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Zápisnica OZ 2/2012 

 
Z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 28.02.2012 

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. Martin Machciník  
                             Mgr. Marta Sláviková  
                             Dpt. Jozef Vavrica 
                             Jozef Zborovan 
Neprítomní poslanci OZ : nikto 
Prednosta Obecného úradu:Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár 
Hostia:  viď prezenčná listina 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva (Videoprojekcia) 

4. Rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 - 2014 (zaslané e-mailom) 

5. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách v obci (Videoprojekcia) 

6. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev (Videoprojekcia) 

7. Rôzne.  

8. Návrh na uznesenie 

9. 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 niektorých zamestnancov obce, ktorí sa dnes nezúčastnia zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, pretože sa zúčastňujú   školenia predsedova zapisovateľov  
okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR (10.03.2012), ktoré organizuje  Obvodný 
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úrad v Čadci. Prípadne požadované odborné stanoviská od jednotlivých zamestnancov budú 
poskytnuté dodatočne.  
Starosta obce skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov sú prítomnívšetci9, schôdza je 
teda uznášania schopná. 
Následne predložil starosta obce návrh na úpravu programu: 

- vzhľadom k tomu, že niektoré žiadosti, ktoré by mohli mať vplyv na schválenie 
rozpočtu,  navrhujem následnú úpravu programu: 

- ako bod č. 4 – „Prerokovanie žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu 
Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014“ 

- pôvodné body 4,5,6,7, posunúť o jedno poradové číslo, 
- ako bod č.9 navrhujem zaradiť bod Diskusia a  pôvodné body 8 a 9 označiť ako 10 

a 11. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k upravenému programu žiaden 

pozmeňujúci návrh, dal starosta o upravenom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť 
nasledovným programom: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva . 

4. Prerokovanie žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu Obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2012 – 2014. 

5. Rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014. 

6. Informácia o prebiehajúcich investičných akciách v obci . 

7. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 

8. Rôzne.  

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver. 
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Uznesenie č.1-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
Ad.2Určeniezapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnicea návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák. 
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr.Marta Sláviková, Ján Lysík 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

 
Uznesenie č.2-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! schvaľuje 
A) zapisovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Kubačák. 
B) overovatelia  zápisnice : Mgr. Marta Sláviková, Ján Lysík 
C) návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

Ad 3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 

 
!  Bod 3.1 -Uznesenie OZ 7/2011  
" Uznesenie 3.2-7/2011-Nepovažuje za ospravedlnenie list od spoločnosti Elpram s.r.o. 
Žilina, č. DU/40/2011 zo dňa 02.12.2011 „ Reakcia na list zo dňa 15.11.2011“ a trvá 
na dodržaní uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 t.j. na základe odporúčaní 
právneho zástupcu riešiť uvedenú vec cestou súdu stým, že konateľ spoločnosti Elpram 
s.r.o., Žilina, bude predtým ešte raz vyzvaný k tomu, aby sa ospravedlnil. 

 
• Starosta obce 

 
Ako starosta obce som bol  telefonicky vyzvaný, aby som sa dňa 19. 12. 2011 dostavil 
na Okresné riaditeľstvo policajného zboru, odbor kriminálnej polície Čadca, za 
účelom vypočutia, nakoľko pán Mlakyta zaslal upozornenie na nezákonný postup obce 
pri zadávaní zákazky  na Okresnú prokuratúru a tá ho odstúpila na vyriešenie v zmysle 
zákonného postupu polícii. Na základe vyzvania som vyšetrovateľovi v pondelok 
19.12. 2011 a v utorok 20.12.2011 v predmetnej veci a odovzdal všetky požadované 
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dokumenty. Výsluchu sa v utorok 20. 12. 2011 zúčastnil i Ing. Pavol Kubo, ako 
odborne spôsobilá osoba, ktorá verejnú súťaž pripravila. Nakoľko som neobdŕžal 
žiadne písomné stanovisko o výsledku šetrenia, telefonicky som začiatkom mesiaca 
február oslovil vyšetrovateľa, ktorý uviedol, že na základe jeho posúdenia nedošlo 
k žiadnemu trestnému konaniu, ani priestupku,  čo následne potvrdil aj prokurátor. 
Vyšetrovateľ ma poučil, že ako podozrivému,  keď nedošlo k obvineniu sa písomné 
stanovisko nezasiela. 
Pán Mlakyta, upozornenie na nezákonný postup Obce Vysoká nad Kysucou pri 
zadávaní zákazky zaslal aj Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave, ktorý si 
vyžiadal stanovisko hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou. 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Jozefovi Vrbinárovi. 
 

• Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór  
 

Tak ako povedal už starosta obce, k tejto súťaži si vyžiadal od  hlavného kontrolóra 
obce vyjadrenie Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava. Z tohto dôvodu predkladám 
obecnému zastupiteľstvu odpoveď – vyjadrenie v plnom znení. Vyjadrenie som na 
žiadosť ÚPVO zaslal aj firme ELPRAM Žilina. 
Odpoveď v plnom znení : 
Zasielam Vám odpoveď na Váš list č. 1937-7000/2011-OK/2, ktorý sme prijali dňa 
30.1.2012 – pod evidenčným číslom 31/2012. 
Riešenie havarijného stavu Základnej školy E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou je mi  
známa záležitosť. Kontrolou zadania podprahovej zákazky na opravu strechy som sa 
zaoberal po uskutočnení súťaže.   
Riešením havarijného stavu školskej budovy sa v minulosti zaoberal starosta obce ako 
aj obecné zastupiteľstvo veľakrát. Mnohé zadané projekty boli neúspešné a obec nemá  
vlastné finančné zdroje na vyfinancovanie celkovej opravy školy. Škola bola 
odovzdaná obci už vo veľmi zlom  stave. Na základe prísľubu Krajského školského 
úradu v Žiline na dotáciu pre odstránenie havarijného stavu budovy sa  zaoberalo 
obecné zastupiteľstvo dňa 8.3.2011. 
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Anton Varecha 
požiadal písomne odborne spôsobilú osobu, na vykonanie verejného obstarania  na 
predmet zákazky riešenie havarijného stavu  ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, 
ktorá vypracovala súťažné podklady pre verejné obstarávanie na uskutočnenie 
stavebných prác pre zákazku  „Riešenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká 
nad Kysucou“. Súťažné podklady na zadanie podprahovej zákazky, ako aj 
uskutočnenie verejnej súťaže vykonal Ing. Pavol Kubo – osoba odborne spôsobilá - 
registračné číslo : P0439-527-2004, ktorá bola zároveň aj zodpovedná za 
uskutočnenie verejného obstarania na danú podprahovú zákazku.     
V danom čase ešte nebol v účinnosti zákon č. 58/2011 Z. z. a finančný limit bol 
stanovený pod hranicu 360 000,–EUR išlo skutočne o podprahovú zákazku v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
Výzva na predkladanie ponúk uvedenej podprahovej zákazky bola zverejnená dňa 
10.3.2011 na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou. 
Súťažné podklady si vyžiadali 3 firmy : 
1. STaS, spol. s r. o. Krásno nad Kysucou 
2. K4 GROUP, a.s. Bratislava 
3. B&B, spol. s r. o. Korňa 
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Všetci uvedení uchádzači predložili v stanovenom termíne ponuky. 
Komisia v zložení : 
Ing. Pavol Kubo           - predseda komisie 
Ing. Zdeněk Michalec   - člen komisie 
Ing. Jozef Šujanský       - člen komisie 
vyhodnotila ako úspešného uchádzača firmu B& B Korňa, ktorá predložila do 
súťažnej ponuky najnižšiu cenu.    
Nakoľko sa jednalo o financovanie zákazky z finančných zdrojov štátnych dotácií 
a vlastných zdrojov obce – súťažné podmienky stanovili aj uzatvorenie zmluvy o dielo 
s úspešným uchádzačom až po poukázaní štátnych dotácií. Krajský školský úrad 
v Žiline poskytol a poukázal účelovo viazané finančné prostriedky na účet Obce 
Vysoká nad Kysucou. 
V zmysle súťažných podmienok  bola uzatvorené zmluva o dielo  č. 07/08/2011 
s víťazom súťaže firmou B& B  spol. s r. o Korňa  dňa 31.08.2011, ktorá aj dielo 
realizovala. 
Som si vedomý povinnosti v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, § 
147 ods. 1 a 2. 
Som presvedčený, že nedošlo k porušeniu zákona v danom čase zadávania 
podprahovej zákazky  a súťaž bola vykonaná v zmysle platnej legislatívy. 

