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Zápisnica OZ č. 4/2012 
 
z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 28.06.2012 

v pamätnej izbe E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom 
o 13.00 hod. 

 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :  Miroslav Dorman 
                             Vlasta Gajdicová 
                             Mgr. Katarína Chnapková, 
                             Mgr. Janka Jurčová    
                             Ján Lysík    
                             Mgr. Martin Machciník 
                             Jozef Zborovan 
                              
                              
Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Marta Sláviková, Dpt. Jozef Vavrica,  
                                                    (obaja ospravedlnení) 
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  

4. Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011  

5. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011  

6. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011  

7. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2011  

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  

9. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011  

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2012  
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11. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu  

12. Rekonštrukcia miestnych komunikácií  

13. Rôzne 
14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 
 
 
 
 Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E.A. Cernana,  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 7, 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* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 

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

Starosta obce  skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť vyššie 
uvedeným programom. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Jozef Zborovan, Mgr. Martin Machciník 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 2-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
 
Ad.3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce skonštatoval, že na poslednom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 29.05.2012 v 
reštaurácií Požiarnik vo Vyšnom Kelčove, OZ prerokovalo 44 bodov. Následne 
prostredníctvom videoprojekcie podrobne rozobral Uznesenie č. 3/2012. Záverom tohto bodu 
skonštatoval, že : 

-  Uznesenie č. 12-20- 3/2012   
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

návrh hlavného kontrolóra a odporúča zaradiť bod vyrubovanie penálov, ako samostatný bod 
na prejednanie  v najbližších zasadnutiach Obecného zastupiteľstva. 
 

-  Uznesenie č. 12-21- 3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
požiadavku ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, rezervovať byt pre potreby školy. 
 

- Uznesenie č. 12-22- 3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Požiadavku na opätovné zavedenie vlaku na trati Makov – Čadca s odchodom zo stanice 
Vysoká nad Kysucou do Čadce o 740 hod, 
  

- Uznesenie č. 12-23- 3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Upozornenie na uskladnenie výkopového a stavebného materiálu  na upravenom priestranstve 
pri autobusovej zástavke v miestnej časti „U Sojkov“ a že drevený plot pri ihrisku TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou je potrebné natrieť ochranným náterom. 
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- Uznesenie č. 12-24- 3/2012   

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
požiadavku na zriadenie zberu šatstva pre charitu. 
 

- Uznesenie č. 12- 25- 3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
návrh  Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva -  zriadenie CVČ Vysoká nad 
Kysucou so sídlom pri ZŠ Horný Kelčov 

Tieto uznesenia nie sú do dnešného dňa splnené a  naďalej trvajú. Úlohy sa  budú plniť 
v najbližších dňoch. 

Ostatné body Uznesenia č.3/2012 zo dňa 29.05.2012 sú splnené. 

 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 
 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode kontrola uznesení hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 3-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici.  
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení č. 3/2012 zo dňa 29.05.2012.  

 

Ad. 4  Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011 
 
V úvode tohto bodu starosta obce požiadal p. Janu Kubalovú- vedúcu účtovníčku Obecného 
úradu Vysoká nad Kysucou, aby prostredníctvom videoprojekcie  predstavila  poslancom OZ 
a ostatným prítomným, Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011. Pracovný 
materiál bol poslancom zaslaný prostredníctvom e- mailovej pošty.  
Predložený Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011 tvorí prílohu zápisnice. 
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Po predložení a dôkladnom vysvetlení Monitoringu programového rozpočtu obce k 31. 12. 
2011 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 Monitoringu programového rozpočtu 
obce k 31. 12. 2011. 

 
 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 4-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
 Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2011. 
 
