom prác. Tie mal vo svojom popise Povodie 

Váhu – preto ten spoločný projekt. Zamestnanci boli financovaní podľa kľúča 95%-ÚP, 5%-

Povodie Váhu, stravné – obec. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.5 

Informáciu starostu obce  o vyrezávaní a čistení brehov Kysuce. 

 

 6.6 Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou- strecha  

S časti som vývoj situácie načrtol uţ v kontrole uznesení. Práce napredajú podľa stanoveného 

harmonogramu. Môţem povedať, ţe i napriek niekoľkým zatečeniam interiéru, ktoré 

samozrejme opraví dodávateľská firma, nám počasie praje. Termín ukončenia prác bol 
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dohodnutý na 17. 12. 2011. Dôjde tu však k časovému posunu, nakoľko sme sa oproti 

pôvodnej dohode z technických príčin rozhodli rovno klásť i izolačnú vatu. Pôvodne sme ju 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov chceli klásť aţ niekedy v budúcnosti , avšak po 

niekoľkých technických poradách sme dospeli k záveru, ţe jej pokládla pod uţ namontovanou 

strešnou krytinou, by bola takmer nemoţná a taktieţ by musela byť rozmontovaná časť 

strechy, aby sme ju tam dostali. Je preto logické urobiť to v súlade s následnosťou stavebných 

krokov.  Ide o investičnú poloţku vo výške 14 200 EUR. Vata bola prefinancovaná 

dodávateľskou spoločnosťou, ktorá sa s obcou dohodla na splátkovom kalendári od začiatku 

budúceho kalendárneho roka, bez akéhokoľvek navýšenia koncovej sumy!  Pri kontrole 

revízneho technika školy bolo zistené, ţe v nevyhovujúcom stave je samozrejme 

i bleskozvod. Z tohto dôvodu sme zadali vypracovanie technickej dokumentácie bleskozvodu, 

ktorá uţ je momentálne hotová. S jeho rekonštrukciou sa začne čo najskôr, avšak 

predpokladám, ţe v závislosti na počasí to bude najskôr v jarných mesiacoch. Pôjde 

o investíciu cca 7000 EUR. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 A) Berie na vedomie  BOD č. 6.6 

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

sedlová strecha. 

 B) Súhlasí, 

aby obec Vysoká nad Kysucou a spoločnosť B&B s.r.o. Korňa dohodli splátkový kalendár 

za práce – zateplenie stropu a bleskozvod, splatný do 31.6.2012. 

 

 6.7 Drobné investičné akcie 

Tieto prebiehajú takpovediac kaţdý deň. Ide o všetky drobné údrţbárske práce, nákup 

rôzneho materiálu a pod. Pravidelne sa o nich snaţíme informovať na Infokanále obce 

a webovom sídle obce. S tých najaktuálnejších je to nákup novej svetelnej výzdoby, oprava 

vianočného stromčeka, nákup ţiaroviek na vianočné stromčeky vo Vyšnom Kelčove a atď. 

Taktieţ sme dokončili úpravu garáţe, ktorá vznikla z bývalej kotolne v suteréne budovy 

obecného úradu. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 6.7 

Informáciu starostu obce  o drobných obecných investičných akciách. 

 

 

 

Ad 7. Predloţenie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného 

          úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok 2011  
Poznámka: všetky správy sú prekopírované v úplnom znení. 

 

 

 Anna Opialová - Oddelenie matriky a evidencie obyvateľov 
 

Matrika : 

 
Na úseku matriky sa vykonávajú zápisy do knihy narodení, úmrtí a knihy  manţelstiev. Do 

knihy manţelstiev bolo zapísaných k 13.12.2011  13 sobášov, ale  celkovo uzavrelo 

manţelstvo 25 dvojíc , v januári boli uzavreté 2 sobáše, vo februári 1 sobáš , apríli 2 sobáše, 

v máji l sobáš v júni 2 sobáše, v júli 5 sobášov, v auguste 4 sobáše, v septembri 5 sobášov, 

v októbri 3 sobáše.. Do knihy úmrtí bolo zapísaných 17 prípadov. Jedná sa o ľudí, ktorí 

zomreli iba  v obci. Mimo obce zomrelo 25 občanov t.j. spolu k 13.12.2011 zomrelo 42 

občanov  našej obce. V l. mesiaci zomreli 4 občania,  v druhom 7 občanov, v treťom 3 

občania, v štvrtom 3 občania, v piatom 6 občanov, v šiestom 2 občania, v siedmom 4 občania, 

v ôsmom 2 občania, v deviatom 1 občan, v desiatom 4 občania, v jedenástom 2 občania, 

v dvanástom 4 občania  Do knihy narodení nebol zapísaný ţiaden prípad. Mimo obce sa 

narodilo 20 detí. Ďalej sa vydávajú výpisy z matrik, ktorých bolo k dnešnému dňu  vydaných 

235..Na tomto úseku sa tieţ vydávajú podklady pre uzavretie manţelstva v cudzine, 

vykonávajú sa zápisy o určení otcovstva súhlasným vyhlásením,  rozhodnutia o zmene mena 

a priezviska, zmocnenia k uzavretiu manţelstva, zápisy narodení sobášov a úmrtí do 

Osobitnej matriky Bratislava., dodatočné záznamy do matriky ako sú napr. rozvody, zmena 

mena , priezviska a pod. mesačné štatistické hlásenia na Okresný súd, evidenciu obyvateľov, 

Daňový úrad, Štatistický úrad, RT, Sociálnu poisťovňu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou. Tieţ sa vydávajú rôzne potvrdenia, týkajúce sa matričnej agendy. 
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Evidencia obyvateľov 

 

 

Na tomto úseku sa vedie evidencia obyvateľov, prihlásenie a odhlásenie pobytu trvalého 

i prechodného, narodenie detí, zomretie občanov K 13.12.2011  má naša obec 2762 

obyvateľov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 18 občanov. 38 občanov sa odhlásilo z trvalého 

pobytu. Narodilo sa k dnešnému dňu 20 detí , zomrelo 42 občanov. Do náplne práce tohto 

úseku patria i potvrdenia o pobyte občanov, potvrdenia o stave, rozhodnutia o pridelení 

súpisných  čísiel, listiny o pridelení súpisných čísiel, rozhodnutia o zrušení pobytu, potvrdenie 

o ţití pre českú správu sociálneho zabezpečenia Praha. Potvrdení o ţití bolo vydaných 555.. 

Podávajú sa ţiadosti o výpisy a odpisy registra trestov. K dnešnému dňu bolo vydaných 33 

výpisov a odpisov. 

Do tohto úseku patria  aj práce spojené s konaním všetkých volieb. 

 

 

Evidencia pošty : 

 

 

Vedie sa registratúrny denník, protokol a evidencia poštových známok. Do registratúrneho 

denníka bolo zapísaných  k dnešnému dňu 504 poštových zásielok. 

 

 

 

Pokladňa Obecného úradu  

 

Do pokladničnej knihy bolo k 30.11.2011 zapísaných 614 účtovných prípadov. Jedná sa 

o príjmy a výdavky OÚ, ktoré sú účtované v hotovosti. Kaţdého ¼ roka sa vykonáva 

inventúra pokladničnej hotovosti. 

 

Overovanie odpisov a podpisov 

 

K 13.12.2011  bolo overených 511 fotokópií a 1642 podpisov. 

 

 

 

 Emília Kubincová- úsek ekonomický, školstva  
 

Stručná správa o činnosti na úseku školstva  k 13.12.2011 
 

Na uvedenom úseku  je priebeţne  spracovávaná  účtovná  a mzdová agenda Základnej školy 

Vyšný Kelčov, vrátane školského klubu a školskej jedálne s počtom zamestnancov 19. 

 

Taktieţ je tu vedená mzdová a personálna agenda: 

-  obecného úradu  s priemerným počtom stálych zamestnancov 18 a v súčasnosti je 

zamestnaných ďalších 15 pracovníkov na projekty „Opatrenia na ochranu pred 

povodňami“ a  „Program revitalizácie krajiny“,  

 

-  materskej školy a školskej jedálne Vysoká nad Kysucou  s počtom zamestnancov 10,  

- opatrovateľskej sluţby, momentálne s 1 zamestnancom. 
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K spracovaným mzdám  sa vykonáva  elektronické zasielanie výkazov, mzdová štatistika 

a následné ročné zúčtovania, vedú sa  mzdové listy a  evidenčné listy dôchodkového 

poistenia. 

