Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

3/2012

dátum:
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29.05. 2012

Zápisnica OZ č. 3/2012
Z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29.05.2012
v reštaurácií „Požiarnik“ vo Vyšnom Kelčove 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

Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Martin Machciník, Jozef
Zborovan
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. Návrh na úpravu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012 (zaslané e-mailom)
5. Návrh na úpravu VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových miestach (zaslané emailom)
6. Návrh VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou
( zaslané e-mailom)
7. Návrh Smernice obce o poskytovaní informácií (Videoprojekcia)
8. Návrh Smernice obce o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok obce
(Videoprojekcia)
9. Investičná výstavba v obci (Videoprojekcia)
10. Návrh na úpravu platu starostu obce (Videoprojekcia)
11. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti (Videoprojekcia)
12. Rôzne.
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
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Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala
v priestoroch reštaurácie „Požiarník“ vo Vyšnom Kelčove, otvoril a viedol starosta obce
Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal všetkých poslancov a ostatných prítomných,
skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, schôdza je uznášania
schopná. Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná
schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Starosta obce skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť vyššie
uvedeným programom.
Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.

Ad.2Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a určení: Dpt. Jozef Vavrica,
Mgr. Janka Jurčová
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Mgr. Marta Sláviková
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Ad.3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
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! Uznesenie 7 –2 - 2/2011 zo dňa 07.06.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
poradie pre opravy miestnych komunikácií v roku 2011

1.

2.

3.

4.

5.

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

301

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

20

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

250

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

250

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

200

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nižný Kelčov - Jantošová
Var. Potok - k Sojkovi
K Skybíkovej
Mydliar
Do Šupčíkov
Beňo
Vrchrieka

13.
14.
15.

Krasuľová
Slončíky
U Šubov

100
120
40
100
60
30
60
1531 mb
30
200
150
380mb

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Uznesenie nesplnené
Starosta obce
- Vzhľadom k tomu, že sa v roku 2011 opravy miestnych komunikácií nevykonávali,
navrhujem uznesenie č. 7 –2 - 2/2011 zrušiť.
Pretože v zmysle uznesenia č. 9-7-2/2012 zo dňa 28.02.2012 sa vykonali niektoré
výberové konania na opravy MK ( MK ZŠ E.A. Cernana , MK N. Kelčov „U Šubov“ a
MK Vrch rieka -Žilinčárovce) a jedno výberové konanie v súčasnej dobe prebieha
(MK Jedľovník), bude pre rok 2012 potrebné prijať nové poradie oprav miestnych
komunikácií. Preto navrhujem, aby bolo poradie opráv MK upravené nasledovne:
1.MK ZŠ E.A. Cernana , MK N. Kelčov „U Šubov“
2.MK Vrch rieka –Žilinčárovce
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3.MK Jedľovník
4.Vysoký breh
Poradie naliehavosti opráv ostatných komunikácií poslanci OZ upravia po vykonanej
obhliadke .

S návrhom starostu obce súhlasili aj ostatní prítomní poslanci, preto dal starosta obce
o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 3-1-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Ruší uznesenie č. 7-2-2/2012 zo dňa 7.6.2011s tým, že poradie naliehavosti opráv MK
sa upravuje:
1. MK ZŠ E.A. Cernana , MK N. Kelčov „U Šubov“
2.MK Vrch rieka –Žilinčárovce
3.MK Jedľovník
4.Vysoký breh
Poradie naliehavosti opráv ostatných komunikácií poslanci OZ upravia po vykonanej
obhliadke .

! Uznesenie 7 –3 - 2/2011 zo dňa 7.6.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
prijatie úveru vo výške 50 tis. € na výstavbu a rekonštrukciu MK. O podmienkach
čerpania úveru budú poslanci OZ informovaní.
Uznesenie nesplnené
Starosta obce:
- Obdobne ako v predchádzajúcom bode, navrhujem uznesenie č. 7 –3 - 2/2011 zrušiť,
nakoľko sa výstavba a rekonštrukcia MK v roku 2011 nevykonávala, nebol pre tento
účel ani čerpaný úver. Toto uznesenie bolo pre prijatie úveru v r. 2011. Prijatie úveru
bude potrebné po schválení nového poradia opráv MK.

S návrhom starostu obce súhlasili aj ostatní prítomní poslanci, preto dal starosta obce
o predloženom návrhu hlasovať.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 3-2-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Ruší uznesenie č. 7-3-2/2012 zo dňa 7.6.2011
! Uznesenie 10-9 -2/2011 zo dňa 7.6.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
BOD 10-9 – žiadosť o osvetlenie prístupovej cesty v miestnej časti „Petráš“ k rod. domu.
č. 1115, za predpokladu, že je to technicky možné.
Uznesenie č. 10-9 -2/2011 zo dňa 7.6.2011 splnené

! Uznesenie č.10-14 -2/2011 zo dňa 7.6.2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- žiadosť Dušana Pavlišina a Ireny Pavlišinovej č.1238, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
opravu MK – CKN 1703/5.
Uznesenie nesplnené
Starosta obce
- Vzhľadom k tomu, že sa v roku 2011 opravy miestnych komunikácií nevykonávali,
navrhujem aj toto uznesenie č. 10 –14 – 2/2011 zo dňa 7.6.2011 zrušiť, nakoľko bude
pre rok 2012 potrebné prijať nové poradie oprav miestnych komunikácií.
S návrhom starostu obce súhlasili aj ostatní prítomní poslanci, preto dal starosta obce
o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 3-3-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Ruší uznesenie č. 10-14-2/2012 zo dňa 7.6.2011
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! Uznesenie 10 – 1 - 4 /2011 zo 16.08.2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
BOD 10-1
- Žiadosť poslanca Jozefa Zborovana, o zriadenie prístrešku autobusovej zástavky „
U Šteglíkov“.
Uznesenie č.10 – 1 - 4 /2011 zo 16.08.2011 zatiaľ nesplnené