 
 
 

Ad. 5  Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad 
           Kysucou   za rok 2011  
 
 

I v tomto bode starosta obce požiadal p. Janu Kubalovú- vedúcu účtovníčku Obecného úradu 
Vysoká nad Kysucou, aby prostredníctvom videoprojekcie  predstavila  poslancom OZ 
a ostatným prítomným, Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2011. Pracovný materiál bol poslancom zaslaný prostredníctvom e- mailovej 
pošty.  
Predložená Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2011 tvorí prílohu zápisnice. 
Po predložení a dôkladnom vysvetlení Hodnotiacej správy programového rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2011 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  Hodnotiacej správe programového 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011.  
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 5-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici 
 
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011. 
 

Ad. 6  Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011 
 
I v tomto bode starosta obce  požiadal p. Janu Kubalovú- vedúcu účtovníčku Obecného úradu 
Vysoká nad Kysucou, aby prostredníctvom videoprojekcie  predstavila  poslancom OZ 
a ostatným prítomným, Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011.  Pracovný 
materiál bol poslancom zaslaný prostredníctvom e- mailovej pošty.  
Predložená Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011  tvorí prílohu zápisnice. 
Po predložení a  vysvetlení Výročnej správy obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011  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  Výročnej správe obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2011. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

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

Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011.  

 

Ad 7  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 

          k 31.12.2011 
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 Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil poslancom OZ Správu nezávislého  
audítora -  Ing. Tibor Bátory, audítor SKAU č. licencie 409, so sídlom Predmestská 22, 010 
01 Žilina,   o prevedení súladu hospodárenia obce Vysoká nad  Kysucou so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a audite účtovnej závierky. 
Stanovisko audítora: 

 
„Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Vysoká nad Kysucou k  31.12. 2011 a  
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 
zákonom o účtovníctve.“ 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 7-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Správu nezávislého  audítora o overení riadnej účtovnej závierky obce Vysoká nad  Kysucou 
k 31.12.2011.  
   
  

 
Ad.8 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011.    
 

 
Správu hlavného kontrolóra - Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2011,  predniesol hlavný kontrolór obce p. Jozef Vrbinár.  
V závere svojej správy hlavný kontrolór obce, odporučil poslancom obecného zastupiteľstva 
prerokovanie záverečného účtu uzatvoriť s výrokom: 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Po jej prednesení, vyzval starosta obce prítomných 
poslancov o vznesenie pripomienok k  správe. Keďže nikto nemal žiadne pripomienky – 
starosta obce dal o tomto bode hlasovať. 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-4/2012 prijaté, priložené k zápisnici.  
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011.  

 

 

 

Ad. 9  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011 
Na základe predložených správ : 

" Vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011,   
" Správa nezávislého  audítora o overení riadnej účtovnej závierky obce Vysoká nad  

Kysucou k 31.12.2011, 
starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Keďže nikto z prítomných už nemal žiadny iný návrh ani pripomienku, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o tomto bode. 
 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie č. 9-4/2012 prijaté, priložené k zápisnici.  
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za rok 2011 s výrokom: 
záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
 
 

Ad.10  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v  
            2. polroku  2012 
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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 druhý 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 druhý ½ rok 2012.“ 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
 
Uznesenie č. 10-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou na druhý ½ rok 
2012. 

 

Ad.11 Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2012 o poskytovaní opatrovateľskej  
   služby a úhradách za opatr. službu na území obce Vysoká nad Kysucou  
 
Návrh bol poslancom OZ zaslaný e-mailovou poštou. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli 
a na webovej stránke obce dňa 11.06.2012. Starosta prostredníctvom videoprojekcie 
predstavil poslancom a ostatným prítomným Návrh  Dodatku č. 1/2012 k VZN  č. 1/2009 
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce 
Vysoká nad Kysucou,  s účinnosťou od 01.08.2012. 

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 Návrhu  Dodatku č. 1/2012 k VZN  
č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na 
území obce Vysoká nad Kysucou, s účinnosťou od 01.08.2012. 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 11-4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Dodatok č. 1/2012 k VZN  č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za 
opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou, ktorý nadobudne  účinnosť od 
01.08.2012. 