 
• Starosta obce 

 
Nakoľko v upozornení sa nejednalo iba o údajný nezákonný postup starostu, ale 
i celého obecného zastupiteľstva, považoval som za potrebné o prebiehajúcich 
krokoch informovať obecné zastupiteľstvo. I keď som  naďalej presvedčený, že zo 
strany obce nedošlo k žiadnemu pochybeniu, čo potvrdil aj vyšetrovateľ, chcem na 
základe doposiaľ zistených potvrdení,  požiadať obecné zastupiteľstvo o potvrdenie 
prijatého uznesenia resp. stanovenie krokov ďalšieho postupu.  
 

• Ján Lysík 
 

Na základe uvedeného trvám na uznesení č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 
 

• Mgr. Marta Sláviková 
 

Navrhujem s výkonom Uzneseniač. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011počkať do obdŕžania 
stanoviska od Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave. 
 
S návrhom poslankyne Mgr. Marty Slávikovej súhlasili aj ostatní prítomní poslanci, 
preto dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať.  

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!



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

 
Stránka 7 z 35 Zápisnica OZ 2/2012 

Uznesenie č. 3-1-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 

Obecné zastupiteľstvo  

! trvá na dodržaní uznesenia č. 3-6/2011 zo dňa 15.11.2011 s tým, že po obdŕžaní 
stanoviska od Úradu pre verejné obstarávanie v Bratislave, bude postupovať 
v predmetnej záležitosti na základe odporúčaní právneho zástupcu. 

 
! Bod 3.2 

 
" Uznesenie 4-1-7/2011 a 4-2-7/2011 VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č.5/2011 o nakladaní 
s odpadmi v obci. 

 
Obe uznesenia splnené – VZN č.4/2011 a VZN č. 5/2011  vstúpili do platnosti dňom 
1. 1. 2012. 
 

" Uznesenie 6-7/2011 v rámci jeho „podbodov“ zobralo na vedomie informáciu 
o rekonštrukcii námestia, informáciu o zimnej údržbe námestia, informáciu 
o pripravovanom dopravnom značení námestia, informáciu o prebiehajúcom projekte 
čistení rieky Kysuce a riešení havarijného stavu ZŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou 
–sedlová strecha. 
K čisteniu Kysuce 
Projekt sme úspešne ukončili dňa 31. 12. 2011. I napriek niekoľkým negatívnym 
ohlasom zo strany ochrancov prírody môžem konštatovať, že projekt bol úspešný, 
o čom sme sa najlepšie presvedčili v sobotu 25. 2. 2012, kedy sa na rieke Kysuca 
vytvorili ľadochody. Dovolím si ako neodborník tvrdiť, že keby neboli brehy Kysuce 
vyrezané, ľady by sme tam mali ešte teraz, alebo ich postup po koryte rieky by bol 
taký problematický ako na Makove či v iných obciach alebo na Kelčovskom potoku. 
K tomu, ale i k projektu budovania vodozádržných opatrení evidujeme i veľmi kladný 
postoj zo strany nezamestnaných, ktorí vďaka týmto projektom dostali dočasnú 
možnosť sa zamestnať a pracovníci obce Vám potvrdia, že takmer denno - denne od 
nich evidujeme žiadosti o opätovné zaradenie do obdobných projektov.   
K riešeniu havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou  
Práce s položením krytiny skončili takpovediac na poslednú chvíľu. Musím povedať, 
že vďaka tomuto dielu sme počas snehovej kalamity, ku ktorej sa vyjadrím na inom 
mieste, mali o problém menej. Na poslednej schôdzi OZ ste ma zaviazali o vytvorenie 
splátkového kalendára s dodávateľskou spoločnosťou na práce „naviac“ a to 
zateplenie, bleskozvod a výstup na komín. Splátkový kalendár bol dohodnutý. 
V kalendárnom roku 2011 nedošlo k čerpaniu schváleného úveru na dofinancovanie 
základného diela strechy. Viac menej sme sa spoliehali, že sa nám podarí zohnať 
finančné prostriedky na pokrytie diela a obec nebude nútená čerpať úver. Avšak toto 
nám nevyšlo a po vystavení záverečnej faktúry sme museli pristúpiť k jej uhradeniu zo 
schváleného úveru. Cena diela doteraz je 143 tis EUR. 
 

" Uznesenie 7-7/2011-  OZ zobralo na vedomie správy z jednotlivých úsekov obecného 
úradu. 



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

 
Stránka 8 z 35 Zápisnica OZ 2/2012 

" Uznesenie 8-7/2011 -  OZ schválilo záznamy z  kontrol hlavného kontrolóra. 
" Uznesenie 9-2-7/2011- OZ  zobralo na vedomie prípravu prechodu obecného úradu na 

systém DATALAN. 
Projekt je v predrealizačnej príprave. Jeho uskutočnenie je samozrejme i súčasťou 
návrhu obecného rozpočtu. Predpokladám, že zo samotnou realizáciou sa začne 
v mesiaci marec 2012.  Jeho zavádzanie však nebude mať vplyv na práve prebiehajúce 
úkony, ale na systém by zamestnanci mali plynule nabehnúť v letných mesiacoch, 
kedy je predpokladaný mierny pokles administratívy.  
 

" Uznesenie 9-4-7/2011 Informácia starostu o hrobových miestach. 
Možno si niektorí z vás všimli nové vývesné tabule na Dome nádeje v ústredí obce. 
Okrem bežných informácií i práve na nich budú zverejnené voľné hrobové miesta 
resp. tie,  na ktoré nie je uzavretá nájomná zmluva. Obdobný proces monitoringu 
a zverejnenia voľných hrobových miest prebehne v jarných mesiacoch i na cintoríne 
vo Vyšnom Kelčove. 
 

" Uznesenie 9-6-7/2011 neschválenie žiadosti Ščučinský Ján , Jiřího Trnky 5/1151, 
Ostrava- Mar. Hory, 709 00 a spol.,  o opravu miestnej komunikácie „Poľana“. 
Pán Ščučinský opätovne reagoval na rozhodnutie OZ a jeho žiadosť bude OZ 
predložená v ďalšom bode programu. 
 

" Uznesenie 9-6-7/2011 žiadosť - ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, o finančný 
príspevok pre chod organizácie. 
Žiadosť bola zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2012. 
 

" Uznesenie 9-11-7/2011 Mgr. Pavol Kužma, Vysoká nad Kysucou č.659, žiadosť 
o odpredaj pozemku pod garáž CKN 3937/3 a 3938/2.  
Rozhodnutie OZ sme s pánom Kužmom spoločne prejednali, avšak kvôli pracovnej 
vyťaženosti, sme doposiaľ neuzavreli kúpno-predajnú zmluvu. Je to daň za množstvo 
práce v úvode roka a v snahe ušetriť finančné prostriedky- návrhy týchto zmlúv 
pripravuje starosta. Uznesenie preto bude naplnené v najbližších dňoch. 
 

" Uznesenie 10-1-7/2011 pripomienku p. Mgr. Marty Slávikovej -  osloviť správcu št. 
cesty III/487 vo Vyšnom Kelčove o opravenie dier vzniknutých po výstavbe 
kanalizácie. 
Na problém som opätovne upozornil správcu komunikácie, ktorý ma informoval, že 
problém nahlásili spoločnosti, ktorá realizovala výstavbu kanalizácie. (Dieru však 
momentálne zakryl sneh.) 
 
Uznesenia z predchádzajúcich schôdzí, ktoré naďalej trvajú. 
 