! Uznesenie 8 – 9 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011
Obecné zastupiteľstvo
! schvaľuje BOD 8.9
Žiadosť Oľgy Lajčákovej, Vysoká nad Kysucou 495
- výrub brezy na miestnom cintoríne, pri hrobovom mieste G- 281 za predpokladu, že
je to technicky možné.
Uznesenie č. 8 – 9 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011 splnené

! Uznesenie 8 – 10 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011
Obecné zastupiteľstvo
! schvaľuje BOD 8.10
Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia v miestnej časti Vyšný Kelčov, pre rodiny
Baričáková, Jakubíková, Lisková a Rudolf Šamaj, za predpokladu, žeje to technicky možné.
Uznesenie č. 8 – 10 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011 splnené

! Uznesenie 8 – 11 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie – žiadosť p. Milana Zemana, Nižný Kelčov 514 a spol, o zriadenie
obytnej zóny,
B) doporučuje starostovi obce – jednať s Dopravným Inšpektorátom PZ v Čadci
o možnosti zriadenia obytnej zóny na MK Nižný Kelčov.
Uznesenie č.8 – 11 – 5/2011 zo dňa 21.10.2011 trvá je v plnení

! Uznesenie 3 – 6/2011zo dňa 15.11.2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
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" Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky „Riešenie
havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“, predložené konateľom spoločnosti
ELPRAM s.r.o., Žilina.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje,
" že bolo na schôdzi obecného zastupiteľstva konanej dňa 8. 3. 2011 Zápisnica č. 1/2011 Bod.
7-2 Doteraz podané projekty – žiadosti o dotácie pre rok 2011, dostatočne oboznámené
s postupmi súvisiacimi s realizáciou projektu „Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana
Vysoká nad Kysucou“
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
" s pokračovaním stavebných prác na stavbe „Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana
Vysoká nad Kysucou“ objekt SO-01-A1.1-1 v zmysle Zmluvy o dielo č. 07/08/2011 zo dňa
31. 8. 2011 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 07/08/2011 zo dňa 20. 9. 2011.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce
" vyzvať konateľa spoločnosti ELPRAM s.r.o., pána Vladimíra Mlakytu o písomné verejné
ospravedlnenie, (ktoré bude zverejnené na Informačnom kanále obce, web stránka obce)
v nasledovnom znení:
Ospravedlňujem sa Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou, starostovi obce Vysoká
nad Kysucou, prednostovi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a hlavnému kontrolórovi
obce Vysoká nad Kysucou, za moje podanie DU/39/2011 zo dňa 9. 11. 2011 Upozornenie na
nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky „Riešenie havarijného stavu
ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“, zaregistrované na Obecnom úrade vo Vysokej nad
Kysucou pod číslo 466/2011 dňa 9. 11. 2011. Uvedené podanie som podal na základe
neúplných a mylných informácií.
V termíne: do 15 dní od doručenia
Ospravedlnenie zaslať na vedomie i štátnym orgánom a inštitúciám, ktorým bolo vyššie
spomenuté upozornenie zaslané.
" v prípade, že sa konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o.,Žilina, pán Vladimíra Mlakyta, verejne
neospravedlní, na základe odporúčaní právneho poradcu riešiť uvedenú vec cestou súdu

Uznesenie č.3 – 6/2011 zo dňa 15.11.2011 trvá je v plnení

! Uznesenie 3 – 1/2012 zo dňa 7.2.2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
súhlasí
1. so vznikom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce podľa príslušných
ustanovení zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov,
2. so vstupom obce Vysoká nad Kysucou ako zakladajúceho člena Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Kysuce.

poveruje
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starostu obce Mgr. Antona Varechu na právne úkony vedúce k založeniu Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Kysuce podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010
Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3 – 1/2012 zo dňa 7.2.2012 je splnené

! Uznesenie 4 – 1/2012 zo dňa 7.2.2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
" schvaľuje
žiadosť spoločnosti Robdata s.r.o., Radoslav Židek, Čierne 175, Makov, za účelom
zriadenia kancelárskych priestorov v budove Domu služieb č. 200 o ploche 30,52 m2 za
účelom zriadenia kancelárií. Prenájom priestorov je na 3 roky.
Uznesenie č. 4 – 1/2012 zo dňa 7.2.2012 splnené

! Uznesenie č. 4-1-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
"
neschvaľuje - žiadosť p. Jarmily Čmelíkovej, vybudovanie odtokovej šachty
na MK.
Uznesenie č. 4-1-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené

! Uznesenie č. 4-2-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje – finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Matúša Vysoká
nad Kysucou, z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške 6.000 €.
Uznesenie č. 4-2-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 4-3-2/2012 zo dňa 28.2.2012
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 €.
Uznesenie č. 4-3-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 4-4-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" berie na vedomie
žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia
obecného nájomného domu 1259.
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Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu, bude spracovaný odborne
spôsobilou osobou energetický posudok budovy.
Uznesenie č. 4-4-2/2012 zo dňa 28.2.2012 nesplnené - trvá

! Uznesenie č. 4-5-2/2012 zo dňa 28.2.2012
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 €.
Uznesenie č. 4-5-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
!

! Uznesenie č. 4-6-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje – 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. 4-6-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené

! Uznesenie č. 5-2/2012 zo dňa 28.2.2012
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 na 15.000 € (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 € saupravuje na 2.750 € ( nákup brán pre žiakov)

-

upravuje sa položka 642002- neziskovým organizáciám- pôvodný návrh rozpočtu
8.000 € sa upravuje na 10.000 €

# kapitola 08.4.0 Náboženské a iné služby
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-

upravuje sa položka 642007- cirkvi- pôvodný návrh rozpočtu 10.650 € sa upravujena
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 1. 364 004 € a vo výdavkovej časti 1.364 004 €.