 
 

Ad.12 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 

Starosta obce 

Vzhľadom k tomu, že sa v roku 2011 nevykonávali žiadne opravy miestnych komunikácií, 
OZ zrušilo uznesenie č. 7-2-2/2011 zo dňa7.6.2011, ktorým bolo určené poradie dôležitosti 
opráv miestnych komunikácií v roku 2011. Na zasadnutí OZ dňa 29.05.2012, ktoré sa konalo 
v priestoroch reštaurácie „Požiarnik“ vo Vyšnom Kelčove, bolo dohodnuté, že pre opravy 
miestnych komunikácií v roku 2012 bude vytvorené nové poradie. 

Podľa najnovších informácií Vám chcem oznámiť, že naša obec obdrží na opravu miestnych 
komunikácií od organizácie Lesy SR š.p., OZ Čadca, účelovú dotáciu vo výške 50.000,00 €, 
ktorá musí byť použitá na opravu miestnych komunikácií „Jedľovník“ a „Vrchrieka“ a 
„Ovčovce“. Toto je podmienka, ktorú si stanovila  organizácia Lesy SR š.p.  Zmluva je v 
tomto čase pripravená a je na podpise u generálneho riaditeľa Lesy š.p. Banská Bystrica. 
 Vzhľadom k tomu, že obec nebude mať finančne prostriedky na všetky potrebné opravy 
miestnych komunikácií, chcem upozorniť na Uznesenie č. 9-7-2/2012 prijaté dňa 28.02.2012,  
aby sa opravy MK a tým aj výberové konania vykonávali samostatne na každú MK, podľa 
finančných možnosti obce.   

Ďalej chcem upozorniť, že skôr ako bude schválený nový zoznam poradia dôležitosti opráv 
miestnych komunikácií,  bude potrebné odsúhlasiť prijatie úveru na financovanie opráv MK 
vo výške max. 50.000,00 €. 

 

 
! Bod 12.1 Starosta obce 
Návrh na prijatie úveru vo výške 50.000,00 € na opravy miestnych komunikácií v roku 2012 



 

Strana 12 z 34  Zápisnica OZ č.4/2012 
 

 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
 
Uznesenie č. 12-1- 4/2012 prijaté, priložené k zápisnici.  
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
prijatie úveru vo výške 50.000,00 € na vykrytie financovania opráv miestnych komunikácií v 
roku 2012 
 
 
 
! Bod 12.2  Spoločný návrh poslancov OZ 
Poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií v roku 2012 
 

Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil fotodokumentáciu súčasného stavu 
miestnych komunikácií. Poslanci OZ na základe miestneho zisťovania a predloženého stavu 
miestnych komunikácií, navrhujú nasledovné poradie dôležitosti opráv miestnych 
komunikácií s tým, že výberové konania budú vykonávané samostatne na každú MK. 

1. Miestna komunikácia Nižný Kelčov „U Šubov“ a miestna komunikácia pri ZŠ 
E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou 

2. Miestna komunikácia Vrch rieka – Žilinčárovce 

3. Miestna komunikácia Ústredie „Jedľovník“ 

4. Miestna komunikácia Ústredie „Vysoký breh“ 

5. Miestna komunikácia Semeteš „Ovčovce“ 

6. Miestna komunikácia Vyšný Kelčov – Kubicová smerom do Putkov a miestna 
komunikácia Vyšný Kelčov- Belková, Kubošník 

7. Miestna komunikácia  Vyšný Kelčov „Zadná Zátoka“ 

8. Spevnená plocha parkoviska oproti námestiu a vyspravenie výtlkov (Kaňaková, 
Krasuľová, Slončíky, Škradné,  Stará cesta, N. Kolónia, Ústredie „U Skybíkov“ nad 
ihriskom) 

9. Miestna komunikácia Nižný Kelčov „Varechovský potok“ 
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O takto predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
 
Uznesenie č. 12-2-4/2012 prijaté, priložené k zápisnici.  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií s tým, že výberové konania budú 
vykonávané samostatne na každú MK.: 

1. Miestna komunikácia Nižný Kelčov „U Šubov“ a miestna komunikácia pri ZŠ 
E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou 