" Čo sa týka situácie so zriadením bankomatu v našej obci, starosta listom, ktorý je 
i zverejnený na webovom sídle obce, oslovil bankové inštitúcie, s ktorými obec 
obchoduje. I napriek tomu, že sme dostali záporné stanoviská náš „boj“ nevzdávame 
a mám dohodnuté osobné stretnutia so zástupcami bánk v mesiaci marec. Dúfam, že 
aspoň v jednom jednaní budeme úspešní.... 
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" Uznesenie 8-11-5/2011 žiadosť p. Milana Zemana, Nižný Kelčov 514 a spol. 
o zriadenie obytnej zóny. 
Žiadosť o vyjadrenie sa k zámeru bola zaslaná na dopravný inšpektorát v Čadci. 
Starosta obce prešiel spoločne s dopravným inžinierom „Starú cestu i Novú kolóniu“. 
Zástupca DI obci odporučil využiť možnosť dopravného značenia obytná zóna, čo je 
lacnejší a omnoho adresnejší variant,  nakoľko obmedzenie rýchlosti ruší nasledujúca 
križovatka aj keď je to križovatka miestnych komunikácií. Zároveň podľa jeho 
vysvetlenia v obytnej zóne platia i iné dopravné pravidlá a to predovšetkým, že sa 
smie parkovať iba na miestach na to určených .  Práve v „Novej kolónii“ a čiastočne 
i na „Starej ceste“ sa stále zaoberáme s problémom parkovania motorových vozidiel 
na miestnej komunikácii. Najviac problémov to spôsobuje v zime, kedy si ľudia ani 
neuvedomujú, koľko starostí navyše svojim konaním obci spôsobujú. Po zaslaní 
kladného rozhodnutia, obec následne požiadala Obvodný úrad v Čadci odbor 
pozemných komunikácií o schválenie predmetného dopravného značenia. Uznesenie 
trvá. 

" V platnosti ostávajú i predchádzajúce uznesenie, ku ktorým sa nebudem opätovne 
vyjadrovať ako výrub stromov na miestnom cintoríne v ústredí, montáž verejného 
osvetlenia vo Vyšnom Kelčove a pod....Uznesenia budú naplnené ihneď, ak to dovolia 
poveternostné podmienky. 

 
K uvedenému bodu3.2 - kontrola uznesení otvoril starosta obce diskusiu. Do diskusie 
sa nikto neprihlásil. 

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

 
Uznesenie č. 3-2-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! berie na vedomie BOD 3.2- kontrola uznesení. 
 

Ad 4. Prerokovanie žiadosti, ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu 
Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014. 
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V tomto bode  starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom žiadosti, 
ktoré môžu mať vplyv na schválenie rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 – 2014. 

! 4.1Jarmila Čmelíková, Vysoká nad Kysucou 1230. 

Žiadosť o vybudovanie odtokovej šachty. 

       Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pani Jarmila 
Čmelíková, žiada Obec Vysoká nad Kysucou o vybudovanie odtokovej šachty na miestnej 
komunikácií. Ako dôvod uvádza, že keď zamrzne zem, voda zo záhrad vyteká na MK 
a vytvára súvislú ľadovú vrstvu . 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

• Jozef Vavrica 
Tento problém nevyrieši žiadna odtoková šachta, nakoľko voda vyteká  až 
z družstevných pozemkov. Skôr by sa mala riešiť nejaká záchytná priekopa nad 
rodinnými domami. Pre rok 2012 (pri obchôdzke po MK) sme neplánovali túto 
investíciu. 

 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o žiadosti p. Jarmily Čmelíkovej- 
vybudovanie odtokovej šachty na MK . 
 

 
Uznesenie č.4-1-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! Neschvaľuje -žiadosť p. Jarmily Čmelíkovej, vybudovanie odtokovej šachty na MK. 
 

 
! 4.2  Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou 

       Žiadosť o finančný príspevok. 
       Žiadosť zo dňa 4.2.2012 zaregistrovanú dňa 8.2.2012 pod č.j. 46/2012 prostredníctvom 
videoprojekcie predstavil starosta obce. Správca farnosti Mgr. Peter Hrenák,  žiada o finančný 
príspevok na realizovanie: 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!

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

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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- reštaurovanie pôvodných zastavení krížovej cesty vo farskom kostole, 
- nové kúrenie v kostole V. Kelčov, 
- reštaurovanie oltárov vo farskom kostole, 
- nové lavice vo farskom kostole, 
- nové oplotenie okolo farskej budovy  . 

 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012 je 
navrhnutá výška finančného príspevku tak, ako v roku 2011 (10.650,00 €), rozhodnutie je 
však na poslancoch OZ a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

• Nakoľko sa názory poslancov na výšku príspevku značne rozchádzali, poslanci 
OZ sa dohodli na spoločnom návrhu, ktorý predložil p. Jozef Vavrica: 

- navrhujeme finančný príspevok vo výške 6.000 €. 
 

O tomto predloženom spoločnom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Uznesenie č.4-2-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje–finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká 
nad Kysucou, z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 6.000€. 
 

 
! 4.3Martina Jedináková, Vysoká nad Kysucou č. 136 

     Žiadosť o jednorazovú výpomoc. 
 
       Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pani Martina 
Jedináková, žiada Obec Vysoká nad Kysucou o jednorazovú výpomoc vo výške 150,00 € na 
zakúpenie paliva. Ako dôvod uvádza, že spolu s manželom majú 3 nezaopatrené deti , obaja 
sú nezamestnaní a nemajú čim kúriť. 
Situáciu a pomery v rodine objasnila poslancom OZ pracovníčka odboru sociálnych vecí p. 
Margita Kubačáková, ktorá zároveň uviedla, že ak sa poslanci OZ rozhodnú uvedenú žiadosť 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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podporiť, je žiaduce , aby sa finančné prostriedkyneposkytli priamo, ale aby obec  zakúpila 
palivo vo výške schválenej výpomoci. 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Miroslav Dorman: 
navrhujeme finančný príspevok vo výške 75,00 €, za ktorý bude Obcou Vysoká 
nad Kysucou zakúpené palivo. 

 
O tomto predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Uznesenie č.4-3-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje–jednorazový finančný príspevok na zakúpenie paliva pre rodinu p. Martiny 
Jedinákovej, Vysoká nad Kysucou č. 136,  z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 
75,00 €. 
 
 

! 4.4 Nájomcovia bytového domu č. 1259 

  Žiadosť o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného nájomného domu 1259. 

Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Nájomcovia bytového domu 
č. 1259, žiadajú Obec Vysoká nad Kysucou o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného 
nájomného domu 1259. Ako dôvod uvádzajú plesnenie stien a priestorov tejto budovy. 

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
• Mg. Katarína Chnapková 

tento problém som si od nájomníka bytu p. Pavla Varechu (plesnenie stien), 
pozrela na facebooku. 

• Jozef Vavrica 

je to dôsledok toho, že bytový dom bol stavaný v zimnom období, teraz sa 
vyparuje voda zo stien a spôsobuje plesne a steny premŕzajú. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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• Ján Lysík 

nedovolil by som si tvrdiť, že plesne sú dôsledkom vyparovania vody od výstavby, 
nakoľko bytový dom má už 10 rokov, ale hlavný problém tvorenia plesní vidím 
v tom, že byty sa najmä v zimnom období nedostatočne vetrajú,  rodiny (najmä tie, 
ktoré majú malé deti) sušia v bytoch prádlo. Nie som úplne presvedčený, že ak sa 
bytový dom zateplí, problém tvorenia plesní sa odstráni. 

• Mgr. Marta Sláviková 

prikláňam sa k názoru p. poslanca Jána Lysíka, navrhujem žiadosť zobrať na 
vedomie s tým, že skôr ako by sme mali rozhodnúť o zateplení bytového domu, je 
potrebne dať vypracovať energetický posudok.  

Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o návrhu predloženom p. Mgr. Martou 
Slávikovou. 

 
Uznesenie č.4-4-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! berie na vedomie - žiadosť nájomcov bytovéhodomuč.1259, o preriešenie 
a odsúhlasenie zateplenia obecného nájomného domu 1259. Pre posúdenie 
opodstatnenia zateplenia bytového domu,  bude spracovaný odborne spôsobilou 
osobou energetický posudok budovy. 