Obecné zastupiteľstvo
" C.) berie na vedomie
-

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 €.

Uznesenie č. 5-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené

! Uznesenie č. 8-1-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
#
berie na vedomie
Správy hl. kontrolóra:
Záznam z kontroly - verejné obstarávanie - zmysle zákona 25/2006 Z.z.o verejnom
obstarávaní bola vykonaná kontrola súťaži za rok 2011.
1.) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-12.2011.
2.) Záznam z kontroly zúčtovania dotačných finančných prostriedkov poskytnutých obcou TJ
Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2011.
3.) Záznam z kontroly zameranej na nákup, spotrebu a vykazovanie PHM pre potreby
zúčtovania.
Uznesenie č. 8-1-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
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! Uznesenie č. 8-2-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
#
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou na prvý ½ rok
2012.
Uznesenie č. 8-2-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené

! Uznesenie č. 8-3-2/2012 zo dňa 28.2.2012
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 pre priestory ŠJ vo Vyšnom Kelčove.
Uznesenie č. 8-3-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-4-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
#
schvaľuje - vyradenie inventárnych predmetov DHZ vo Vysokej nad
Kysucou podľapriloženého návrhu.
Uznesenie č. 8-4-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-5-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje – Mgr. Janku Jurčovú ako zástupcu zriaďovateľa, za člena Rady školy pri
MŠ Vysoká nad Kysucou
Uznesenie č. 8-5-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-6-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" A.) ruší Uznesenie č. 3/2008 bod 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. Odpredávanaá časť pozemku EKN 20224
bude vytýčená geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa.
" 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
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Uznesenie splnené iba v časti A) časť B) sa presúva do budúceho zastupiteľstva.
! Uznesenie č. 8-7-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" neschvaľuje –žiadosť Petra Kubačáka, Vysoká nad Kysucou č. 153, o úľavu poplatku
za vývoz komunálneho odpadu.
Uznesenie č. 8-7-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-8-2/2012 zo dňa 28.2.2012
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 ).
Uznesenie č. 8-8-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-9-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
! neschvaľuje - žiadosť o dotáciu na činnosť Poradensko- tréningového centra pre
občianske združenie Náruč, poradenské - tréningové centrum, Májová 1099, 022 01
Čadca.
Uznesenie č. 8-9-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené
! Uznesenie č. 8-10-2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
! neschvaľuje - opakovanú žiadosť p. Jána Ščučinského, Jiřího Trnky 5/1151, OstravaMariánske 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.
Uznesenie č. 8-10-2/2012 zo dňa 28.2.2012 splnené

! Uznesenie 9 – 1 - 2 /2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
" berie na vedomie BOD 9-1
Informáciu starostu obce o zmene zamestnancov Obce Vysoká nad Kysucou.
! Uznesenie 9– 2 -2 /2012 zo dňa 28.2.2012
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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“.
! Uznesenie 9 –3 - 2 /2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
#
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
! Uznesenie 9 – 4 - 2 /2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
! berie na vedomie BOD 9.4
Opakovanú žiadosť poslankyne Mgr. Kataríny Chnapkovej, o zníženie ceny za vývoz TKO
pre miestnu časť Semeteš.
! Uznesenie 9 – 5 – 2/2012 zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
# berie na vedomie BOD č. 9.5
Pripomienku poslanca Jozefa Vavricu o množiacich sa sťažnostiach na prevádzku lekárne.
Body 9.1. až 9.5. boli zobrané na vedomie
! Uznesenie 9 – 6 - 2/2012zo dňa 28.2.2012
Obecné zastupiteľstvo
! ukladá finančnému oddeleniu OcÚ
prehodnotiť a preložiť do budúceho OZ výšku prenájmu za poskytovanie priestorov sály KD
a priestorov kuchyne, porovnať s okolitými obcami.
Uznesenie č. 9 – 6 - 2/2012zo dňa 28.2.2012 splnené
Po ukončení prezentácie prostredníctvom videoprojekcie otvoril starosta obce k bodu
Kontrola uznesení diskusiu. Do diskusie sa už nikto neprihlásil, preto dal starosta obce
o predloženom bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!
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Uznesenie č. 3-4-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 2/2011 zo dňa 07.06.2011,
č. 4 /2011 zo 16.08.2011, č. 5/2011 zo dňa 21.10.2011, č. 1/2012 zo dňa 7.2.2012,
č. 2/2012zo dňa 28.2.2012.

Ad. 4 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012
V úvode tohto bodu starosta obce požiadal p. Janu Kubalovú- vedúcu účtovníčku Obecného
úradu Vysoká nad Kysucou, aby predložila návrh na 1.úpravu rozpočtu obce pre rok 2012.
Jana Kubalová:
Prostredníctvom videoprojekcie p. Jana Kubalová predstavila poslancom OZ a ostatným
prítomným, návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2012. Zároveň pripomenula, že v prípade ak
bude schválená úprava rozpočtu, bude schválená aj úprava Programového rozpočtu obce pre
rok 2012.
Predložený návrh úpravy rozpočtu a programového rozpočtu tvorí prílohu zápisnice.
Po predložení úpravy rozpočtu p. Janou Kubalovou, otvoril starosta obce k tomuto bodu
diskusiu.
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o úprave rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou za rok 2012 .
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 4-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje .
1. úpravu rozpočtu a programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012.

Ad 5 Návrh na úpravu VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja na trhových
miestach
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Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
a na webovej stránke obce dňa 12.05.2012. Starosta prostredníctvom videoprojekcie
predstavil poslancom a ostatným prítomným Dodatok č.2/2012 k VZN č. 5/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká
nad Kysucou.
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Dodatku č.2/2012 k VZN č. 5/2009
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká
nad Kysucou
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 5-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok č.2/2012 k VZN č. 5/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou.