 

Úsek školstva mesačne spracováva a zasiela ţiadosti na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením  a to priemerne na 26 detí, kde musia byť 

následne po skončení mesiaca poskytnuté prostriedky zúčtované.  

Dva krát ročne sa vypracováva ţiadosť  na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti 

(na poskytnutie školských potrieb).  

V súvislosti s týmito dotáciami sa musia mesačne vzájomne porovnávať s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Turzovke a v Čadci menné zoznamy detí, ktoré majú na dotáciu 

nárok.  

 

Mesačne sa spracováva účtovná agenda ZŠ H. Kelčov, účtovná závierka sa predkladá na 

finančný úsek obecného úradu. 

Kaţdý štvrťrok sa predkladajú finančné výkazy, ktoré sa spolu s uzávierkou obce odosielajú 

na Daňový úrad v Čadci. 

 

Na úseku školstva sa predbeţne pripravujú mzdové podklady, ktoré sú potrebné 

k vyúčtovaniu poskytnutých dotácii.   

Pre úsek finančný sa vyhotovujú účtovné podklady a zakladajú účtovné doklady.  

 

 

 

 Ing. Jozef Chvastek – úsek poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva 
 

 Správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 2011 
 

Na uvedenom úseku bola počas roka 2011 spracovávaná agenda, ktorá súvisela s majetko-

právnymi vzťahmi k pozemkom, agenda odpadového hospodárstva, vydávanie rybárskych 

lístkov, a príprava a realizácia projektov zamestnávania občanov prostredníctvom Úradu 

práce Čadca. 

 

 

V priebehu roku 2011 bolo do dnešného dňa vydaných 12 Osvedčení o vlastníctve pre účely 

vysporiadania vlastníckych práv. Výstupné dáta určujúce majetko-právny vzťah 

k nehnuteľnostiam pre občanov sú plne digitalizované a pravidelne aktualizované.  

 

V priebehu roka boli vydané 2 ks potvrdenie pre SHR, ďalej bolo vydaných 30 ks rybárskych 

povolení s toho 7 ks ročných rybárskych lístkov osoby do 15 rokov bez poplatku, 20 ks 

ročných rybárskych lístkov a 3 ks trojročných rybárskych lístkov 

 

Prostredníctvom projektov v spolupráci s ÚP Čadca bolo v priebehu roka 2011 zamestnaných 

na Obecnom úrade Vysoká celkom 57 osôb. Celkom bolo podaných 12 ţiadosti na ÚP Čadca 

všetky boli schválené a zrealizované alebo ešte prebiehajú. 

 

- Aktivačná činnosť 12 osôb, podaných ţiadostí 2 ks 

- Dobrovoľnícka sluţba 21 osôb, podaných ţiadostí 5 ks 
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- Protipovodňové práce 15 osôb, podaných ţiadostí 2 ks 10 V rámci projektu s EÚ 

- Absolventská prax 8 osôb, podaných ţiadostí 2 ks  

- § 50 i Podpora miestnej zamestnanosti 1 osoba, podaných ţiadostí  1ks 

 

Pracovníci vykonávali činnosť pri OcÚ , MŠ Vysoká, ŠJ Vysoká, ZŠ Horný Kelčov, ZŠ E.A. 

Cernana. 

 

V priebehu roka OcÚ realizoval 2x odvoz elektronického odpadu, 1x zber objemného odpadu. 

Podľa platnej legislatívy boli zaslané výkazy nakladania s odpadom na Štatistický úrad SR 

ako aj na príslušní OÚŢP.  

 

 

 

 Margita Kubačáková – úsek sociálnych vecí 
  

SPRÁVA   ZO   SOCIÁLNEJ   OBLASTI  ZA ROK  2011 

 

V roku  2011  sa na sociálnom odbore vypracovalo a doporučilo  26  ţiadostí o poskytnutie  

sociálnej pomoci,  104  pomerov  a  správ  o  povesti. 

V obci Vysoká nad Kysucou je toho času  zavedená  jedna  opatrovateľská sluţba, ktorá je  

zriadená  zákonom č. 448/2008  o  Sociálnych  sluţbách. 

Tento zákon  nadobudol platnosť od  01. 01. 2009. Občania so zdravotným postihnutím, alebo  

občania s nepriaznivým  zdravotným stavom,  ktorých stupeň  odkázanosti  je  V., alebo VI.,  

podľa zákona o sociálnych  sluţbách, spĺňajú podmienky  na zaopatrovací príspevok. V obci  

máme  zavedených55  zaopatrovacích príspevkov,  z  toho  tri  sú deti. 

Stupeň  odkázanosti  klienta  určuje  posúdiaci lekár, s ktorým  má  obec uzatvorenú dohodu 

o pracovnej činnosti. Za  posúdenie odkázanosti klienta a  vypracovanie Lekárskeho nálezu na 

účely posúdenia odkázanosti na sociálnu sluţbu, uhrádza  obec  posúdiacemu  lekárovi  20  

EUR. K dnešnému  dňu bolo vypracovaných  31 posudkov a rozhodnutí. 

Sociálna pracovníčka pracuje ako osobitný príjemca v rodinách s maloletými deťmi, 

v ktorých je ÚP,SVaR, alebo Okresným súdom v Čadci nariadený ochranný dohľad podľa 

zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a je osobitným príjemcom pri preberaní dôchodku osamelým 

klientom, alebo klientom s nepriaznivým zdravotným stavom. Poberá rodinné prídavky 

rodinám, kde deti zanedbávajú školskú dochádzku a majú neospravedlnené hodiny. 

Spolupracuje so školou, platí obedy v školskej jedálni, detský klub, zabezpečuje nákup 

školských pomôcok a ošatenia. Ďalej spolupracuje s ÚP,SVaR v Čadci a v nevyhnutných 

prípadoch dáva návrh na umiestnenie nezaopatrených detí do DeD, náhradnej rodinnej 

starostlivosti, prípadne adopcie.  Spolupracuje so súdmi, políciou, charitou a zúčastňuje sa 

súdnych pojednávaní. Vypracúvavá ţiadosti do Zariadenia pre seniorov  a DSS pre dospelých, 

poskytuje pomoc klientom, ktorí nie sú schopní si ţiadosť podať sami a majú záujem 

o umiestnenie v sociálnom zariadení. K dnešnému dňu máme umiestnených 45 klientov, 

ktorých obec raz ročne navštívi a obdarí vianočným darčekom. 

 

Na sociálnom úseku sa potvrdzuje príspevok za opatrovanie, poskytuje sa základné sociálne 

poradenstvo, návštevy v problémových rodinách priamo v teréne, vypisovanie ţiadosti 

klientom o jednorazovú finančnú výpomoc, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej ţivotnej,  alebo  

finančnej  situácii. 

Spolupracuje s kurátorom v rámci depistáţe za účelom vyhľadávania občanov, ktorí sa 

nachádzajú v kolíznej ţivotnej situácii, alebo majú problém so závislosťami, ako je alkohol,  
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drogy a iné omamné látky. Poskytuje správy o súčinnosti pri výkone exekúcii a je prísediacou 

na Okresnom súde v Čadci  na obdobie r. 2010 – 2013. Pomáha  neprispôsobivým klientom 

pri vybavovaní osobných dokladov, sociálnych dávok a sprevádza ich na lekárske vyšetrenia, 

prípadne podáva  ţiadosť  o invalidný dôchodok. V jednom prípade je ustanovená Okresným 

súdom v Čadci, ako opatrovník. 