 

! 4.5 Jaroslav Troják, Vysoká nad Kysucou č. 440 

Žiadosť o finančnú výpomoc. 
            Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pán Jaroslav Troják, 
žiada Obec Vysoká nad Kysucou o jednorazovú výpomoc vo výške 30,00 €, ako príspevok  
na bývanie. Ako dôvod uvádza, že v roku 2008 mu vyhorel rodičovský dom a od tej doby je 
vlastne bezdomovec. 
Situáciu a sociálne pomery žiadateľa objasnila poslancom OZ pracovníčka odboru sociálnych 
vecí p. Margita Kubačáková. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Miroslav Dorman: 

- navrhujeme finančný príspevok vo výške 30,00 €, z rozpočtu Obce Vysoká nad 
Kysucou pre rok 2012. 

 
Uznesenie č.4-5-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  
! schvaľuje–jednorazový finančný príspevok pre p. Jaroslava Trojáka, Vysoká nad Kysucou 
č. 440,  z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 30,00 €. 
!

 

! 4.6 Základná škola E.A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou  

     Návrh rozpočtu ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou  
 
 
Návrh rozpočtu ZŠ E.A. Cernana,Vysoká nad Kysucou zo dňa 22.2.2012 č. 145/2012 
zaregistrovaný Obcou Vysoká nad Kysucou dňa 27.2.2012 pod č.70/2012,  prostredníctvom 
videoprojekcie predstavil starosta obce. 
Riaditeľ školy Mgr. Ľ. Valach v návrhu uvádza,  že podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní na Rade školy dňa 20.2.2012,  rozpočet pre 
školu z kapitoly MŠVVaŠ SR nezohľadňuje reálne potreby školy a nie je možné podľa neho 
zabezpečiť chod školy v roku 2012. Ako dôvod nedostatku finančných prostriedkov uvádza 
skutočnosť, že podľa § 4 ods. 1 Nariadenia vlády č. 630, ZŠ  stráca možnosť zvýšenia 
normatívu na žiaka o kompenzačný príspevok (príloha č. 7 k Nariadeniu vlády). V porovnaní 
so školami s porovnateľným počtom žiakov  (190 žiakov), sú náklady  výrazne 
poddimenzované – rozdiel činí cca 60.000 €.  
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
 

• Mgr. Janka Jurčová 
 

Po ekonomickej stránke by mala byť ZŠ vo Vyšnom Kelčove zatvorená, nakoľko 
pokiaľ sú v obci dve školy,  prichádzame o kompenzačný príspevok od štátu,  čo 
predstavuje čiastku cca 60.000 €. 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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• Mgr. Katarína Chnapková 

 
Ja nemám problém zahlasovať za zrušenie školy, však aj Mesto Turzovka zrušilo 
už dve školy. 

 
• Ján Lysík 

 
ZŠ v o Vyšnom Kelčove sa musí udržať. Čo s tými budovami? Kelčovskí 
obyvatelia sú proti zrušeniu školy. Prečo by sa malo niečo zrušiť skôr , ako vieme 
výsledok dohodovacieho  konania? Nič nechceme, len aby mohli deti dôstojne 
dochádzať do školy... 

 
• Nakoľko sa názory poslancov na návrhu rozpočtu pre ZŠ Vysoká nad Kysucou 

značne rozchádzali, poslanci OZ sa dohodli na spoločnom návrhu: 
- Rozpočet obce pre rok 2012 pre obidve základné školy sa schvaľuje do doby  

schválenia dohodovacieho  konania tak, ako je zverejnený na webovej stránke 
MŠVVaŠ SR. Na základe výsledkov dohodovacieho konania bude upravený aj 
rozpočet pre obidve školy. 

Uznesenie č.4-6-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! schvaľuje – rozpočet obce pre rok 2012 pre obidve základné školy do doby  schválenia 
dohodovacieho  konania tak, ako je  zverejnený na webovej stránke MŠVVaŠ SR. Na 
základe výsledkov dohodovacieho konania bude upravený aj rozpočet pre obidve 
školy. 
 

Ad 5. Rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na roky 2012 – 2014. 
 

• Starosta obce 

Skôr ako prejdeme k rozpočtu musím vás informovať, že čerpaním rozpočtu  súvisí už 
prebiehajúca zimná údržba. Čerpanie súvisiacich kapitol bude tento rok navýšené o vyhlásenú 
mimoriadnu udalosť: 

- snehová kalamita v dňoch16.2. až 20.2.2012  
- ľadochody v dňoch 25.2 až 29.2.2012 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Návrh rozpočtu a programového rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na roky 2012 -2014  
prostredníctvom videoprojekcie predstavila hlavná účtovníčka p. Janka Kubalová. Po jeho 
predstavení sa poslanci dohodli, že rozpočet v roku 2012  bude vyrovnaný- v príjmovej aj vo 
výdavkovej časti 1. 364004,00 € po  nasledovnej úprave predloženého návrhu rozpočtu: 

Výdavková časť 

" kapitola 04.5.1 Cestná doprava 

- upravuje sa položka 635006- údržba budov a priestorov- pôvodný návrh rozpočtu 
20.000 € sa upravuje na 35.000 € (opravy MK) 

- upravuje sa položka 713004- nákup prev. strojov, prístrojov a zar.–pôvodný návrh 
rozpočtu 0 € sa upravuje na15.000 € (nákup snežnej frézy) 

" kapitola 08.1.0 Rekreačné a športové služby 

- upravuje sa položka 633004 nákup prev. strojov, prístrojov a zar.- pôvodný návrh 
rozpočtu 100 € sa upravuje na 2.750 € ( nákup brán pre žiakov) 

- upravuje sa položka 642002 neziskovým organizáciám - pôvodný návrh rozpočtu 
8.000 € sa upravuje na10.000 €  

" kapitola  08.4.0 Náboženské a iné služby 

- upravuje sa položka 642007 cirkvi- pôvodný návrh rozpočtu10.650 € sa upravuje na 
6.000 €  

" kapitola finančné operácie 

- upravuje sa položka 812005 splácanie istiny úveru dlhodobého- pôvodný návrh 
rozpočtu 96.510 € sa upravuje na 66.510 € 

 

• Hlavný kontrolór obce – stanovisko k návrhu rozpočtu a programového 
rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2012-2014. 

- navrhujem poslancom OZ  schváliť  upravený rozpočet a programový Obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2012 a zobrať na vedomie výhľadový rozpočet a programový 
rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou na roky 2013 a 2014. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 5-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! A.)schvaľuje 

- úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012  

Výdavková časť 

" kapitola 04.5.1 Cestná doprava 

- upravuje sa položka 635006- údržba budov a priestorov- pôvodný návrh rozpočtu 
20.000 € sa upravuje na 35.000 € (opravy MK) 

- upravuje sa položka 713004- nákup prev. strojov, prístrojov a zar.–pôvodný návrh 
rozpočtu 0 € sa upravuje na15.000 € (nákup snežnej frézy) 

" kapitola 08.1.0 Rekreačné a športové služby 

- upravuje sa položka 633004 nákup prev. strojov, prístrojov a zar.- pôvodný návrh 
rozpočtu 100 € sa upravuje na 2.750 € ( nákup brán pre žiakov) 

- upravuje sa položka 642002 neziskovým organizáciám - pôvodný návrh rozpočtu 
8.000 € sa upravuje na10.000 €  

" kapitola  08.4.0 Náboženské a iné služby 

- upravuje sa položka 642007 cirkvi- pôvodný návrh rozpočtu10.650 € sa upravuje na 
6.000 €  

" kapitola finančné operácie 

- upravuje sa položka 812005 splácanie istiny úveru dlhodobého- pôvodný návrh 
rozpočtu 96.510 € sa upravuje na 66.510 € 

 

Obecné zastupiteľstvo 

! B.) schvaľuje 

- rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012 v príjmovej 
časti vo výške 1. 364 004 € a vo výdavkovej časti  vo výške 1.364 004 €. 

Obecné zastupiteľstvo  

! C.) berie na vedomie 
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- výhľadový rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2013 
v príjmovej časti 1. 185 455 € a vo výdavkovej časti 1.185 455 €. 

Obecné zastupiteľstvo  

! D.) berie na vedomie 

- výhľadový rozpočet a programový rozpočet Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2014 
v príjmovej časti 1. 185 455 € a vo výdavkovej časti 1.185 455 €. 