Ad 6 Návrh VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané obcou
Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
a na webovej stránke obce dňa 12.05.2012. Starosta prostredníctvom videoprojekcie
predstavil poslancom a ostatným prítomným Návrh VZN č. 1/2012 VZN o správnych
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou.
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o VZN č. 1/2012 VZN o správnych
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
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ZDRŽAL*SA*

nikto!

!

Uznesenie č. 6-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2012 VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou.

Ad 7 Návrh Smernice obce o poskytovaní informácií
Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou. Starosta obce prostredníctvom
videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným prítomným návrh Smernice obce Vysoká
nad Kysucou o poskytovaní informácií .
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Smernici obce Vysoká nad Kysucou
o poskytovaní informácií.

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 7-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Smernicu obce Vysoká nad Kysucou o poskytovaní informácií .

Ad 8 Návrh Smernice obce o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr
a objednávok obce
Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou. Starosta obce prostredníctvom
videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným prítomným Návrh Smernice obce Vysoká
nad Kysucou o zverejňovaní faktúr a objednávok obce
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
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Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o Smernici obce Vysoká nad Kysucou
o zverejňovaní faktúr a objednávok obce
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 8-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Smernicu obce Vysoká nad Kysucou o zverejňovaní faktúr a objednávok obce

Ad 9 Investičná výstavba v obci
V tomto bode programu prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce prítomným:

A) Projekty podané obcou v roku 2011, ktoré prešli do r. 2012:
1. Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
# Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc
B
B

Celkové náklady projektu – 999.676,42 €
Požadované 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
B skvalitnenie technického vybavenia hasičských zborov,
B podpora spolupráce medzi jednotkami požiarnej ochrany,
B zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných požiarnych
zboroch a, o prírodných a technologických rizikách.
Projekt nebol doteraz vyhodnotený.
2. Program obnovy dediny
# Skrášlenie centra obce Vysoká nad Kysucou v náväznosti na ostatné
plochy
B

Celkové náklady projektu – 3717,3 €
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Cieľ projektu

B
B

Požadované dotácia – 3500 €
Vlastné zdroje – 217,30 €

B

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
# Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu
B
B
B

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

Cieľ projektuB zakúpenie strojov a kontajnerov pre rozšírenie separovaného zberu.
Projekt nebol doteraz vyhodnotený ( nemáme doteraz vyhodnotenie....)
4. Enviromentálny fond Bratislava
# Program Zelená investičná schéma 2012
Názov projektu:
# Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
B Celkové náklady projektu – 206.165,48 €
B Požadované dotácia –195.857,21€
B Vlastné zdroje – 10.308,274 €
Cieľ :

B

zlepšenie energetickej náročnostiZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
zateplením obvodového plášťa a výmenou okien a vchodových dverí

Projekt nebol doteraz vyhodnotený, ale bude zrejme neúspešný nakoľko je závislý na
predaji emisií

5. Krajský školský úrad Žilina (Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR)
# 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 dotáciu 208.000 €. (100.000€ v roku 2011
a 108.000€ v r. 2012)
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6. Ministerstvo vnútra (cestou Obvodného úradu v Žiline) – výzva Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality
# Zníženie kriminality a výtržníctva obce vysoká nad Kysucou pomocou
kamerového systému
- Celkové náklady – 28.287,90 €
- Požadovaná výška dotácie – 22.630,40 €
- Vlastné zdroje – 5.657,50 €
- Projekt nebol úspešný.

B) Projekty z roku 2012 ku dňu 29.05.2012
1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Revitalizácia materských škôl 2012“
Projekt bude určený pre dve cieľové skupiny:
a) cieľová skupina:
Prioritnou cieľovou skupinou bude 15 detí navštevujúcich alokovanú triedu Materskej
školy Vysoká nad Kysucou vo Vyšnom Kelčove (deti z miestnej časti obce Vysoká
nad Kysucou – Vyšný Kelčov, deti z Detského domova, deti rómskeho pôvodu)
a rodičia detí v rámci prípravy a uskutočňovania navrhovaných aktivít.
b) cieľová skupina:
Cieľová skupina detí využívajúca priestory detského ihriska v rámci voľnočasových
aktivít predovšetkým deti z detského domova (prevažne rómskeho pôvodu) spoločne
so svojimi vychovávateľkami.
Výška požadovanej dotácie: 3 104 €

2) EkoFond, n.f. Bratislava
Program : Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Názov projektu: Zateplenie viacúčelovej budovy obecného úradu
Celkové náklady projektu : 113.953 €
Požadovaná dotácia: 49.467 € (max. možná)
3) Ministerstva financií Slovenskej republiky
Názov projektu: „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu“
Celkové náklady projektu : 14.950,00 €
Požadovaná dotácia: 13.455,00 €
4) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov projektu: Monografia obce Vysoká nad Kysucou
Celkové náklady projektu : 14.950,00 €
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Požadovaná dotácia: 13.455,00 €
Rozhodnutím č. MK-6019/2012/7.4 21.3.2012 – žiadosť nebola schválená
5) Nadácia Ekopolis
Program : Nadačný Fond Živá energia 2012
Názov projektu: Slnečná sprcha pre hráčov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu: Ohrev úžitkovej vody v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
prostredníctvom solárnych kolektorov
Celkové náklady projektu : 6.300 €
Požadovaná dotácia: 4.600 € (max. možná 73%)