Obec Vysoká nad Kysucou sa zapojila do programu dodávok potravín a do našej obce bola 

dodaná potravinová pomoc  20. 10. 2011. Následne 21. 10.2011 si mohli  občania pomoc 

vyzdvihnúť.  Zaregistrovaných občanov bolo174.  Pre tých, ktorí mali nárok, ale nevyuţili 

moţnosť potravinovej pomoci,  sme  opätovne poţiadali    potravinovú banku o spoluprácu 

a bolo nám  oznámené,  ţe zrealizovanie ďalšej  dodávky potravín  by mohlo byť aktuálne 

v mesiaci január 2012. Toho času máme zaevidovaných  126  ţiadosti. 

V prípade úmrtia osamelých občanov zabezpečuje potrebné náleţitosti spojené s pohrebom. 

 

V neprítomnosti pracovníčky na úseku Matriky, vykonáva  zástup, odnáša a donáša obecnú 

poštu. 

 

 

 Daniela Kubicová – úsek daní a poplatkov 
 

Prehľad platenia miestnych daní a poplatkov za rok 2011 na úseku daní a 

poplatkov 
 

Podľa účtovnej závierky k 30.11.2011 je skutočný stav zaplatených miestnych daní 

a poplatkov nasledovný: 

- daň z pozemkov je zaplatená vo výške                                                             14.515,21 EUR              

 - daň zo stavieb je zaplatená vo výške                                                                24.125,36 EUR                                                     

 - daň z bytov je zaplatená vo výške                                                                         152,75 EUR 

 - daň za psa vo výške                                                                                            1.530,23 EUR 

 -  poplatok za odpad  je zaplatený vo výške                                                       33.689,60 EUR   

 - poplatok za spotrebu vody vo výške                                                                 17.761,18 EUR     

Celkom sú zaplatené miestne dane a poplatky vo výške                                91.774,33 EUR                                              

   

K 13.12.2011 dlhujú daňoví poplatníci obecnému úradu za rok 2011 a minulé roky: 

- na dani z pozemkov                                                                                                367,19 EUR 

- na dani zo stavieb                                                                                                 4.796,00 EUR 

- na dani za psa                                                                                                            49,58 EUR 

- na poplatku za spotrebu vody                                                                              2.313,64 EUR 

- na poplatku za odpad                                                                                           3.160.61 EUR   

Celkom                                                                                                                10.687,02 EUR       

 

Z podnikateľských subjektov nezaplatili k dnešnému dňu daň z nehnuteľnosti: 

1. Drevovýroba-Jantoš,  Vysoká nad Kysucou č. 434                                              314,13 EUR 

2. AVC-ZTS, a.s. Vysoká nad Kysucou č. 1287                                                   1.347,66 EUR 

3. Ľubomíra Odrobiňáková, Vysoká nad Kysucou č. 282                                          97,36 EUR 

4. Helena Putoríková-Pohostinstvo N. koniec č.61                                               1.138,57 EUR 

Medzi najväčších daňových dlţníkov patria: 

1. Milan Jedinák, č. 136                                                                                            258,16 EUR 
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2. Mária Kaduchová, č. 1097                                                                                    319,65 EUR 

3. Peter Blaštica č. 9                                                                                                  216,56 EUR  

4.Mgr. Ivana Martiaková                                                                                          261,74 EUR 

5. Branislav Činčala č. 663                                                                                       111,68 EUR 

6. Rudolf Číţ, č. 469                                                                                                   91,02 EUR 

7. Judr. Anton Kupšo č. 1233                                                                                   121,93 EUR 

8. Ladislav Odrobiňák č.282                                                                                     284,56 EUR 

 

Všetkým daňovým dlţníkom, ktorí si nesplnili daňovú povinnosť, boli zaslané upomienky 

s pokutou. U 7 daňových dlţníkov sú dane a poplatky vymáhané daňovými exekučnými  

príkazmi- zráţkami z dávok dôchodkového zabezpečenia a zráţkami zo mzdy. 

 

V roku 2011 bolo na pohrebisku vo Vysokej nad Kysucou uzatvorených 21 nájomných zmlúv 

na hrobové miesta a vo Vyšnom Kelčove 8 nájomných zmlúv na hrobové miesta.  

V roku 2011 boli 48 občanom vymenené 110 l  plechové popolnice a 5 občanom 120 l  

plastové popolnice.   

 

 

 Anna Vrbinárová – úsek kultúry a kniţnica 
 

Správa o činnosti za rok 2011 
 

Kniţnica 

 
K 1.12.2011 bolo zapísaných  107 nových kniţničných jednotiek.  

Výpoţičky spolu 9054 z toho:  

absenčné výpoţičky -  literatúra pre dospelých   náučná       817 

                                                                              krásna      4767 

                                     literatúra pre deti             náučná       548 

                                                                              krásna      2804 

                                     periodiká                                               6l  

                                     spolu                                                 8997   

prezenčné výpoţičky                                                                 57 

 

Čitatelia : dospelí                                                                     105 

                 deti                                                                          107 

 

Počet návštevníkov kniţnice a podujatí                                  1985 

Z toho návštevníkov verejného internetu                                  674 

 

 

Kultúrno-spoločenské akcie   
 

29.januára 2011 sa uskutočnil jubilejný 5.ročník reprezentačného plesu obce Vysoká nad 

Kysucou, ktorého sa  zúčastnilo161 hostí. O príjemnú atmosféru a dobrú zábavu sa postaral 

imitátor, zabávač, moderátor Štefan Hruštinec so svojou hudobnou skupinou. 
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Fašiangy, čas hodovania, veselosti, zábavy, ktoré boli tento rok naozaj dlhé, sa skončili 

5.marca 2011 tradičným „pochovaním basy“, ktorú na „poslednej ceste“ odprevadila s novým 

pásmom  FS Vysočanka. Neodmysliteľnou súčasťou ukončenie fašiangov boli úţasné masky 

a pre návštevníkov preplnenej sále boli pripravené i tradičné „fašiangové“ šišky. O zábavu sa 

starala hudobná skupina Regent Band . 

 

28.marec – deň narodenia Jána Amosa Komenského, sviatok učiteľov, vychovávateľov. Pri 

tejto príleţitosti pozval starosta obce všetkých pedagogických  pracovníkov, ktorým 

poďakoval, posedenie spríjemnila programom FS Vysočanka. 

 

V marci - Mesiaci knihy sa v kniţnici uskutočnilo 8 literárno-zábavných kvízov a 3 

informatívne besedy.  

 

Od 11. – 15.apríla bola inštalovaná v pamätnej izbe E.A.Čerňana veľkonočná výstava spojená 

s predajom. Kraslice, košíky, korbáče a rôzne výrobky  spojené s tematikou  

Veľkej noci zhotovili deti MŠ, ZŠ E.A.Čerňana, ZŠ Horný Kelčov a šikovné gazdinky našej 

obce.  

Druhá májová nedeľa patrila ţenám matkám, ktorých sa v sále zišlo 180. Popoludnie im 

spríjemnili programom deti MŠ, ZŠ E.A.Čerňana, FS Vysočanka a drevená Muzička s pod 

Grúňa. Pre mamy bolo pripravené malé pohostenie a darček. 

 

V sobotu 28.mája 2011 sa uskutočnilo váľanie mája pred obecným úradom. Obcou popoludní 

prešiel konský záprah s Muzičkou spod Grúňa, váľanie mája sa uskutočnilo s tradičným 

programom masiek, ktoré obohatila vystúpením FS Vysočanka a nasledovala ľudová veselica.  

 

Pri príleţitosti MDD pozval starosta obce 3.júna 2011 šikovné, talentované deti, aby im 

poďakoval za šírenie dobrého mena nielen škôl, ale i obce. Deti boli odmenené malými 

darčekmi. 

 

Tohtoročné hodové slávnosti sa začali v piatok 16.septembra hodovou DISCO-LIGHT 

SHOW, o priebeh ktorej sa postarali členovia  DHZ Vysoká nad Kysucou. 

V sobotu si návštevníci mohli vo vestibule kultúrneho domu pozrieť výstavu poľovníckych 

trofejí a vychutnať poľovnícky guláš. Podvečer pred  kultúrnym domom vystúpila Muzička s 

pod Grúňa, večer známy slovenský humorista Ander z Košíc. 