 

Ad 6. Investičná výstavba  a investičné akcie v obci 
 

• Starosta obce 
 

A) Projekty „dobiehajúce“ z minulého roku 
 

A1) Rekonštrukcia centrálneho námestia 

Pevne verím a dúfam, že sa v  rámci tohto projektu,  nachádzame už v poslednej fáze. Obec 
Vysoká nad Kysucou má podanú poslednú žiadosť o platbu. Pri jej podávaní som sa 
informoval o čase, kedy nás čaká posledná kontrola. Bol som informovaný, že 23. januára 
2012, ale nakoľko sme dopĺňali ešte vyžiadané náležitosti, tento termín sa pochopiteľne 
oddiali. Riadiaci orgán sme ešte pred samotným príchodom zimy žiadali, aby sme mohli 
zdemontovať pred snehom lavičky a tak ich uchrániť pred vplyvom počasia, ale boli sme 
upozornení, že musia ostať na svojom mieste, lebo keby prišla kontrola tak by nám neuznala, 
že sme ich dočasne odložil do skladu! V súvislosti s realizáciou tohto projektu Obec Vysoká 
nad Kysucou v zmysle Zmluvy o dielo 05/05/2010 zo dňa 5. 5. 2010 a Dodatku č. 1 zo dňa 4. 
3. 2011, uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou REKON s.r.o. Žilina,  si Obec Vysoká nad 
Kysucou uplatňuje zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov, kde v čl. 
IX. Zmluvné pokuty, bod 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov 
zmluvnú pokutu 1,0% z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním 
dokončeného diela. 
Cena diela – 799 914,19 EUR 
Preberací protokol z 5. 5. 2011 – dodávateľ sa zaväzuje odstrániť závady a nedorobky do 
15.7. 2011. 
Preberací protokol z 15. 8. 2011 – zhotoviteľ stavbu odovzdáva a objednávateľ stavbu 
k 15.8.2011 preberá. 
Zhotoviteľ sa omeškal o 4 týždne. 

- 1% z ceny diela – 7 999,14 EUR/týždeň 
- 4 týždne omeškania – 31 996,56 EUR. 

 
A2) 1. Realizačný projekt revitalizácie krajiny a protipovodňového manažmentu 2011 
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Projekt bol ukončený 16. 12. 2011. V tento deň bol odoslaný na Úrad vlády SR. Samotné 
práce na projekte boli ukončené 18.10.2011. Podľa pôvodnej zmluvy mal byť projekt 
ukončený 30.10.2011. Avšak po konzultácii s dodávateľskou firmou obec požiadala 
o predĺženie finančného zúčtovania projektu do konca mesiaca november 2011. Naša žiadosť 
bola posúdená kladne. Bohužiaľ dodávateľská firma nový termín nedodržala a v dôsledku 
oneskoreného dodania GPS zamerania obec projekt ukončila v dátume uvedenom vyššie, 
čoho dôsledkom bolo, že sme museli Úradu vlády SR zaplatiť penále. Preto v zmysle 
Dodatku č. 1/2011 zo dňa 25.11.2011 medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a Úradom vlády SR  
čl. 1 – v čl. 2 bod 5. Úvodná veta znie: Poskytnuté finančné prostriedky v zmysle čl. 1 tejto 
zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do 30.11.2011. Preberací protokol 
zo 16.11.2011 – Zhotoviteľ AP INVESTING SK, s.r.o. Bratislava odovzdáva a Obec Vysoká 
nad Kysucou preberá ukončené dielo. Na základe uvedeného sa zhotoviteľ omeškal o 16 dní. 
V zmysle platnej zmluvy objednávateľ má právo v prípade omeškania sa zhotoviteľa so 
splnením svojej povinnosti dokončiť dielo, ktoré je predmetom zmluvy v termíne stanovenom 
v čl. IV. Zmluvy uplatniť pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela, za každý započatý 
deň omeškania.  

- 0,5% z ceny diela (89 995 EUR) – 449,975 EUR/deň 
- 16 dní omeškania (449,975 x 16) – 7 199,60 EUR 

 
 

B) Investičné projekty realizované v roku 2012 
 
 

B1) Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – výstavba strechy 

Sčasti som sa tomu projektu venoval už v bode  kontrola uznesení. Máme prísľub, že v úvode 
tohto kalendárneho roka nám bude na strechu schválená zvyšná časť chýbajúcich finančných 
prostriedkov (dúfajme, že sa nič mimoriadne nestane, nakoľko sme tesne pred parlamentnými 
voľbami...) Z tejto sumy by sme dofinancovali zateplenie, bleskozvod, výstup na komín 
a samozrejme strechu na šatni. 
 

 
B2) Drobné investičné akcie 

I keď sa nachádzame takpovediac na začiatku kalendárneho roka a obec sa z dôvodu 
neschváleného rozpočtu riadila rozpočtovým provizóriom, v rámci našich možností sme 
realizovali i drobné investičné akcie. Doposiaľ realizované drobné investičné akcie súvisia so 
zimou. 

" Ešte v závere predchádzajúceho kalendárneho roka obec zakúpila ďalšiu snežnú 
frézu, ktorá je umiestnená v ZŠ Horný Kelčov. Táto však neslúži len pre potreby 
školy, ale spoločne s pani riaditeľkou sme sa dohodli, že školník v čase sneženia 
po vyfrézovaní chodníkov v škole, sa presunie na cintorín vo Vyšnom Kelčove, 
ktorý sa i v priebehu zimy obec snaží udržať sprístupnený – aspoň tie základné 
chodníky. Musím povedať, že túto zimu sa nám to osvedčilo. Geomorfologické 
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usporiadanie našej obce spôsobuje, že vo Vyšnom Kelčove vždy napadne 
viditeľne viac snehu ako v centre obce. 

" Tak ako to už býva, alebo ako o tom hovoria Murphyho zákony – v čase prvého 
prívalu snehu sa pokazila piestnica na novozakúpenej prednej snežnej radlici. 
Oprava trvala cca 3 dni. 

" Omnoho závažnejšia však bola porucha Traktora Valtra A 92. Jeho opravu nebolo 
možné realizovať svojpomocne, nakoľko išlo o opravu a odvŕtanie uchytenia 
tiahla, zabezpečujúceho pohyb stroja dopredu alebo dozadu, spojili sme túto 
opravu priamo s garančnou prehliadkou na mieste. Oprava sa realizovala práve 
v prvé dni nastupujúcich mrazov a z tohto dôvodu sme museli využiť montážnu 
jamu v hasičskej zbrojnici Nižný Kelčov. Ako naschvál, len niekoľko dní po tejto 
oprave došlo na traktore k ďalšej samovoľnej poruche, kedy praskla umelohmotná 
remenica. Jej objednávka priamo z Fínska trvala niečo vyše týždňa a samotná 
montáž svojpomocne ani nie hodinu. Najhoršie však boli chvíle čakania, či bude 
alebo nebude snežiť. Našťastie nesnežilo ale mrzlo. 

" Náhly pokles teplôt začal spôsobovať výpadky v plynových kotolni verejných 
budov. Z tohto dôvodu museli byť prečistené všetky kotly. Najväčšie problémy 
boli v budove OcÚ, kde boli trysky kotlov zaprášené i v dôsledku výstavby 
nového námestia, preto bolo potrebné zrealizovať vyčistenie kotlov spoločne s ich 
revíznou prehliadkou. 

" Z pochopiteľných dôvodov sa počas mrazov najväčšie problémy „točili“ okolo 
vody. Najväčší problém nám spôsobila  zamrznutá voda v MŠ v Ústredí. Nejdem 
sa k tomu už vracať, nakoľko sme o tom informovali na webe i infokanále. 

" Najaktuálnejšou drobnou investíciou je vybudovanie resp. zriadenie novej šatne 
pre zamestnancov skupiny „R“, ktorá sa nachádza v bývalej stolárskej dielni 
v suteréne budovy obecného úradu. Podarilo sa nám vytvoriť myslím si že pekný 
funkčný priestor.   
 

 
Uznesenie č. 6-2/2012prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! berie na vedomie– informáciu starostu obce o prebiehajúcej investičnej výstavbe  
a investičných  akciách  v obci. 