6) Nadácia Slovenskej sporiteľne
Program : Nadačný Fond Živá energia 2012
Názov projektu: Zakúpenie malých futbalových brán pre mladších žiakov TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Cieľ projektu:*
Cieľovou skupinou projektu je formujúce sa družstvo žiakov a mladších žiakov TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Niektorí už dnes hrajúci žiaci sú evidovaní v
susedných futbalových družstvách, avšak evidujeme záujem zo strany rodičov, aby
bola opätovne obnovená činnosť družstva mladších a starších žiakov TJSPARTAK
Vysoká nad Kysucou
Celkové náklady projektu : 1.100 €
Požadovaná dotácia: 1.000 €
7) Nadácia KIA Motors
Názov projektu: Vybudovanie dopravného ihriska pri ZŠ E.A. Cernana
Cieľ projektu:*
Formou dopravnej výchovy v spolupráci s dopravnou políciouchceme naučiť deti už
od útleho veku poznávať dopravné značky, ich význam a vzbudiť v nich záujem o ich
bezpečnosť ako účastníkov cestnej premávky.
Celkové náklady projektu : 3000 €
Požadovaná dotácia: 3000 €
žiadosť nebola schválená
8) Zamestnanecký program SSE – Nadácia Pontis
Názov projektu: Vybudovanie dopravného ihriska pri ZŠ E.A. Cernana
Cieľ projektu:*„Jazdím*bez*nehôd“*
Formou dopravnej výchovy v spolupráci s dopravnou políciou chceme naučiť deti už
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od útleho veku poznávať dopravné značky, ich význam a vzbudiť v nich záujem o ich
bezpečnosť ako účastníkov cestnej premávky.
Celkové náklady projektu : 6760,00€
Požadovaná dotácia: 5760,00 €

C) PRIPRAVOVANÉ INVESTIČNÉ AKCIE:
1. Odkúpenie pozemku od Farského úradu Vysoká nad Kysucou pre
rozšírenie cintorínu v ústredí obce
V súčasnej dobe vykonané zameranie plochy a spracováva sa geometrický
plán.
2. Vyporiadanie vlastníckych práv - cintorín Vyšný Kelčov
V súčasnej dobe vykonané zameranie plochy a spracováva sa geometrický
plán. Vyporiadanie vlastníckych práv bude slúžiť aj pre pripravovaný projekt
„Zastrešenie plochy pri Dome nádeje Vyšný Kelčov“.
3. Rekonštrukcia oplotenia cintorína v ústredí obce
Výmena kovovej výplne za drevené palisády.
4. Oprava autobusových zastávok
Výmena 2ks zastávok od spoločnosti Gašparík s.r.o. Makov (1ks Vyšný Kelčov
a 1ks Nižný Kelčov, ostatné opraviť palisádami tak ako je to pri Domove
dôchodcov.
5. Oprava MK:
Poradie dôležitosti rekonštrukcií a úprav MK zostavia poslanci OZ.
6. Komplexný IS pre samosprávy „Korwin®“
Víťaz zákazky spoločnosť Datalan a.s. Bratislava vykonáva v súčasnosti
technickú prípravu.
7. Oprava odvodňovacej mreže pri Domove dôchodcov
Vzhľadom k tomu, že kovová mreža nevyhovuje z hľadiska bezpečnosti
a takisto z hľadiska odstránenia hlučnosti, bude kovová mreža nahradená
betónovým žľabom.
8. Snežná fréza FRANSGARD modelový rad S
Zvýšenie efektívnosti zimnej údržby, najmä v období snehovej kalamity.
9. Dopravné značenie centrálneho námestia v ústredí obce
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
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Po ukončení prezentácie starosta obce k tomuto bodu otvoril diskusiu .
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode 9 – Investičné akcie
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 9-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Informáciu starostu obce o podaných projektoch, o doterajších a pripravovaných
investičných akciách obce Vysoká nad Kysucou.

Ad 10 Návrh na úpravu platu starostu obce
Plat starostu obce sa stanovuje v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu raz ročne prerokuje.
Plat starostu sa vypočíta podľa §3 ods.1 uvedeného zákona, ako súčin priemernej mzdy za
predchádzajúci kalendárny rok na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu (za rok
2011 – 786,00 €) a násobku podľa §4 ods.1 ( od 1001 do 3000obyvateľov – 1,98 násobok).
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je uvedené v §3 ods.1. obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.
Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že na uvedený bod poveruje vedením
schôdze svojho zástupcu – poslanca Jána Lysíka. Pretože nechcel svojou prítomnosťou
ovplyvňovať rozhodovanie poslancov, opustil rokovaciu miestnosť.
Spoločný návrh poslancov OZ:
Plat starostu obce s účinnosťou od 1.5.2012
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.
786,00 x 1,98 = 1 556,28 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
zvýšený o 30 % 466,884 €
Spolu................2.023,00 €
O tomto spoločnom návrhu dal zástupca starostu Ján Lysík hlasovať.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 10-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Plat starostu obce s účinnosťou od 1.5.2012
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.
786,00 x 1,98 = 1 556,28 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
zvýšený o 30 % 466,884 €
Spolu................2.023,00 €
Zástupca starostu oboznámil starostu obce s rozhodnutím o určení jeho platu.
Starosta obce sa poslancom poďakoval a opäť sa ujal vedenia rokovania.

Ad 11 Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
V tomto bode odovzdal starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce p. Jozefovi
Vrbinárovi, ktorý prostredníctvom videoprojekcie predniesol:
A) Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie k 31.12.2011
B) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.- 3.2012
C) Záznam z kontroly účtovných dokladov z roku 2011
D) Záznam z kontroly vykonania inventarizácie pokladne
Správy tvoria prílohu tejto zápisnice. Po ich prednesení vyzval starosta obce prítomných
poslancov o vznesenie pripomienok. Keďže k uvedenej správe nemal nikto z prítomných
žiadne pripomienky – starosta obce dal o tomto bode hlasovať
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!
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Uznesenie č. 11-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy hlavného kontrolóra
A ) Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie k 31.12.2011
B) Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.- 3.2012
C) Záznam z kontroly účtovných dokladov z roku 2011
D) Záznam z kontroly vykonania inventarizácie pokladne

Ad 12 Rôzne
V tomto bode starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom žiadosti,
doručené na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu.