Nedeľné dopoludnie spríjemnili vystúpením FS Makovanka, FS Vysočanka, Muzička s pod 

Grúňa a po prvýkrát okrem kolotočov a predajných stánkov si návštevníci mohli zakúpiť 

i výrobky od ľudových remeselníkov. 

 

20.októbra sa uskutočnilo pri príleţitosti mesiaca októbra posedenie spojené s malým 

občerstvením pre seniorov. Popoludnie im spríjemnili kultúrnym programom deti MŠ, ZŠ 

E.A.Čerňana a s novým pásmom FS Vysočanka.  

 

5.decembra ako kaţdý rok do sále kultúrneho domu zavítal i so sprievodom anjelov Mikuláš,  

ktorý rozdal deťom 351 balíčkov a svojou čarovnou palicou rozsvietil stromček. 

 

Folklórna skupina Vysočanka vystúpila v obci pri príleţitosti: Pochovanie basy 

                                                                                                    Vďaka učiteľovi 

                                                                                                    Deň matiek 

                                                                                                    Váľania mája  
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                                                                                                    130. výročie vzniku DHZ 

                                                                                                    50.výročie otvorenia ZŠ 

                                                                                                    Hodové slávnosti 

                                                                                                    Slávnostné otvorenie námestia 

                                                                                                    Október úcta k starším 

V sobotu 16.júla sa zúčastnila XI. ročníka Vadičovských folklórnych slávnosti, kde sa pred- 

stavila pásmami  Na Jána a Čepčenie. 

V nedeľu 9.októbra vystúpila v priestoroch Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-

Vychylovke. Návštevníkom U Rybov  priblíţila atmosféru starých čias  pásmom „Hrabanie 

lísca“. Zúčastnila sa i čepčenia na svadbách a na súkromných oslavách. 

 

V roku 2011 sme navštívili a zablahoţelali manţelom k 1 diamantovej a 5 zlatým svadbám. 

Pri príleţitosti ţivotných jubileí 80, 85,90 ročných a starších občanov sme zablahoţelali a 

odovzdali darčeky 25 jubilantom. 

8.decembra sme zablahoţelali k výnimočnému krásnemu ţivotnému jubileu pánovi 

Vincentovi Šulecovi , ktorý oslávil 100-té narodeniny.  

 

V pamätnej izbe E.A.Černana  sme v máji a v novembri privítali 21 našich najmenších 

spoluobčanov. 

 

K 12.12.2011 bolo odvysielaných 617 oznamov a rozhlasových relácií. 

 

 

 

 

 Ing .Ladislav Kubačák- úsek prednostu OcÚ 

 

Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ  za rok 2011 
 

 Personálne obsadenie úseku prednostu obecného úradu: 

 7 TH pracovníkov: 

- 1 pracovník na úseku sociálnych vecí, 

- 1 pracovník na úseku daní a poplatkov, 

- 2 pracovníci na úseku účtovníctva, sluţieb , školstva a bytovej politiky, 

- 1 pracovník na úseku poľnohospodárstva  a odpadového hospodárstva, 

- 1 pracovník na úseku matriky a evidencie obyvateľstva, 

- 1 pracovník na úseku kniţnice a kultúry. 

Správy z jednotlivých úsekov obecného úradu prednesú samotní zamestnanci. 

 

 8 R pracovníkov: 

- 2 hrobári, 

- 3 elektrikári a údrţbári 
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- 1 traktorista, 

- 1 pomocný robotník, 

- 1 upratovačka. 

 Program Európskeho sociálneho fondu a  uchádzačov evidovaných na úrade 

práce formou : 

 Dobrovoľnícka sluţba  - 21 pracovníkov: 

- 6.9.2010 aţ 28.2.2011 – 5 pracovníkov 

- 1.11.2011 aţ 30.4.2011 – 4 pracovníci 

- 1.4.2011 aţ 30.9.2011 – 2 pracovníci 

- 9.12.2011 aţ 31.5.2012 – 6 pracovníkov 

 Aktivačná činnosť - 12 pracovníkov : 

- 1.11.2010 aţ 20.4.2011 – 9 pracovníkov 

- 1.7.2011 aţ 31.12.2011- 3 pracovníci 

 Podpora zamestnanosti § 50 zákona o zamestnanosti – 1 pracovník: 

- 1.4.2011 aţ 31.12.2011 – 1 pracovník 

 Protipovodňové práce – 15 pracovníkov : 

- 17.7.2011 aţ 31.12.2011 – 10 pracovníkov, 

- 1.12. aţ 31.12.2011 – 5 pracovníkov. 

Cestou Program Európskeho sociálneho fondu uchádzačov evidovaných na úrade 

práce obec zamestnávala celkom 57 pracovníkov. 

 Pracovníci „R“: 

 Opravy rozhlasu a verejného osvetlenia – výmena vedenia, stĺpov, svietidiel, 

rozhlasov, montáţ nových. 

 

 Demontáţ čerpadiel z vrtov pri ZŠ E.A.Cernana pre zásobovanie pitnou vodou, opis 

vodomerov spolu s pracovníkmi SEVAK a.s. Ţilina. 

 

 Drobné opravy na vozidlách Niva, Navara,  traktore Valtra a vlečkách traktora. 

 

 Pílenie stromov  (námestie v ústredí a vŕby pod Novou Kolóniou), pálenie 

a štiepkovanie stromov poškodených snehovou kalamitou. 

 

 Maľovanie sály KD a elektromontáţ priestorov v KD „peklo“. 

 

 Doprava a zásobovanie pitnou  vodou Obec Makov. 

 

 Oprava pomníka v miestnej časti Semeteš. 
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 Osadenie 3 ks zrkadiel pri št. ceste II/487. 

 

 Oprava optického kábla – práce boli vykonávané mimo pracovnej doby a vo veľmi 

krátkom čase. 

 

 Prepojenie  TKR s mestom Turzovka optickým káblom v dĺţke cca 5.000 m.  

 

 Oprava oplotenia a umelého osvetlenia polyfunkčného ihriska u kostola a pri ZŠ . 

 

 Čistenie a údrţba priestorov námestia  dielne, garáţí a skladových priestorov. 

 

 Rekonštrukcia el. rozvádzača a elektroinštalácie v dome smútku.  

 

 Výkop a úpravy hrobových miest, údrţba ihriska TJ Spartak, kosenie cintorínov 

a okolia  

 Orezávanie a výrub stromov na cintoríne vo Vysokej a v centre obce. 

 Čistenie autobusových zastávok – odvoz smetných košov a kosenie okolia zastávok. 

 Zber a zvoz elektro  odpadu a veľkoobjemového odpadu. 

 

 Zimná údrţba. 

 

 Zhotovenie garáţe KD- úprava priestorov a betonáţ podlahy. 

 

 

 Pracovníci zamestnaní formou  Programu Európskeho sociálneho fondu a 

uchádzači evidovaní na Úrade práce soc. vecí a rodiny  

 Odpratávanie snehu. 

 Čistenie verejných priestorov a komunikácií. 

 Plošné vyrezávanie krovín. 

 Čistenie priekop MK a štátnej cesty. 

 10 pracovníkov zapojených do 1.RP programu revitalizácie krajín a protipovodňového 

manaţmentu 2011.- protipovodňová ochrana 

 5 pracovníkov zapojených do spoločného programu Obce Vysoká nad Kysucou, 

Povodia Váhu a.s. Piešťany a Úradu práce a soc. veci Čadca – čistenie tokov. 

 Vďaka pracovníkom aktivačnej činnosti bola opätovne obnovená celodenná prevádzka 

Kancelárie prvého kontaktu, ktorej otvorenie môţeme z odstupom času hodnotiť ako 

veľmi kladné rozhodnutie vedenia obce a to predovšetkým v súvislosti s jej dennou 

návštevnosťou, ale taktieţ i s negatívnymi ohlasmi zo strany občanov na jej zatvorenie 

v čase, keď bol výkon absolventskej praxe úradom práce pozastavený.  