 
 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Ad 7 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

• Starosta obce 

I keď sa tento bod programu sporadicky objavoval na predchádzajúcich schôdzach OZ, 
úmyselne som ho navrhol zaradiť i do dnešného programu. Mnohé projekty resp. žiadosti 
obec podáva v priebehu celého roka,  ale spravidla sú obdobia, kedy sa vždy podáva akási 
„vlna“ projektov. Takýmito termínmi sú koniec októbra a začiatok marca. 

 
1.) Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR  

" Názov projektu: Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez 
 hraníc 
H Celkové náklady projektu – 999.676,42 € 
H Požadované náklady z ERDF – 849.724,95 € 

Spoločný projekt Mesta Bytča ako vedúceho partnera projektu, Mesta 
Púchov ,  Obce  Vysoká nad Kysucou  a cezhraničného partnera Mesta 
Karolínka.  

Cieľ projektu: 
H  skvalitnenie technického vybavenia hasičských zborov, 
H podpora spolupráce medzi jednotkami požiarnej ochrany, 
H zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných  požiarnych 

zboroch a o prírodných a technologických rizikách. 
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
 

2.) Program obnovy dediny 
" Názov projektu: Skrášlenie centra Obce Vysoká nad Kysucou v náväznosti 

 na ostatné plochy 
 
H Celkové náklady projektu – 3717,3 € 
H Požadované dotácia – 3500 € 
H Vlastné zdroje – 217,30 € 

Cieľ projektu: 
H zvýšenie atraktívnosti obce, zachovaním prírodného  a vidieckeho 

prostredia v parkovej časti obce,  doplnením lavičiek na oddych 
a dobudovanie oddychových zón. 

Projekt nebol úspešný 
 

3.) Enviromentálny fond  Bratislava- oblasť odpadového hospodárstva 
" Názov projektu: Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu 

 
H Celkové náklady projektu – 38.380,00 € 
H Požadované dotácia – 36.461,00 € 
H Vlastné zdroje – 1.919,00 € 

Cieľ projektu: 
H zakúpenie strojov a kontajnerov pre rozšírenie separovaného zberu. 
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Projekt nebol doteraz vyhodnotený ( predpoklad apríl 2012). 
 

4.) Enviromentálny fond  Bratislava- program Zelená investičná schéma 2012 
" Názov projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká 

 nad Kysucou 
H Celkové náklady projektu – 206.165,48 € 
H Požadované dotácia –195.857,21€ 
H Vlastné zdroje – 10.308,274 € 

Cieľ projektu :  
H zlepšenie energetickej náročnosti ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

zateplením obvodového plášťa a výmenou okien a vchodových dverí 
Projekt nebol doteraz vyhodnotený (je závislý od štátneho predaja emisií) 
 
 

5.) Úrad vlády SR- program financovaný z rezervy predsedníčky vlády „ Náš vidiek“ 

" Názov projektu: Prístavba Domu nádeje vo Vyšnom Kelčove 
Cieľ projektu: 
 

- výstavba prístrešku, úprava okolia a revitalizácia budovy Domu Nádeje, 
- zvýšenie dôstojnosti a komfortu pri pohrebných obradoch 

Požadovaná dotácia:10.000 € 
Projekt nebol úspešný ( list 13.II.2012) 

 
6.) Projekt Ekopolis  

" Názov projektu: Výsadba novej resp. revitalizácia pôvodnej zelene 

Projekt nebol úspešný 
 

7.) Krajský školský úrad Žilina (Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR) 
" Názov projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká  

nad Kysucou - sedlová strecha 
- Celkové náklady – 225 000 € 
- Žiadosť o dotáciu – 208.750 € 
- Vlastné zdroje zriaďovateľa – 11.250 € 
- Projekt bol úspešný – obec získala v roku 2011 dotáciu 100.000 €. ( Prísľub pre rok 

2012 - 108.000 €) 
 
! Projekty  a žiadosti podané v roku 2012 

 
8.) Ministerstvo kultúry SR – sekcia kultúrneho dedičstva 

" Názov projektu: Monografia obce Vysoká nad Kysucou 
- Vydanie monografie 
- Požadovaná dotácia 13.870 € 
- Vlastné zdroje 730 € 
- Celkové náklady 14.600 € 
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9.) Ministerstvo financií SR  
" Názov projektu: Výmena okien a dverí na budove obecného úradu 

- Požadovaná dotácia: 13.455 € 
- Vlastné zdroje :1.495 € 
- Celkové náklady :14.950 € 

 
projekt podaný 20.2.2012 
 
 
     10.)  EkoFond. n.f. Bratislava(zlepšenie energetickej hospodárnosti budov)  

" Názov projektu: Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom 
 obecného úradu 

Cieľ projektu: Zateplenie budovy a výmena okien a vonkajších dverí 
Projekt  sa pripravuje - bude podaný do 1.3.2012 
 
11.) International Visegrad fund,  
 

" Názov projektu. „Leto vo Vysokej –Matúšovské hody“ 
Cieľ projektu: Obec Vysoká nad Kysucou, Obec Bíla (CZ), Obec Istebná (PL) 

kultúrne programy  počas „Matúšovských “  hodov 
Projekt  sa pripravuje - bude podaný do 1.3.2012 
 
 
Starosta obce v tomto bode podal  ešte poslancom OZ nasledovné informácie: 
 

" Dňa 20. 12. 2011 bolo obci doručené oznámenie od Štátnych lesov, že naša 
žiadosť (oprava ciest), bude posudzovaná až v roku 2012, nakoľko v čase 
posudzovania nebola doložená cenová kalkulácia (jednoducho „odpalkovali“ 
tých,  čo ju doložili neskôr). 

" Neschválenie projektu Rekonštrukcie verejného osvetlenia zo dňa 28. 6. 2010. 

 
" Okrem spomenutého máme v príprave: 

H projekt čistenia Kelčovského potoka a potokov miestneho významu. Je to obdobný 
projekt ako na rieke Kysuca s Povodím Váhu. Zatiaľ to máme predjednané,  uvidíme 
aké budú možnosti. Problém tu vzniká, že v tomto prípade by sme si museli vybaviť 
všetky povolenia – CHKO, životné prostredie atď. 
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Uznesenie č. 7-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 
! berie na vedomie – informáciu starostu obce o doteraz podaných projektoch a zapojenie sa 

obce do zverejnených výziev. 

Ad 8. Rôzne 
 
! 8.1 Správy hlavného kontrolóra 

 
V tomto bode starosta obce udelil slovo p. Jozefovi Vrbinárovi, hlavnému kontrolórovi obce. 
Ten predstavil prostredníctvom videoprojekcie poslancom OZ a ostatným prítomným: 
 

1.) Záznam z kontroly  - verejné obstarávanie - zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní bola vykonaná  kontrola súťaži za rok 2011. 

2.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-12.2011. 
3.) Záznam z kontroly zúčtovania dotačných finančných prostriedkov poskytnutých obcou 

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2011. 
4.) Záznam z kontroly  zameranej na nákup, spotrebu a vykazovanie PHM pre potreby 

zúčtovania. 
(Poznámka -  správy boli poslancom zaslané e-mailovou poštou) 
 

 
Po prednesení správ, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny  návrh, poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o predložených správach. 
 

Hlasovanie*
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 8-1-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! berie na vedomie 

Správy hl. kontrolóra: 

 
1.) Záznam z kontroly  - verejné obstarávanie - zmysle zákona 25/2006 Z.z.o verejnom 

obstarávaní bola vykonaná kontrola súťaži za rok 2011. 
2.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-12.2011. 
3.) Záznam  z kontroly zúčtovania dotačných finančných prostriedkov poskytnutých 

obcou TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2011. 
4.) Záznam z kontroly  zameranej na nákup, spotrebu a vykazovanie PHM pre potreby 

zúčtovania. 
 

! 8-2 Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce 

Plán kontrolnej činnosti na prvý ½ rok 2012. 

V tomto bode starosta obce  opäť udelil slovo p. Jozefovi Vrbinárovi , hlavnému kontrolórovi 
obce. 
Ten prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom OZ a ostatným prítomným „Plán 
kontrolnej činnosti na prvý ½ rok 2012.“ 

Po jeho prednesení, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny návrh, poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o „Plán kontrolnej činnosti na prvý ½ rok 2012.“ 

Uznesenie č. 8-2-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou na prvý ½ rok 
2012. 