# Bod 12.1 ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov
Žiadosť o schválenie návrhu na vyradenie inventárnych predmetov z majetku školy.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-1- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov - návrh na vyradenie inventárnych
predmetov z majetku školy.

# Bod 12.2 Obec Vysoká nad Kysucou
Návrh na zverejňovanie daňových dlžníkov na webovej stránke obce a káblovej televízie
Spoločný návrh poslancov:
-

Pred zverejnením všetkých dlžníkov najskôr upozorniť prostredníctvom webovej
stránky obce a káblovej televízie, že tí ktorí si do 60 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov nesplnili daňovú povinnosť,
budú zverejnení na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a v káblovej televízií.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-2- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zverejnenie dlžníkov, ktorí si do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o vyrubení daní a poplatkov nesplnili daňovú povinnosť, na úradnej tabuli obce,
webovej stránke obce a v káblovej televízií.

# Bod 12.3.1 Milada Pavlacká, Horymírova 20, 700 30 Ostrava
Odvolanie sa proti poplatku za komunálny odpad za rekreačný objekt č. 779 v k.ú. Vysoká
nad Kysucou.
Spoločný návrh poslancov:
-

Odpustiť poplatok vo výške 50% nakoľko rekreačná chalupa je neprístupná zo
slovenskej strany a obec nedokáže zabezpečiť likvidáciu TKO .

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-3-1- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti p. Milady Pavlackej, Horymírova 20, 700 30
Ostrava a znížuje poplatok za likvidáciu TKO o 50% pre nehnuteľnosť rekreačný objekt č.
779 v k.ú. Vysoká nad Kysucou

# Bod 12.3.2 Obec Vysoká nad Kysucou
Návrh na zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu TKO v nedostupných lokalitách, kde obec
nedokáže zabezpečiť jeho likvidáciu.
! Starosta obce
Vzhľadom k tomu, že v niektorých častiach obce, ktoré sú nedostupné, obec nedokáže v plnej
miere zabezpečiť odvoz a likvidáciu TKO a zber komodit separovaného zberu, majitelia
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nehnuteľnosti v týchto lokalitách sú značne znevýhodnení oproti ostatným vlastníkom
nehnuteľnosti, u ktorých sa tento vývoz zabezpečuje , navrhujeme:
-

pre majiteľov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v nedostupných častiach obce, (zoznam
predstavil prostredníctvom videoprojekcie a je súčasťou zápisnice) znížiť poplatok za
odvoz a likvidáciu odpadu o 50% oproti poplatku určeného a schváleného VZN
č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Po ukončení prezentácie starosta obce k tomuto bodu otvoril diskusiu .
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o prednesenom návrhu.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-3-2- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje
zníženie poplatku za likvidáciu TKO o 50% oproti poplatku určeného a schváleného VZN
č.4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, pre majiteľov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v nedostupných častiach obce – priložený
zoznam nehnuteľnosti je nedeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

# Bod 12.4 Anna Mrkvová, Vyšný Kelčov 1115, Vysoká nad Kysucou
Poďakovanie za zriadenie osvetlenia prístupovej cesty v časti „Petráš“.
Uznesenie č. 12-4-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" berie na vedomie
poďakovanie Obecnému zastupiteľstvýu vo Vysokej nad Kysucou a starostovi obce, od p.
Anny Mrkvovej, Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov 1115, za zriadenie osvetlenia
prístupovej cesty v časti „Petráš“.

# Bod 12.5 Pavel Halický, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914
Žiadosť o vyriešenie sporu o zriadenie prístupovej cesty do osady „Predná Šatina“
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! Starosta obce
Prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným prítomným žiadosť p.
Pavela Halického, podporenú podpismi 9-tich vlastníkov nehnuteľnosti v osade „Predná
Šatina“, ktorí žiadajú riešenie problému prístupovej komunikácie k ich nehnuteľnostiam,
nakoľko prístup po doterajšej komunikácií je obmedzovaný pánom Milanom Gregušom,
vlastníkom rekreačného domu č.1249 v miestnej časti Jedľovník.
Uznesenie č. 12-5-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" A) berie na vedomie
žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 9tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade „Predná Šatina“, o riešenie problému prístupovej
komunikácie k ich nehnuteľnostiam,
" B) poveruje starostu obce
zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami .

# Bod 12.6 Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou č. 285
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, vybudovanej letnej terasy, zníženie nájmu
Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným
prítomným žiadosť p. Silvie Kazíkovej.
Uznesenie č. 12-6-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" A) schvaľuje
predĺženie, nájomnej zmluvy o prenájom priestorov „Vináreň Hela“ do 31.08.2015.
" B) neschvaľuje
Vybudovanie letnej terasy, nakoľko priestory pred prevádzkou „Vináreň Hela“ sú
súčasťou projektu „Odstránenie havarijného stavu a zvýšenie bezpečnosti centrálneho
námestia obce Vysoká nad Kysucou – objekt Terénne úpravy“, ktorý bol financovaný
z prostriedkov EÚ a podlieha záverečnej kontrole Riadiaceho orgánu poskytovateľa
dotácie .
Terasu bude možné vybudovať až po vykonanej záverečnej kontrole Riadiacim orgánom
poskytovateľa dotácie a po predložení projektovej štúdie žiadateľkou Obecnému
zastupiteľstvu Vysoká nad Kysucou - ako bude letná terasa vyzerať.
" C) žiada
p. Silviu Kazíkovú k žiadosti o zníženie nájmu predložiť do OZ rozpísaný súpis
vykonaných prác po položkách na „Rekonštrukcia chodbových priestorov vinárne Hela“.
OZ vo Vysokej nad Kysucou zároveň upozorňuje žiadateľku na povinnosť do budúcnosti
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dodržiavať podmienky Nájomnej zmluvy, ako je uvedené v čl. V bod 4 a 5 – požiadať
nájomcu o súhlas na vykonanie prác.