 Pracovníci  zamestnaní na ativačných sluţbách a dobrovoľníckej  činnosti takisto 

vypomáhajú obidvom základným školám a materskej škole. 
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THP a R pracovníci vykonávali práce pri prípravách osláv obce – Reprezentačný ples,  

Pochovanie basy, Váľanie Mája, Otvorenie námestia... V dňoch 19. aţ 21.4. 2011 sa 

zúčastnili na čistení toku Kysuca v rámci výzvy „ Priezračná Kysuca“. Všetky tieto aktivity 

vykonávali v čase osobného voľna za čo im patrí veľká vďaka. 

 

 

 

 

 Ing .Ladislav Kubačák- úsek Stavebného úradu a výstavby 
 

Správa o činnosti na úseku Výstavby za rok 2011 

 

 Stavebný úrad – činnosť odboru v oblasti správnej agendy 
 

V roku 2011 Stavebný úrad vo Vysokej nad Kysucou riešil nasledovne:  

 

 Stavebné povolenia novostavby: 13 

- Oznámenia o začatí spojeného územného a stavebného konania: 13 

- Oznámenia o spojení územného a stavebného konania: 13 

- Miestne zisťovania a obhliadky: 13 

 

 Rozhodnutia o umiestnení stavby: 2 

- Oznámenia o začatí územného konania: 2 

- Miestne zisťovania obhliadky: 2 

 

 Odvolanie Krajskému stavebnému úradu  v Ţiline:1 

 

 Podnet Okresnej prokuratúry v Čadci : 2 

 

 Ohlásenie stavebných úprav a drobných stavieb: 15 
 

- Miestne zisťovania a obhliadky: 12 

 

 Kolaudačné rozhodnutia: 5 

- Oznámenia o začatí kolaudačného konania: 5 

- Miestne zisťovania obhliadky: 5 

 

 Rozhodnutia o výrube stromov mimo les: 4 

 

 Rozhodnutia o odstránení stavby: 2 

 

 Štátny stavebný dohľad: 7 

- Miestne zisťovania a obhliadky: 7 

- Zastavené konania: 4 

 

 Vydanie povolenia na prevádzku hazardných hier: 2 
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 Osvedčenie o postavení stavby: 15 
 

 

 Povolenie stavby na cintoríne: 22 

 

 

 

 Projekty  a ţiadosti podané do 13.12.2011: 
 

1. Ministerstvo hospodárstva SR,  

 Operačný program-  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

Názov projektu :  

 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou 
- Celkové náklady projektu – 81.633,10 € 

- Poţadované náklady z ERDF – 77.551,45 € 

- Spolufinancovanie obce-   4.081,65 € 

Cieľ projektu:  

- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 

 

Projekt nebol úspešný. 

 

2. Program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

 Orientácia v teréne aj histórií susediacich obci Vysoká nad Kysucou a Bílá 

- Celkové náklady projektu – 31.600,30 € 

- Poţadované náklady z ERDF – 30.020,29 € 

- Spolufinancovanie obce-   1580,01 € 

Cieľ projektu : 

- Posilnenie cezhraničnej spolupráce  slovenských a českých obci. Zlepšenie 

informovanosti obyvateľov a návštevníkov prihraničného regiónu 

prostredníctvom tabúľ, náučného chodníka, informačných a smerových 

označníkov.  

- počet smerovníkov k jednotlivým osadám a pľacom 17. 

- počet smerových tabúľ  92 

- upravené turistické trasy  náučného chodníka – 8km 

Projekt nebol úspešný. 

 

3. Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR  

 Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc 

- Celkové náklady projektu – 999.676,42 € 

- Poţadované náklady z ERDF – 849.724,95 € 

Spoločný projekt mesta Bytče ako vedúceho partnera projektu, mesta Púchov ,  obce  Vysoká 

nad Kysucou  a cezhraničného partnera mesta Karolínka.  

Cieľ projektu 
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-  skvalitnenie technického vybavenia hasičských zborov, 

- podpora spolupráce medzi jednotkami poţiarnej ochrany, 

- zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných  poţiarnych 

zboroch a, o prírodných a technologických rizikách. 

Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

4. Program obnovy dediny 

 Skrášlenie centra obce Vysoká nad Kysucou v náväznosti na ostatné 

plochy 

 

- Celkové náklady projektu – 3717,3 € 

- Poţadované dotácia – 3500 € 

- Vlastné zdroje – 217,30 € 

Cieľ projektu  

-  zvýšenie atraktívnosti obce, zachovaním prírodného  a vidieckeho 

prostredia v parkovej časti obce,  doplnením lavičiek na oddych 

a dobudovanie oddychových zón. 

Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

5. Enviromentálny fond  Bratislava 

 Oblasť odpadového hospodárstva 

Názov projektu: 

 Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu 

 

- Celkové náklady projektu – 38.380,00 € 

- Poţadované dotácia – 36.461,00 € 

- Vlastné zdroje – 1.919,00 € 

Cieľ projektu- 

- zakúpenie strojov a kontajnerov pre rozšírenie separovaného zberu. 

Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

6. Enviromentálny fond  Bratislava 

 Program Zelená investičná schéma 2012 

Názov projektu:  

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

- Celkové náklady projektu – 206.165,48 € 

- Poţadované dotácia –195.857,21€ 

- Vlastné zdroje – 10.308,274 € 

Cieľ :  

- zlepšenie energetickej náročnosti ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

zateplením obvodového plášťa a výmenou okien a vchodových dverí 
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Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

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

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

zníţenie energetickej náročnosti: 

- Zateplenie budovy a výmena okien a vonkajších dverí 

- Celkové náklady – 207. 387,30 € 

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

- Doplatok obce - 142 765,49 € 

Projekt nebol úspešný. 

 

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

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

- Sedlová strecha 

- Celkové náklady – 225 000 € 

- Ţiadosť o dotáciu – 208.750 € 

- Vlastné zdroje zriaďovateľa – 11.250 € 

- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu 100.000 €. 

 

9. Ministerstvo vnútra (cestou Obvodného úradu v Ţiline) – výzva Rady vlády SR pre 

prevenciu kriminality 

 Zníţenie kriminality a výtrţníctva obce vysoká nad Kysucou pomocou 

kamerového systému 

- Celkové náklady – 28.287,90 € 

- Poţadovaná výška dotácie – 22.630,40 € 

- Vlastné zdroje – 5.657,50 € 

- Projekt nebol úspešný. 

 

10. Úrad vlády SR 

 1.RP programu revitalizácie krajiny a protipovodňového manaţmentu 

2011 

V rámci realizácie 1. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 

manaţmentu povodní SR 2011, boli na takmer kaţdom potoku miestneho významu 

vybudované vodozádrţné stupne a kaskády, ktorých úlohou je spomaliť nárazovú vodnú vlnu 

v čase prívalového daţďa . Takto zadrţiavaná voda by nemala len rýchlo odtiecť, ale spätne 

vsakovať do krajiny. 

 Štruktúrovaný rozpočet : 

Príspevok poskytnutý obcí Úradom vlády SR 

- Osobné a mzdové prostriedky.......................................  1.250,00 € 
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- projektová a inţinierska 

činnosť...........................................................................12.600,00 € 

- stavebné a prevádzkové 

náklady..........................................................................77.395,00 € 

- iné oprávnené  náklady...............................................     1.450,00 € 

spolu ............................................................................  92.625,00 € 

Príspevok  z ÚP a SVaR  na vytvorenie  10 pracovných miest 30.033,00 € 

Náklady celkom...................................................................... 122.658,00 € 

Projekt  bo úspešný. 

 

11.  Spoločný projekt s Povodím Váhu 

Spoločný projekt spolupráce medzi obcou, ÚP a Povodím Váhu. Od 17. 10. 2011, sme 

zamestnali ďalších 5 pracovníkov z ÚP, ktorí pracujú na vyrezávaní presne vytypovaných 

úsekov brehov rieky Kysuca. Projekt trvá  do 31. 12. 2011. 

 

12. Nadácia Ekopolis  

 Názov: Výsadba novej resp. revitalizácia pôvodnej zelene 

Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

Ţiadosti , ktoré v roku  2011 neboli úspešné.: 

 Ministerstvo financií- dotácie z lotérií a hazardných hier- 

13. Výmena okien v KD 

 Úrad vlády SR- 

14. Viacúčelové ihrisko v H. Kelčove 

 

 Výberové konania v roku 2011: 

 Zákazka s nízkou hodnotou: 

 Kanalizačná prípojka Poţiarna zbrojnica Vyšný Kelčov. 