 
 

! 8-3 Mária Cudráková, vedúca školskej jedálne Vysoká nad Kysucou 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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     Žiadosť o stanovenie výšky poplatku za poskytovanie priestorov a zariadenia ŠJ  
 
            Žiadosť predstavil prostredníctvom videoprojekcie starosta obce. Pani Mária 
Cudráková, vedúca ŠJ , žiada OZ Vysoká nad Kysucou o stanovenie výšky poplatku za 
poskytovanie priestorov a zariadenia ŠJ v prípade konania osláv a svadobných hostín. 
 
Po jej prednesení, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Ján Lysík: 
 

- vzhľadom k tomu, že priestory ŠJ nemôžu byť využívané na komerčné účely jednak 
z hľadiska hygienického a predovšetkým z hľadiska bezpečnosti, zakazujeme v týchto 
priestoroch konanie súkromných osláv a svadobných hostín. Tento zákaz platí aj 
priestory ŠJ vo Vyšnom Kelčove. 

Uznesenie č. 8-3-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo 

! neschvaľuje žiadosť p. Márie Cudrákovej , ved. ŠJ Vysoká nad Kysucou 
! zakazuje konanie súkromných osláv a svadobných hostín v priestoroch školskej 

jedálne.  
Tento zákaz platí aj priestory ŠJ vo Vyšnom Kelčove. 

 
 

! 8-4 DHZ Vysoká nad Kysucou 
      Žiadosť o vyradenie prebytočného majetku 
 

      Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil návrh na vyradenie inventárnych 
predmetov DHZ  vo Vysokej nad Kysucou.  

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto z prítomných 
neprihlásil, dal o predloženom návrhu hlasovať: 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!

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

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 8-4-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje- vyradenie inventárnych predmetov DHZ vo Vysokej nad Kysucou podľa 
priloženého návrhu. 
 

! 8-5 Rada školy pri MŠ Vysoká nad Kysucou 
      Žiadosť o  delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy  pri MŠ Vysoká 
      nad  Kysucou 

       Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil návrh predsedníčky Rady školy 
pri MŠ Vysoká nad Kysucou, o  delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy  pri 
MŠ Vysoká nad  Kysucou. 

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložila p. Mgr. Katarína Chnapková: 

 
- navrhujeme Mgr. Janku Jurčovú. 

 
Uznesenie č. 8-5-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje– Mgr. Janku Jurčovú ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy  pri 
 MŠ Vysoká nad  Kysucou. 
 

 
! 8-6 Ing. Róbert Gaboš, Vysoká nad Kysucou č.1317 

      Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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        Žiadosť zo dňa 27.02.2012 predstavil prostredníctvom videoprojekcie starosta obce. Pán 
Ing. Róbert Gaboš, žiada OZ o odkúpenie parcely CKN č. 1736/4 o výmere 853 m2 v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou, ktorá bola odčlenená z parcely EkN 20224 na základe  GP č. 98/2008 
zo dňa  8.1.2008. 
Po jej prednesení, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Miroslav Dorman 
 

1. Nakoľko nedošlo k splneniu Uznesenia č. 3/2008 bod č. 15 zo dňa 25.4.2008- odkúpenie 
pozemku EKN 20224 a to iba v jeho časti od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku, 
ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 70,- Sk/m2. Odpredávaná časť pozemku EKN 
20224 bude vytýčená geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa-  
navrhujeme zrušenie tohto uznesenia. Zrušenie uznesenia je z dôvodu, že v zmysle platnej 
legislatívy Správa katastra v Čadci, nemôže povoliť vklad vlastníckeho práva z kúpnej 
zmluvy, ku ktorej je pripojené uznesenie OZ, podľa ktorého bol schválený predaj 
pozemku v zmysle geometrického plánu, ktorý si ešte len mal dať na vlastné náklady 
vyhotoviť kupujúci. Uznesenie OZ musí mať jasne určený vymedzený prevádzaný 
pozemok, nemôže byť schválené pred zhotovením GP. 

2. Žiadosť zo dňa 27.02.2012, navrhujeme odložiť a prerokovať ju na nasledujúcom 
zasadnutí OZ, za účasti Ing. Róberta Gaboša . 
 

O takto predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

 
Uznesenie č. 8-6-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! A.) ruší Uznesenie č. 3/2008 bod 15 zo dňa 25.4.2008 
! B.) odkladá žiadosť zo dňa 27.02.2012 o odkúpenie pozemku CKN č. 1736/4,  

     navrhuje jej prerokovanie  na nasledujúcom zasadnutí OZ, za účasti Ing. R. Gaboša  
 

 
! 8-7 Peter Kubačák, Vysoká nad Kysucou č. 153 
Žiadosť o úľavu poplatku za vývoz komunálneho odpadu. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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       Žiadosť p. Petra Kubačáka, Vysoká nad Kysucou 153, zo dňa 3.1.2012, zaregistrovanú 
Obcou Vysoká nad Kysucou dňa 4.1.2012 pod č.7/2012, predstavil prostredníctvom 
videoprojekcie starosta obce. Pán  Peter Kubačák, žiada o úľavu poplatku za vývoz 
komunálneho odpadu z dôvodu, že využíva Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej 
energie v domácnostiach, čím jeho domácnosť vyprodukuje menšie množstvo komunálneho 
odpadu. 
 
Po jej prednesení, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o žiadosti p. Petra 
Kubačáka hlasovať. 

 
Uznesenie č. 8-7-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! neschvaľuje–žiadosť Petra Kubačáka, Vysoká nad Kysucou č. 153, o úľavu poplatku 
 za vývoz komunálneho odpadu . 
 

! 8-8 Lesy SR š.p., OZ Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca 
     Výzva na dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci 
 

Výzvu na dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci od spoločnosti Lesy SR š.p., 
zo dňa 1.2.2012 č. 2ML 784/2012, zaregistrovanú Obcou Vysoká nad Kysucou dňa 21.2.2012 
pod č.62/2012,  prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Lesy SR š.p., OZ 
Čadca, zasielajú  Zmluvu o nájme lesných pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou na parcelu 
EKN č. 8446/1 o výmere  305 493 m2, kde je Obec Vysoká nad Kysucou podľa LV 7471 
podielovým spoluvlastníkom  s podielom 1/36  (8 486 m2 ). 
 
Starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Nakoľko sa nikto z prítomných do diskusie neprihlásil, starosta obce dal o Výzve na dohodu 
o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci hlasovať. 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!

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

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 8-8-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje–Zmluvu a jej podpísanie starostom obce,  medzi Obcou Vysoká nad 
Kysucou a Lesy SR š.p., OZ Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca,  o nájme 
lesných pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou, na parcelu EKN č. 8446/1 o výmere  
305 493 m2, kde je Obec Vysoká nad Kysucou podľa LV 7471 podielovým 
spoluvlastníkom  s podielom 1/36  (8 486 m2 ). 

 
 

! 8-9 Náruč, poradenské - tréningové centrum, Májová 1099, 022 01 Čadca 
     Žiadosť o dotáciu na činnosť Poradensko- tréningového centra Náruč. 
 

        Žiadosť občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, zaregistrovanú Obcou 
Vysoká nad Kysucou dňa 2.2 2012 pod č. 37/2012, predstavil prostredníctvom videoprojekcie 
starosta obce. 
Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, je zamerané na pomoc v rámci 
sociálneho poradenstva, právneho poradenstva a právna pomoc, psychologické poradenstvo, 
program na prácu s rodinami.  Od Obce Vysoká nad Kysucou požaduje na svoju činnosť 
dotáciu vo výške 500,00 €. 
Starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložila p. Vlasta Gajdicová: 
 

- Aj keď si plne uvedomujeme opodstatnenosť takýchto organizácií, no vzhľadom 
k tomu, že obec má sama nedostatok finančných prostriedkov, nedoporučujeme  
žiadosť schváliť . 

 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

Mg.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!Mgr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* Ján!Lysík,!Jozef!Vavrica,!

!

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!

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

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 8-9-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! neschvaľuje- žiadosť o dotáciu na činnosť Poradensko- tréningového centra pre 
občianske združenie Náruč, poradenské - tréningové centrum, Májová 1099, 022 01 
Čadca. 