2. Miestna komunikácia Vrch rieka – Žilinčárovce 

3. Miestna komunikácia Ústredie „Jedľovník“ 

4. Miestna komunikácia Ústredie „Vysoký breh“ 

5. Miestna komunikácia Semeteš „Ovčovce“ 

6. Miestna komunikácia Vyšný Kelčov – Kubicová smerom do Putkov a miestna 
komunikácia Vyšný Kelčov- Belková, Kubošník 

7. Miestna komunikácia  Vyšný Kelčov „Zadná Zátoka“ 

8. Spevnená plocha parkoviska oproti námestiu a vyspravenie výtlkov (Kaňaková, 
Krasuľová, Slončíky, Škradné,  Stará cesta, N. Kolónia, Ústredie „U Skybíkov“ nad 
ihriskom) 

9. Miestna komunikácia Nižný Kelčov „Varechovský potok“ 

 

Ad. 13 Rôzne 
 
V tomto bode  starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom žiadosti, 
doručené na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu. 
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! Bod 13.1 Veronika Boková, Turzovka-Stred 423, 023 54 Turzovka 

Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 1210127012- poplatku za komunálny odpad 
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-1- 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 

Veroniky Bokovej, Turzovka-Stred 423, 023 54 Turzovka voči Rozhodnutiu obce Vysoká 
nad Kysucou č. 1210127012- poplatku za komunálny odpad. 

 

 

! Bod 13.2 Drahoslava Frimmelová, Cyrila a Metóda 6/58, 038 61 Vrútky 
Odvolanie proti Rozhodnutiu č. 1310098412 zo dňa 30.05.2012- poplatok za daň z 
nehnuteľnosti  
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
   

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie č. 13-2 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Drahoslavy Frimmelovej, Cyrila a Metóda 6/58, 038 61 Vrútky, proti Rozhodnutiu č. 
1310098412 zo dňa 30.05.2012- poplatok za daň z nehnuteľnosti.  
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! Bod 13.3 Drahoslava Frimmelová, Cyrila a Metóda 6/58, 038 61 Vrútky 
Odvolanie proti Rozhodnutiu č. 1210098412 zo dňa 30.05.2012- poplatok za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-3 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 

Drahoslavy Frimmelovej, Cyrila a Metóda 6/58, 038 61 Vrútky, proti Rozhodnutiu č. 
1210098412 zo dňa 30.05.2012 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 
! Bod 13.4 Oľga Gaňová, Thurzova 970/16, Bytča 
Odvolanie sa proti Rozhodnutiu č, 13010108612- poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-4 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 

Oľgy Gaňovej, bytom Thurzova 970/16 Bytča, proti Rozhodnutiu č.13010108612 - poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 
! Bod 13.5 Ján Helienek, Stred č. 316, 023 54 Turzovka  
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Odvolanie sa proti Rozhodnutiu č. 1210098312 zo dňa 30.05.2012- poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad a Rozhodnutiu č, 1310098312 zo dňa 30.05.2012- daň z 
nehnuteľnosti. 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-5 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Jána Helienka, Stred č. 316, 023 54 Turzovka , proti Rozhodnutiu č. 1210098312 zo dňa 
30.05.2012- poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a Rozhodnutiu č. 
1310098312 zo dňa 30.05.2012- daň z nehnuteľnosti. 

 

 
! Bod 13.6 Alena Chrenščová, U Košaře 4/125, 700 30 Ostrava-Dubina, ČR 
Žiadosť o zníženie ceny za odvoz komunálneho odpadu. 
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-6 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

žiadosť Aleny Chrenščovej, U Košaře 4/125, 700 30 Ostrava-Dubina, ČR - zníženie ceny za 
odvoz komunálneho odpadu. 

 
! Bod 13.7 Jaroslav Chromčák, Kukučínová 42/30, 022 01 Čadca 
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Odvolanie sa proti Rozhodnutiu 1210034112 zo dňa 05.06. 2012 - žiadosť o odpustenie 
poplatku za komunálny odpad. 