 Kanalizačná prípojka ZŠ Vyšný Kelčov. 

 Kanalizačná prípojka ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. 

 Kanalizačná prípojka ZS a 14.bytových jednotiek. 

 1.RP programu revitalizácie krajiny a protipovodňového manaţmentu 2011 – AP 

Ivesting SK – Bratislava. 

 Odpredaj vozidla Niva. 

 Nákup vozidla Navara. 

 Odpredaj pozemkov- František Macho, Vladimír Mlakyta 
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 Dom Nádeje V. Kelčov – projektová dokumentácia. 

 Podprahová zákazka: 

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

 

 Práce realizované v r.  2011 – dodávateľsky : 

 

 Oprava sály KD (pred plesom)– M. Šašlák Vysoká nad Kysucou 

- začiatok  prác : január 2011, 

- ukončenie prác: január 2011 

- cena: 1760,00 € 

 Rekonštrukcia priestorov KD  „peklo“ – R. Frollo Vysoká nad Kysucou a Stolárstvo 

Beňo , Vysoká nad Kysucou 

- začiatok  prác : 16. februára2011, 

- ukončenie prác: 25. februára 2011 

- cena: 1704,00 € 

 Splašková kanalizácia poţiarna zbrojnica V.Kelčov, záchytná mreţa v Novej Kolónií 
- B&B Korňa. 

- začiatok  prác : 20.júna 2011, 

- ukončenie prác: 24.júna 2011 

- cena: 4 707, 67 € 

 Splašková kanalizácia  ZŠ Vysoká nad Kysucou – B&B Korňa. 

- začiatok  prác : 22.august 2011, 

- ukončenie prác: 26.august 2011 

- cena: 7 628,95 € 

 Splašková kanalizácia  Zdravotné stredisko a 14.bytových jednotkiek – Zemaník , 

Raková. 

- začiatok  prác : 5.september2011, 

- ukončenie prác: 9.september 2011 

- cena: 3 915,92 € 

 Splašková kanalizácia ZŠ V. Kelčov- B&B Korňa. 

- začiatok  prác : 3.október 2011, 

- ukončenie prác: 7.október 2011 

- cena: 2 200,32 € 

 

 Výmena mraziaceho boxu v Dome nádeje – Ústredie – Golis a syn s.r.o. Čadca 

- začiatok  prác : 20.september 2011, 

- ukončenie prác: 20.september 2011 

- cena: 1.999,38 € 

 1. Realizačný  projekt – stupne a kaskády na tokoch- AP Investings.r.o., Bratislava 

- začiatok  prác : 17. august 2011, 

- ukončenie prác: 30. november 2011 

- cena: 122.658,00 €  

 Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou- 

Rekon s.r.o. Ţilina  

- začiatok  prác : 5.máj  2010, 

- ukončenie prác: 5.máj 2011, odstránenie závad 15.august 2011 

- cena stavebných prác: 
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 podľa zmluvy o dielo -  880.996,62 € 

 po geodetickom zameraní na základe skutočných prác – 799.914,19 € 

 po odpočítaní neoprávnených nákladov – (-59.037,45) – 740.876,74 €  

(o 140.119,88 € menej oproti ZoD) 

 

 Fontána na námestí „Pocta drotárom“- Vodný svet, s.r.o. Ţilina a Ing. Stanislav 

Mikovčák- autor návrhu 

- začiatok prác: 15.máj 2011 

- ukončenie prác: 15. september 2011 

- cena: 8.123,73 € 

 

 Garáţové vráta v budove KD 

- dodávka a montáţ 10. septembra 2011, cena 936,00€  

 

 Rekonštrukciou strechy ZŠ E.A. Cernana- B&B Korňa. 

- začiatok  prác : 17.október 2011, 

- ukončenie prác: predpoklad 17. január 2012 

- cena stavebných prác: 

 podľa ZoD-  Dodatok č.1 – 155.326,12 € + splátkový kalendár(zateplenie, 

bleskozvod) 

 

 Nákupy inventárnych prostriedkov:  

 Osobný automobil Navara 

- zakúpenie: 15. júla 2011, cena: 6.380 € 

 Sneţná fréza TORO POVER MAX 828 OXE 

- zakúpenie: 28.október 2011, cena 1890,60€ 

 Sneţný pluh 

- zakúpenie: 31. október 2011, cena :1.700 € 

 

 

 

 

 Ing .Ladislav Kubačák- štatistika z činnosti OZ Vysoká nad Kysucou 

 

 

Štatistika zo schôdzí obecného zastupiteľstva za rok 2010 a 2011 

 

rok 2010  
Obecné zastupiteľstvo  prvý krát zasadalo na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 

21.12.2010,   (Zasadnutie č.7/2011): 
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Ustanovujúce OZ 

21.12.2010 

Počet 

(prerokovaných 

bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie 

trvá 
Zobralo na vedomie 3 3   

schválilo 10 10   

konštatuje 2 2   

poveruje 2 2   

volí 8 8   

zriaďuje 1 1   

nezriaďuje 1 1   

určuje 1 1   

neschválilo 1 1   

odporučilo 2 2   

SPOLU 31 31   

 

 rok 2011 

   Obecné zastupiteľstvo v priebehu kalendárneho roka 2011 zasadalo 6-krát (i vrátane dnešnej 

schôdze ) na riadnom zasadnutí.  

Okrem toho sa poslanci obecného zastupiteľstva zišli jedenkrát na mimoriadnej schôdzi a to 

dňa 15.11.2011.  Prerokovalo podnet spoločnosti Elpram s.r.o., Ţilina „Upozornenie na 

nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky Riešenie havarijného stavu 

ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ a  stanovilo ďalší postup. 

 

Riadne zasadnutie OZ 1/2011 dňa 08.03.2011:  

 

Riadne  OZ 08.03.2011 Počet 

(prerokovaných bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

Schválilo 21 21   

Zobralo na vedomie 17 17   

Neschválilo 4 4   

Odporučilo 2 2   

SPOLU 44 44   

 

 

Riadne zasadnutie OZ 2/2011 dňa 07.06.2011: 

 

Riadne  OZ 

07.06.2011 

Počet 

(prerokovaných 

bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

Schválilo 23 19 3 

-poradie opráv MK,  

- prijatie úveru 

50.000€ pre   opravu 

MK 

1 

-vyhotovenie 

osvetlenia Vyšný 

Kelčov  osada u 

Petráša 
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- zriadenie cesty 

N.Kolónia (Dušan 

Pavlišin a spol.) 

Zobralo na 

vedomie 

16 16   

Neschválilo 3 3   

SPOLU 42 38 3 1 

 

 

Riadne zasadnutie OZ 3/2011 dňa 08.08.2011: 

  

Riadne  OZ 08.06.2011 Počet 

(prerokovaných bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

Schválilo 4 4   

SPOLU 4 4   

Riadne zasadnutie OZ 4/2011 dňa 16.08.2011: 

 

Riadne  OZ 

16.08.2011 

Počet 

(prerokovaných 

bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

schválilo 16 16   

Pridelilo 1 1   

Zrušilo 2 2 

-VZN 

o pohrebníctve 

(nové) 

-zmena účelu úveru 

(z MK pre ZŠ) 

  

Zobralo na 

vedomie 

13 12  1 

-prístrešok pre 

autobusovú 

zastávku  

(„ U Šteglíkov“) 

Odporučilo 2 2   

Neuhasilo 1 1   

SPOLU 32 31  1 

     

 

Riadne zasadnutie OZ 5/2011 dňa 21.10.2011: 

 

Riadne OZ 

21.10.2011 

Počet 

(prerokovaných 

bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

Schválilo 11 9  2 

-výrub stromov na 
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cintoríne 

- osvetlenie Vyšný 

Kelčov (Šamaj, Lisko 

a spol) 

Pridelilo 1 1   

Zrušilo 1 1 

-Uznesenie 

(Zedníková, 

osvetlenie) 

  

Zobralo na 

vedomie 

22 20  2 

-výmena 

autobusových 

zastávok 

-zriadenie strediska 

záujmovej činnosti 

Súhlasilo 5 5   

Neschválilo 6 6   

Odporučilo 1   1 

-zriadenie obytnej 

zóny v časti Niţný 

Kelčov 

SPOLU 47 42  5 

 

Mimoriadne zasadnutie OZ 6/2011 dňa 15.11.2011: 

 

 

Mimoriadne OZ 

15.11.2011 

Počet 

(prerokovaných 

bodov) 

Splnené  Nesplnené  Uznesenie trvá 

Schválilo 3 3   

Zobralo na 

vedomie 

2 2   

Konštatovalo 1 1   

Súhlasilo 1 1   

Poverilo 

starostu obce 

1   1 

Vo veci so spoločnosťou 

Elpram s.r.o., Ţilina, 

postupovať na základe  

odporúčania právneho 

poradcu. 