# Bod 12.7 Rada školy pri ZŠ Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov
Žiadosť o delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy
Spoločný návrh všetkých poslancov – p. Mgr. Marta Sláviková
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-7- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" deleguje - Mgr. Martu Slávikovú, bytom Vysoká nad Kysucou 1105, ako zástupcu
zriaďovateľa za člena Rady školy pri ZŠ Vysoká nad Kysucou- Horný Kelčov

# Bod 12.8 Mário Bongilaj, Vysoká nad Kysucou č. 563
Žiadosť o finančnú výpomoc.
Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pán Mário Bongilaj, žiada
Obec Vysoká nad Kysucou o jednorazovú výpomoc za účelom zorganizovania rómskeho
futbalového turnaja, ktorý sa bude konať dňa 2.6.2012 v areáli ZŠ Horný Kelčov.
Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Miroslav Dorman:
- navrhujeme finančný príspevok vo výške 50,00 €, z rozpočtu Obce Vysoká nad
Kysucou pre rok 2012.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-8- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
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" schvaľuje – jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške
50,00 € pre p. Mária Bongilaja, Vysoká nad Kysucou č. 563, na zorganizovanie
rómskeho futbalového turnaja, ktorý sa bude konať dňa 2.6.2012 v areáli ZŠ Horný
Kelčov.
# Bod 12.9 Jiří Štefko, Jubilejní 359/62, 70030 Ostrava –Hrabůvka
Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24 m2.
Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Pán Jiří Štefko, žiada
obec Vysoká nad Kysucou o odkúpenie CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere
24 m2. Ako dôvod uvádza, že uvedená parcela je súčasť jeho záhrady pri dome a uživajú ju už
niekoľko generácií.
Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Jozef Vavrica:
navrhujeme uvedenú parcelu odpredať, ale je potrebné dodržať platnú legislatívu t.j. v zmysle
§ 4 zákona č. 138/1991Z.z. o majetku obci .

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-9- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje – odpredaj parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24m2
za podmienky dodržať platnú legislatívu t.j. v zmysle § 4 zákona č. 138/1991Z.z.
o majetku obci.
# Bod 12.10 Magda Dedičová , Vysoká nad Kysucou č. 267
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným
prítomným žiadosť p. Magdy Dedičovej, ktorá žiada predlženie Nájomnej zmluvy na
nebytové priestory s. č. 1293, v ktorých prevádzkuje Second- Hand.
Uznesenie č. 12-10-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" A) schvaľuje
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predĺženie, nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov s.č.1293 v k.ú. Vysoká
nad Kysucou na dobu 3 rokov.
# Bod 12.12 Materská škola Vysoká nad Kysucou č.286
Žiadosť o delegovanie dvoch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ
Spoločný návrh všetkých poslancov – p. Mgr. Janka Jurčová a p. Jozef Zborovan
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 12-12- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" deleguje - Mgr. Janku Jurčovú, bytom Vysoká nad Kysucou 1140 a Jozefa Zborovana,
bytom Vysoká nad Kysucou 141, ako zástupcov zriaďovateľa za člena Rady školy pri MŠ
Vysoká nad Kysucou.
# Bod 12.13 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Horelica 107,
Žiadosť o finančný príspevok
Spoločný návrh všetkých poslancov , ktorý predložil p. Miroslav Dorman
Navrhujeme žiadosť zamietnúť, nakoľko obec v súčasnej dobe nemá dostatok finančných
prostriedkov
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*

nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!

ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 12-13- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
"
neschvaľuje -žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Horelica 107 , 022 01 Čadca
# Bod 12.14 MO SRZ Turzovka, Urbársky dom, 023 54 Turzovka
Žiadosť o finančný príspevok na zarybnenie potokov.
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Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Miroslav Dorman:
- navrhujeme finančný príspevok vo výške 50,00 €, z rozpočtu Obce Vysoká nad
Kysucou pre rok 2012.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 12-14- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" schvaľuje – jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok 2012 vo výške
50,00 € pre MO SRZ Turzovka.
# Bod 12.15 Ján Ficek , Vysoká nad Kysucou 162 a spol.
Žiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie
Hlasovanie**
*poslancov*
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

MENO*
nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Jozef!Vavrica,!!Ján!Lysík,!
Mgr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!
nikto!

Uznesenie č.12-15-3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo:
" neschvaľuje
Žiadosť- Ján Ficek, Vysoká nad Kysucou č. 162 a spol.o vyasfaltovanie miestnej
komunikácie.

# Bod 12.16 Petícia obyvateľov osady Vrch rieka (15podpisov)
! Starosta obce
Prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom a ostatným prítomným petíciu
obyvateľov osady Vrchrieka, pod ktorou je podpísaných 15 sťažovateľov. V petícií sa uvádza:
-

nespokojnosť s poplatkami za odpad,

-

nespokojnosť s umiestnením veľkoobjemového kontajneru na odpad,

-

nespokojnosť so zimnou údržbou,

-

nespokojnosť s parkovacími miestami,
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-

nespokojnosť s kvalitou ciest a osvetlením

Spoločný návrh poslancov OZ, ktorý predložil p. Jozef Vavrica:
-

Navrhujeme petíciu zobrať na vedomie .

Uznesenie č. 12-16- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Berie na vedomie
Petíciu obyvateľov osady Vrchrieka.

# Bod 12.17 ZŠ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov
Žiadosť o zvýšenie poplatku za ŠKD v šk. roku 2012/2013.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 12-17- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
" Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov – zvýšenie poplatku za ŠKD v šk. roku
2012/2013 na sumu 2€ na žiaka.