 
O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-7 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 

 Jaroslava Chromčáka, Kukučínová 42/30, 022 01 Čadca, proti Rozhodnutiu č. 1210034112 
zo dňa 05.06. 2012 - žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad. 
 

 

! Bod 13.8 Ing. Mária Kubalová, majiteľka nehnuteľnosti č. 839 v miest.časti „Dibalka“ 
Odvolanie sa voči vyrubeniu poplatku za odvoz TKO (odvolanie zaslané e-mailom) 

 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-8 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
 Ing. Márie Kubalovej, majiteľke nehnuteľnosti č. 839 v miestnej časti „Dibalka“ voči 
vyrubeniu poplatku za odvoz TKO. 
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! Bod 13.9 Margita Križanová, Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina 
 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č.121 0109312 -   poplatku za odpad.. 

 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-9 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Margity Križanovej, Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina, voči rozhodnutiu č.121 0109312 -   
vyrubenie poplatku za odpad. 

 

 

! Bod 13.10 Štefánia Ligačová, J. Kráľa 2596, 022 01 Čadca 
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210072512 - poplatok za komunálne odpady. 
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-10 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu 

Štefánie Ligačovej, J. Kráľa 2596, 022 01 Čadca, proti rozhodnutiu č. 1210072512 - poplatok 
za komunálne odpady sa odpúšťa. 
 

 

! Bod 13.11 JUDr. Rudolf Machovčák, Staškov 499, 023 53 Staškov  
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 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č.121008612  zo dňa 31.05.2012-   poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!

Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Katarína!Chnapková!
!

 

Uznesenie č. 13-11 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
 JUDr. Rudolfa Machovčáka, Staškov 499, 023 53 Staškov, voči rozhodnutiu č.121008612  zo 
dňa 31.05.2012 -   vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

! Bod 13.12 Veronika Mišíková, Záhrebská 4, 811 05 Bratislava 
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
 
O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-12 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť 

 Veroniky Mišíkovej, Záhrebská 4, 811 05 Bratislava o vrátenie poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. 
 
 

! Bod 13.13 Danuše Nováčková, majiteľka nehnuteľnosti č. 788 miest. Časť „Beskyd“ 
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Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210082512 - poplatok za komunálne odpady – (odvolanie 
podané e-mailovou poštou) 
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-13 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu, 
ktoré podala Danuše Nováčková, majiteľka nehnuteľnosti č. 788 v miestnej časti „Beskyd“, 
proti rozhodnutiu č. 1210082512 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
sa odpúšťa. 

 

 

! Bod 13.14 JUDr. Milan Piovarči, Moyzesova 826,  905 01 Senica 
 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1210103212 -   poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-14 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
 JUDr. Milanovi Piovarčimu, Moyzesova 826,  905 01 Senica, voči rozhodnutiu č. 
1210103212 - vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Bod 13.15 Anna Prdová, V. Šípoša 3/23, Ľadoveň II. 03601 Martin 
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 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1210056512   -   poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-15 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Anny Prdovej, V. Šípoša 3/23, Ľadoveň II. 03601 Martin, voči rozhodnutiu č. 1210056512   -   
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Bod 13.16 Mária Schnirczová, , Centrum 136/83, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 Odvolanie sa voči poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-16 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Marií Schnirczovej, Centrum 136/83, 018 41  Dubnica nad Váhom, voči poplatku 
vyrubenému obcou Vysoká nad Kysucou za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

! Bod 13.17 Ján Skybík, Ulica Manesová 17, 701 00 Ostrava 
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Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210072612 - poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 

O  predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-17 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu, 

ktoré podal  Ján Skybík, Ulica Manesová 17, 701 00 Ostrava, majiteľ nehnuteľnosti č. 713 
v k.ú. Vysoká nad Kysucou, proti rozhodnutiu č. 1210072612 - poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa odpúšťa. 
 