SPOLU 8 7  1 
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Rok 2011 spolu (riadne a mimoriadne zasadnutia OZ, ku dňu 13.12.2011) 

Zasadnutia OZ rok 2011 Počet 

(prerokovaných bodov) 

Splnené Nesplnené Uznesenie trvá 

 

SPOLU 177 166 3 8 

 

 

Zmenou zapisovateľa zo schôdzí obecného zastupiteľstva došlo i k zmene systému 

číslovania prejednavaných návrhov, ţiadostí, podnetov a pripomienok v rámci jedného 

uznesenia, čo sprehľadnilo celý zápis uznesenia zo schôdze obecného zastupiteľstva. 

Ďalšou „novinkou“ týkajúcou sa schôdzí obecného zastupiteľstva bolo zavedenie 

veľkoplošnej produkcie predkladaných materiálov a fotodokumentácie. Ide o snahu zaviesť 

moderné trendy rokovania a vedení pracovných stretnutí medzi poslancov obecného 

zastupiteľstva, čo v konečnom dôsledku vedie k efektívnejšiemu ozrejmeniu prerokovávaného 

materiálu.  

 

 

Dochádzka a účasť poslancov na schôdzach OZ 

 

DÁTUM 21.12. 

2O10 

7/2010 

08.03. 

2011 

1/2011 

07.06. 

2011 

2/2O11 

O8.08. 

2011 

3/2011 

16.08. 

2011 

4/2011 

21.10. 

2011 

5/2011 

15.11. 

2011 

6/2011 

ÚČASŤ 9 9 9 9 9 8 7 

% 100 100 100 100 100 88,88 77,77 

SPOLU 100 94,444 

 

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 predloţených záverečných správach 

po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 7 

Záverečné správy o činnosti  za rok 2011, predloţené  jednotlivými  pracovníkmi OcÚ 

Vysoká nad Kysucou. 

 

 

Ad 8. 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.- 9. 2011. 

2.) Záznam z následnej kontroly odstránenia nedostatkov v ŠK jedálni vo Vysokej nad 

Kysucou zistených pri kontrole v 2. polroku 2010. 

3.) Záznam z následnej kontroly odstránenia nedostatkov v MŠ  vo Vysokej nad Kysucou 

zistených pri kontrole v 2.polroku 2010. 

4.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-9.2011. 

 

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 Správach hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici.  

 

Obecné zastupiteľstvo 

 schvaľuje  BOD 8 

Správy hl. kontrolóra: 

1.) Záznam z kontroly účtovných dokladov za obdobie 1.- 9. 2011. 

2.) Záznam z následnej kontroly odstránenia nedostatkov v ŠK jedálni vo Vysokej nad 

Kysucou zistených pri kontrole v 2. polroku 2010. 

3.) Záznam z následnej kontroly odstránenia nedostatkov v MŠ  vo Vysokej nad Kysucou 

zistených pri kontrole v 2.polroku 2010. 

4.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-9.2011. 
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Ad 9. Rôzne 

 Starosta obce: 

 

 9.1 Kalendár podujatí v roku 2012 

Do konca mesiaca december by do kaţdej domácnosti mal byť doručený kalendár podujatí na 

rok 2012. Je rozšírený o podujatia: Zabíjačka, Vianočné trhy a Silvester. Pozývame Vás na 

ples. 

NÁVRH: Podujatia ktoré sú podporované obcou a tých je cca 98,8%, aby bolo počas ich 

prípravy, realizácie a zverejnenia dostatočne reklamované, ţe sa tu podieľala i obec Vysoká 

nad Kysucou.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 9.1 

Informáciu starostu obce  o Kalendári podujatí na rok 2011  

 

 9.2 Informácia o príprave programu DATALAN  

 

Pripravujeme veľmi náročný prechod na JIS (jednotný informačný systém) obecného úradu. 

OcÚ potrebuje nutnú technickú zmenu,  aby sme drţali jednak technický krok a dodrţali 

platnú legislatívu -  (verejné aukcie, spisová sluţba, digitálne tlačivá atď.) Absolvoval som 

niekoľko prezentácii a konferencií na danú tému a spoločne s niekoľkými ostatnými kolegami 

som sa rozhodol pre systém DATALAN. Pracovníci si ho otestovali v Turzovke na pracovnej 

prezentácií, pracovníci Datalanu mi povedali, ţe najaktívnejšia bola naša účtovníčka. Moje 

rozhodnutie je síce dôleţité, ale to najdôleţitejšie je Vaše, nakoľko vy schvaľujete rozpočet 

chcem sa Vás opýtať či je predbeţná vôľa ísť do tohto systémového kroku, presnejšie či 

môţeme v príprave rozpočtu počítať s Vašou podporou?  

Vieme dobre i z domácností, ţe rôzny prevod a prenos dát je veľmi náročný. V prípade OcÚ 

sa jedná o veľmi chúlostivé informácie, ktoré je nutné aţ niekoľko krát zálohovať a preto je 

nutné s prípravami začať o niečo skôr. (Staškov uţ od leta zavádza URBIS a ešte to nie je 

„ono“.. ) Ak by všetko dobre dopadlo,  nový systém z vnútornou infranet sieťou by mohol byť 

spustený niekedy v mesiaci apríl. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 9.2 

Informáciu starostu obce  o príprave prechodu OCÚ na jednotný informačný systém, 

prostredníctvom programu DATALAN. 

 

 9.3 Vymáhanie pohľadávok  

Od budúceho kalendárneho roku chcem uzavrieť zmluvu s exekútorom JUDr. Kuţmovou,  na 

vymáhanie dlţných pohľadávok. Majú to i niektoré okolité obce. Funguje to na systéme, ţe 

mi jej nič neplatíme a ona sa vypláca s vymoţenej pohľadávky 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 9.3 

Informáciu starostu obce  o vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekutora.. 

 9.4 Informácia o hrobových miestach  

V úvode kalendárneho roka 2012 Obec Vysoká nad Kysucou  v zmysle zákona 131/2010 

o pohrebníctve pripravuje zverejniť zoznam hrobových miest, ktoré sú rozdelené do dvoch 

typov:  

1. neznáme hrobové miesta, 

2.  hrobové miesta známe, teda s pomníkom, ale ku ktorým sa nikto nehlási. 

V zmysle uvedeného zákona musí byť zoznam zverejnený jeden rok (internet, úradná tabuľa) 

a prípade, ţe sa k nim nikto neprihlási, tieto budú vedené ako voľné. Samozrejme celý ten 

postup tu nebudem rozoberať, ale bude v zmysle vyššie spomenutého zákona. Zoznam 

predloţíme na najbliţšej schôdzi OZ i poslancom OZ. Momentálne uţ máme spracovaný 

cintorín v ústredí a následne dokončíme i cintorín vo Vyšnom Kelčove. V ústredí máme 
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takýchto 229 hrobových miest, z toho 95 je známych, ale nezaplatených a zvyšných 134 je 

neznámych. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 Berie na vedomie  BOD č. 9.4 

Informáciu starostu obce  o hrobových miestach. 