# Bod 12.18 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou č.316
Žiadosť o delegovanie dvoch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy .
Spoločný návrh všetkých poslancov – p. Mgr. Martin Machciník a p. Jozef Vavrica.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-18- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
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" deleguje - Mgr. Martina Machciníka, bytom Vysoká nad Kysucou 1162 a Jozefa Vavricu,
bytom Vysoká nad Kysucou 1149, ako zástupcov zriaďovateľa za člena Rady školy ZŠ
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou č. 316

# Bod 12.19 Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou č.316
Správa z kontroly stavu pracovísk v oblasti BOZP
Správu prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta obce. Vedenie ZŠ E.A.
Cernana vo Vysokej nad Kysucou v správe uvádza nedostatky na jednotlivých pracoviskách
z hľadiska BOZP. Starosta obce prítomných poslancov ubezpečil, že riaditeľstvo školy,
prípadne obec, sa v rámci finančných možností bude snažiť uvedené nedostatky priebežne
odstraňovať.
Spoločný návrh poslancov OZ:
Navrhujeme správu zobrať na vedomie.
Uznesenie č. 12-19- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Berie na vedomie
Správu Základnej školy E.A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou
z kontroly stavu pracovísk v oblasti BOZP
# Bod 12.20
Jozef Vrbinár - hlavný kontrolór obce
Chcem upozorniť, aby sa OZ dôslednejšie zaoberalo neplatičmi dani a poplatkov ale najmä
vyrubovaním penálov. Navrhujem tento bod zaradiť ako samostatný bod na prejednanie
v nasledujúcich zasadnutiach OZ.
Uznesenie č. 12-20- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Berie na vedomie
Návrh hlavného kontrolóra a odporúča zaradiť bod vyrubovanie penálov ako
samostatný bod na prejednanie v najbližších zasadnutiach Obecného zastupiteľstva.
# Bod 12.21
Mgr. Janka Jurčová
-

Už na minulej schôdzi OZ som naniesla požiadavku ZŠ E.A.Vysoká nad Kysucou,
rezervovať byt pre potreby školy. Viem, že obec v súčasnosti nedisponuje s voľným
bytom, ale treba sa s týmto problémom vážne zaoberať, nakoľko je veľký problém
získať učiteľa, keď mu nemáme možnosť ponúknuť bývanie.
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# Bod 12.22
Mgr. Janka Jurčová
- chcela by som poprosiť vedenie obce, aby vstúpilo do jednania so zástupcami Železníc
SR a prehodnotilo sa znovuzavedenie vlaku na trati Makov – Čadca s odchodom zo
stanice Vysoká nad Kysucou do Čadce o 740 hod, nakoľko tento vlak bol často
využívaný jednak obyvateľmi obcí Vysoká nad Kysucou a Makov a tak isto i žiakmi
základných škôl.

# Bod 12.23
Jozef Vavrica
- chcem upozorniť na uskladnenie výkopového a stavebného materiálu (2 nákladné
autá) na upravenom priestranstve pri autobusovej zástavke v miestnej časti „U
Sojkov“,
- takisto upozorňujem, že drevený plot pri ihrisku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou je
potrebné natrieť ochranným náterom.
! Starosta
Bohužiaľ s odstupom času nie je možné určiť pôvodcu odpadu. Je však smutné, že
nikto si neuvedomuje, že odstaraňovanie takýchto čiernych skládok ide s finančných
prostriedkov nás všetkých a za takto investované peniaze sa dalo niečo trebárs
postaviť. Ohľadom oplotenia ihriska musím uviesť, že už máme skladom vrchný náter
na palisády, ktoré nám sponzorsky venovala spoločnosť Gašparík s.r.o.

# Bod 12.24
Mgr. Marta Sláviková
Chcem sa opýtať, či obec neuvažuje so zberom šatstva na charitu (napr. Nadácia anjel)
! Starosta
Samozrejme áno. Obec v uvedenej veci už koná a je v kontakte s uvedenou zberňou.
Potrebné úkony už v tejto dobe zariaďuje odbor sociálnych vecí. Zber je naplánovaný
na mesiac Júl.Taktiež máme v pláne v mesiaci Jún zorganizovať v priestoroch
kultúrneho domu „Burzu detského šatstva“.
Uznesenie č. 12-21 až 12.24-- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Berie na vedomie Body 12.21 až 12.25
Pripomienky poslancov OZ

# Bod 12.25
Mgr. Mária Pivková- riaditeľka ZŠ vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov
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Vzhľadom k tomu, že naša škola má sústavný nedostatok finančných prostriedkov na
svoju činnosť, hľadáme a podnikáme rôzne kroky ako túto situáciu vylepšiť. Jedným
z týchto krokov je i zriadenie Centra voľného času. O jeho zriadenie je potrebné do
konca mesiaca jún 2012 požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
! Mgr. Marta Sláviková
Som za zriadenie CVČ pri ZŠ v Hornom Kelčove.
! Mgr. Janka Jurčová
Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva túto požiadavku už prejednala
a s návrhom na zriadenie CVČ súhlasí.
! Spoločný návrh všetkých poslancov
OZ s návrhom Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva súhlasí.
Navrhujeme zriadenie CVČ Vysoká nad Kysucou so sídlom pri ZŠ Horný Kelčov.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*
!

Uznesenie č. 12- 25- 3/2012 prijaté, priložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo
" Schvaľuje
návrh Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva - zriadenie CVČ Vysoká
nad Kysucou so sídlom pri ZŠ Horný Kelčov.

Ad. 13 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení
Mgr. Marta Sláviková a Vlasta Gajdicová návrh na uznesenie.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!,!Ján!Lysík,!!!
Mgr.!Marta!Sláviková,!!Jozef!Vavrica,!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie OZ č. 3/2012 bolo teda jednohlasne prijaté.
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Ad. 14 Záver
! Starosta obce
Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom
a prítomným za príkladný priebeh schôdze obecného zastupiteľstva. Následne tretiu schôdzu
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 18 °° hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Zborovan

………………………..

Dpt. Jozef Vavrica

………………………..

Zapisovateľ:
Ing. Ladislav Kubačák

……………………….
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