 
 

! 8-10 Ján Ščučinský, Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava- Mariánske Hory 709 00 
        Opakovaná žiadosť o opravu MK  do osady Poľana vo Vyšnom Kelčove 
 

Opakovanú žiadosť p. Jána Ščučinského, Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava- Mariánske Hory 709 
00, zo dňa 14.1.2012, zaregistrovanú Obcou Vysoká nad Kysucou dňa 18.1.2012 pod 
č.19/2012, predstavil prostredníctvom videoprojekcie starosta obce. Pán Ján Ščučinský, žiada 
v mene všetkých obyvateľov osady „Poľana“  opravu MK. Uvedená žiadosť bola prejednaná 
OZ dňa 13.12.2011 a Uznesením č. 7/2011 nebola schválená, z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov 
Po jej prednesení, starosta obce  následne otvoril k tomuto bodu diskusiu 
 

• Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložila p. Jozef Vavrica: 
 

- aj keď si plne uvedomujeme opodstatnenosť opravy tejto MK, no vzhľadom k tomu, 
že obec má sama nedostatok finančných prostriedkov, nedoporučujeme  žiadosť 
schváliť . 

 

 
Uznesenie č. 8-10-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! neschvaľuje- opakovanú žiadosť p. Jána Ščučinského, Jiřího Trnky 5/1151, Ostrava- 
Mariánske Hory 709 00. 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, Obec Vysoká nad Kysucou neplánuje 
v roku 2012 opravu miestnej komunikácie do osady „Poľana“ vo Vyšnom Kelčove. 

 
 
 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!

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

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Ad. 9 Diskusia 
 

" 9-1 Starosta obce 
Informácia o zmene  zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou 
 
Pán  Anton Varecha st., z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na základe vlastnej 
žiadosti, rozviazal s Obcou Vysoká nad Kysucou  pracovný pomer. Z doručených 
žiadostí o zamestnanie  bol doplnený počet pracovníkov „R“  o profesiu elektrikár – 
novým pracovníkom sa stal  pán Ivan Pavelka. 
Zmeny taktiež nastali i v kolektíve technicko-hospodárskych pracovníkov. Na základe 
vlastnej žiadosti bol rozviazaný pracovný pomer s Ing. Jozefom Chvastekom. Z 
celkového počtu 24 žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, bol na uvoľnené 
pracovné miesto samostatného odborného referenta vybratý a prijatý Ing. Ján Lisko, 
ktorý od 2. 1. 2012 vykonáva agendu na úseku poľnohospodárstva, organizovanie 
činnosti pracovníkov „R“ a pracovníkov zamestnaných  na verejno prospešných 
prácach cez ÚPSVaR. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo 

! berie na vedomie BOD 9-1 
Informáciu starostu obce  o zmene  zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou. 
 

" 9-2 Jozef Zborovan 
V miestnej časti „Široký most“ na št. ceste II/487 je osadená dopravná značka, ktorá 
upozorňuje vodičov na zákrutu v pravo, pritom sa jedna o zákrutu v ľavo. 

 
Obecné zastupiteľstvo 

! berie na vedomie BOD 9-2 
Upozornenie  poslanca Jozefa Zborovana, o zle osadenej dopravnej značke pri št. ceste 
II/487 v miest. časti „Široký most“.  
 

" 9-3 – Mgr. Janka Jurčová 
- Kto bude robiť dohodovacie konanie pre školy? 
- Škola potrebuje učiteľa matematiky, je potrebný byt pre učiteľa. 
" Starosta obce: 

Dohodovacie konanie sa bude robiť tak ako vždy. Obe školy poskytnú informácie 
o potrebách na dofinancovanie, ktoré obec ako zriaďovateľ zosumarizuje a odošle na 
KŠÚ v Žiline. 
Čo sa týka pridelenia bytu pre učiteľa ZŠ E.A. Cernana – obec v súčasnej dobe 
nedisponuje so žiadnym voľným bytom. 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
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! berie na vedomie BOD 9-3 
Pripomienku  poslankyne Mgr. Janky Jurčovej k dohodovaciemu konaniu základných 
škôl a pridelenie bytu pre potreby ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. 

 
" 9-4 - Mgr. Katarína  Chnapková 

 
Opätovne apelujem na zníženie ceny odvozu TKO pre občanov miestnej časti Semeteš. 
Občania sú skládkou najviac potrestaní a nemajú žiadne bonusy. Nemôžem si pomôcť, 
ale ja v tom  vidím výrazne znevýhodnenie oproti centru obce.  

" Starosta obce: 
O možnosti zníženia ceny za vývoz TKO momentálne nie je možné rozhodnúť nakoľko 
od 1.1.2012 je v platnosti nové VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. O možnosti zníženia ceny 
môže rozhodnúť OZ pri tvorbe rozpočtu obce pre budúci rok, ale treba mať na zreteli 
aj to, že naša obec je kopaničiarskeho charakteru. 

Obecné zastupiteľstvo 
! berie na vedomie BOD 9-4 
Žiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej,  o zníženie ceny za vývoz TKO pre 
miestnu časť Semeteš. 
 

" 9-5 - Jozef Vavrica 
V poslednej dobe sa množia sťažnosti na lekáreň, je veľmi slabo zásobovaná a chýbajú 
základne lieky. 

" Starosta obce: 
O tomto budem informovať majiteľa lekárne. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo 

! berie na vedomie BOD 9-5 
Pripomienku poslanca Jozefa Vavricu  o množiacich sa sťažnostiach na prevádzku 
lekárne. 
 

" 9-6 - Ján Lysík 
Žiadam o prehodnotenie výšky prenájmu za poskytovanie priestorov sály KD 
a priestorov kuchyne, porovnať  s okolitými obcami, nakoľko výška poplatku za 
prenájom priestorov je podľa mňa veľmi nízka. 

 
 
Obecné zastupiteľstvo 
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! ukladá finančnému oddeleniu OcÚ 
prehodnotiť  a preložiť do budúceho OZ výšku prenájmu za poskytovanie priestorov 
sály KD a priestorov kuchyne, porovnať  s okolitými obcami. 

 
 

" 9-7 – Starosta obce 
OZ schválilo Uznesením 7-2-2/2011 zo dňa 7.6.2011 poradie pre  opravy miestnych 
komunikácií. Vzhľadom k tomu, že príjmová časť rozpočtu sa plní priebežne a nie vždy 
ju máme možnosť ovplyvniť (najmä príjem zo št. rozpočtu – podielové dane), obec 
nebude mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa všetky opravy MK robili 
ako jeden celok. Preto navrhujem, aby sa opravy MK a tým aj výberové konania 
vykonávali  samostatne na každú MK, podľa finančných možnosti obce.   

 
O takto predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Uznesenie č. 9-7-2/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo  

! Schvaľuje –  návrh starostu obce, aby sa opravy MK a tým aj výberové konania 
vykonávali  samostatne na každú MK, podľa finančných možnosti obce.   
 
 

Ad. 10 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení 
Miroslav Dorman a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

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

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie OZ č. 2/2012 bolo teda jednohlasne prijaté. 
 
Ad. 13 Záver 

• Starosta obce 
 

V  kútiku srdca som dúfal, že sa dnes dopracujeme k definitívnej podobe verzií obecného 
rozpočtu pre rok 2012.Nie za seba, ale v prvom rade v mene našich spoluobčanov vám, 
úprimne ďakujem za úspešný výsledok tohto kľúčového zasadnutia OZ. Chcem kolegiálne 
poprosiť poslancov, ktorí neuspeli so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, aby to nechápali ako 
prehru. Ak sme ich neschválili, tak jedine preto, že sme nechceli ešte väčšmi poddimenzovať 
jednotlivé rozpočtové kapitoly. 
 
Netvrdím, že sme prijali ideálne zostavený rozpočet. Určite si každý z vás vie predstaviť 
optimistickejšie relácie, najmä vo výdavkovej časti. Jedno však dokumentu, ktorý sme 
schválili, nemožno uprieť. Spočíva na realistickom rozbore našich objektívnych možnosti... 
 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 
a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne druhú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 20 45 hod. 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                               Mgr. Anton Varecha 
            prednosta úradu                                                            starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Marta Sláviková    .......................................................                        
  
Ján Lysík                                                        .................……………………….. 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák               ....................................................... 