 9.5 Mgr. Amália Kuţmová, Vysoká nad Kysucou 659 

      Ţiadosť o úpravu platobného výmeru  č. 0310038511, zo dňa 25.11.2011   

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 Schváľuje   BOD č. 9.5 

Ţiadosť Mgr. Amálie Kuţmovej, Vysoká nad Kysucou 659, o úpravu platobného 

výmeru  č. 0310038511, zo dňa 25.11.2011 – spotreba vody za rok 2010 sa stanovuje 

na  17 m
3
. 

 9.6 Ščučinský Ján , Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava- Mar. Hory, 709 00 a spol. 

      Ţiadosť o opravu miestnej komunikácia „Poľana“   

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 neschvaľuje   BOD č. 9.6 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

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

40 

Zápisnica 7/2011 z 13.12.2011 

Ţiadosť Ščučinský Ján, Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava - Mar. Hory, 709 00 a spol. 

o opravu miestnej komunikácia „Poľana“   

 

 9.7 Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca. 

      Ţiadosť o finančný príspevok pre zabezpečenie 38. Ročníka KM   

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 schvaľuje  BOD č. 9.7 

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

finančný príspevok pre zabezpečenie 38. ročníka Kysuckého maratónu   vo výške 50 €. 

 

 9.8 Ondrej Jurčo, vysoká nad Kysucou č. 161 a spol. 

      Ţiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie   

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

 

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

 neschvaľuje  BOD č. 9.8 

Ţiadosť-  Ondrej Jurčo, vysoká nad Kysucou č. 161 a spol.  o vyasfaltovanie miestnej 

komunikácie. 

 

 

 9.9 Veronika Gabošová rod. Lisková, Vysoká nad Kysucou č. 165 

  Ţiadosť o jednorazovú výpomoc pre zrealizovanie kanalizácie   
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 neschvaľuje  BOD č. 9.9 

Ţiadosť- Veronika Gabošová rod. Lisková, Vysoká nad Kysucou č. 165, o jednorazovú 

výpomoc pre zrealizovanie kanalizácie.  

  

 9.10 ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou 

                  Ţiadosť o finančný príspevok pre chod organizácie    

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Berie na vedomie BOD č. 9.10 

Ţiadosť- ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, o finančný príspevok pre chod organizácie. 

Ţiadosť bude zaradená na opätovné prejednanie pri tvorbe rozpočtu obce. 

 

 9.11 Mgr. Pavol Kuţma, Vysoká nad Kysucou č.659 

      Ţiadosť o odpredaj pozemku pod garáţ CKN 3937/3 a 3938/2    

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie k bodu prijaté,  priloţené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo: 
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 Schvaľuje  BOD č. 9.11 

Ţiadosť-  Mgr. Pavol Kuţma, Vysoká nad Kysucou č.659,  o odpredaj pozemku pod garáţ 

CKN 3937/3 a 3938/2. 

 Odpredaj realizovať podľa zásad VZN č.2/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

Vysoká nad Kysucou. 

 

 9.12 Mgr. Mária Kováčiková, Vysoká nad Kysucou 268 

      Ţiadosť o moţnosť prekrytia priekopy pri MK  pred rod. domomč.268     (ústna 

ţiadosť prednesená starostom obce)   

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

 

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

 Schvaľuje  BOD č. 9.12 

Ţiadosť-  Mgr. Mária Kováčiková, Vysoká nad Kysucou 268 o moţnosť prekrytia priekopy 

pri MK  pred rod. domomč.268. Priekopu si ţiadateľka zrealizuje na vlastné náklady. 

 

Ad. 10 Diskusia 

 

 10-1 Mgr. Marta Sláviková 

Ţiadam osloviť správcu št. cesty III/487 vo Vyšnom Kelčove o opravenie dier 

vzniknutých po výstavbe kanalizácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo 

 berie na vedomie BOD 10-1 

pripomienku p. Mgr. Marty Slávikovej -  osloviť správcu št. cesty III/487 vo Vyšnom 

Kelčove o opravenie dier vzniknutých po výstavbe kanalizácie. 

 

 

Ad. 11 Schválenie uznesenia 

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

Miroslav Dorman a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 
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Hlasovanie  poslancov MENO 

 

ZA 
Miroslav Dorman, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová,  Jozef Vavrica,  Ján Lysík, 

Mgr. Marta Sláviková, Mgr. Martin Machciník 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie OZ č. 5/2011 bolo teda jednohlasne prijaté. 

 

 

Ad. 12 Záver 

 Starosta obce: 

 

Chcem sa Vám všetkým poďakovať za korektné jednanie a prijatie váţnych dokumentov 

počas celého roka 2011.. 

 Váţim si jednotnosti, i keď samozrejme náš názor je niekedy rozdielny, nakoľko veci 

vidíme z iných uhlov pohľadu, je dôleţité, ţe ťaháme spolu a neriešime „ţabomyšie 

vojny“. 

Myslím si, ţe sa nám podarilo urobiť kus práce, veď sme to mali moţnosť počuť zo 

záverečných správ. Je pravda, ţe ten najväčší význam uţ akosi podvedome prikladáme 

tým investičným, ktoré je vidieť, ale ako ste mali moţnosť počuť zo správ 

pracovníkov, obec to nie je len výstavba, ale predovšetkým mnoţstvo „mravenčej 

úradníckej práce“. Myslím si, ţe v trende vývoja a napredovania nezaostávame, ba 

priam sú veci, ktoré doslova iné obce od nás kopírujú. 

Ani jeden z nás nie je povolaný nato, aby hodnotil, či sa nám podarilo veľa alebo 

málo. Myslím si, ţe sme mohli stihnúť omnoho viac a ku  povestnej 100% dokonalosti 

nás čaká naozaj ešte dlhá cesta. V jednej náboţnej piesni sa spieva, ţe sme tu na zemi 

iba výletníci a preto vďaka Pánu Bohu za všetko, čo nám v tejto obci doprial urobiť. 

Netajím, ţe nás čaká veľmi náročný rok. Čakajú nás parlamentné voľby, tlačíme pred 

sebou balík schválených úprav miestnych komunikácií, pravdepodobne dostaneme 

z podielových daní o 10% menej, čaká nás mnoţstvo drobných investícií atď. Verím 

však, ţe ak sa budeme počúvať a nerozdelíme sa na koalíciu a opozíciu, nájdeme tú 

správnu cestu, ktorá je náročná, ťaţká, vedie do kopca... ale čo je dôleţité vedie do 

dopredu ... 

Ešte raz ďakujem Vám všetkým, svojim kolegom a spolupracovníkom, bez ktorých si 

neviem predstaviť ţiadnu prácu a ţiaden úspech, ale predovšetkým ďakujem 

obyvateľom tejto krásnej obce, ţe nám dali dôveru, ţe sú trpezliví a chápaví a majú 

pochopenie pre všetky naše kroky a rozhodnutia, ktoré sa snaţíme robiť v prospech 

ich dobra a raz snáď i blahobytu. 



 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Vysoká nad Kysucou 

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

44 

Zápisnica 7/2011 z 13.12.2011 

 No a keďţe sa blíţia vianočné sviatky a z mnohými z Vás sa moţno uţ nestretnem chcem 

Vám popriať týmto vinšom: 

- Ak láska topí ľad čo pani Zima vyčarila, ak dá človek viac čo v sebe skrýva, ak vládne 

všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce vločky a v detských očiach je vidieť 

jas, tak prišla doba, keď kaţdý pre kaţdého má pár prívetivých viet, pre ten zázrak 

Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet! 

Do nového roku Vám prajem 12 mesiacov bez nemoci, 53 týţdňov šťastia, 365 dní 

bez starostí, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000 sekúnd 

jedinečných okamţikov preţitých s Vašimi najdrahšími i v prospech tejto obce.  

 

 Vlasta Gajdicová 
 

 V mene všetkých poslancov OZ a ostatných prítomných, poďakovala starostovi obce 

za vykonanú prácu v roku 2011 a takisto mu popriala všetko najlepšie k vianočným 

sviatkom a veľa úspechov v Novom roku 2012. 

 

Následne  starosta obce siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku 

ukončil o 18
35

 hod. 

 

 

 

 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 

          prednosta úradu                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Janka Jurčová                                          .......................................................                        

                         

Mgr. Martin Machciník                                                          .................……………………….. 

 

Zapisovateľ:   

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