 
Bod 13.18 Ing. Nad'a Sláviková, Komenského 975/4, 014 01 Bytča 
Odvolanie sa proti rozhodnutiu č.1310108612 -  poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

 
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-18 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie, 
ktoré podala Ing. Nad'a Sláviková, Komenského 975/4, 014 01 Bytča, proti rozhodnutiu 
č.1310108612 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
! Bod 13.19 Tibor Vajda, Pod Lasčeky 808/6, 010 03 Žilina 
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210142312  - poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
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O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 

Uznesenie č. 13-19 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu, 
Tibora Vajdu, Pod Lasčeky 808/6, 010 03 Žilina, majiteľa nehnuteľnosti č. 715 v k.ú. Vysoká 
nad Kysucou, proti rozhodnutiu č. 1210142312 - poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady sa odpúšťa. 

 
 

! Bod 13.20 Martin Varmus, Bodov 2036, 903 01 Senec 
 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1210096412 -   poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-20 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Martina Varmusa, Bodov 2036, 903 01 Senec, voči rozhodnutiu č. 1210096412 - vyrubenie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
! Bod 13.21 Zdenka Zajacová, Stred 422, 023 54 Turzovka 
 Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1210078812-   poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-21 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Zdenky Zajacovej, Stred 422, 023 54 Turzovka voči rozhodnutiu č. 1210078812- vyrubenie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 
! Bod 13.22 Pavol Židek, Chocholná183 – (majiteľ nehnuteľnosti č.777 „Beskyd“) 
Odvolanie proti poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-22 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu, 
Pavla Žideka, Chocholná 183 majiteľa nehnuteľnosti č. 777 v k.ú. Vysoká nad Kysucou 
miestna časť „Beskyd“ - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 
odpúšťa. 

 
 

! Bod 13.23 ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Žiadosť o zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do programu „Za bezpečnosť chodcov“. 

 
V tomto bode predstavil starosta obce poslancom OZ a ostatným prítomným prostredníctvom 
videoprojekcie žiadosť ŽSK , ako správcu cestných komunikácií II. a III. triedy, o zapojenie 
sa do programu „Za bezpečnosť chodcov“. 
V žiadosti sa uvádza: 
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ŽSK má záujem na zvyšovaní bezpečnosti a ochrany chodcov na cestách  a preto na vlastné 
náklady nechal spracovať univerzálny projekt moderného bezpečného priechodu pre chodcov, 
ktorého finančná náročnosť na realizáciu sa predpokladá cca od 1.500 € s DPH. 
Ak by sa obec Vysoká nad Kysucou  zapojila do kampane na zvýšenie bezpečnosti svojich 
obyvateľov, ktorá spočíva v nasvetlení priechodov pre chodcov, ŽSK ako partner obce, 
zabezpečí na vlastné náklady realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia ako aj 
aktívnu pomoc pri vybavovaní potrebných povolení.  
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Spoločný návrh všetkých poslancov, ktorý predniesol poslanec Miroslav Dorman: 
Keďže momentálne obec vysoká nad Kysucou nemá dostatok finančných prostriedkov 
navrhujeme  žiadosť ŽSK – zapojenia sa do programu „Za bezpečnosť chodcov“ zobrať na 
vedomie  

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-23 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Žiadosť ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina,  o zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do 
programu „Za bezpečnosť chodcov“. 

 
 
! Bod 13.24 MIRAFILM s.r.o., Justičná 5, P.O.Box 21, 810 00 Bratislava 
Žiadosť o poskytnutie finančných  prostriedkov na nakrútenie dokumentárneho filmu „Slováci 
v nemeckých zajateckých táboroch“ 
 
Žiadosť  o finančnú výpomoc spoločnosti MIRAFILM s.r.o., predstavil poslancom OZ 
a ostatným prítomným prostredníctvom videoprojekcie starosta obce . 
Prípadné poskytnuté finančné prostriedky budú použité na  spracovanie dokumentárneho 
filmu „Slováci v nemeckých zajateckých táboroch“. Je to životný príbeh povstaleckých 
vojakov a partizánov, ktorých po potlačení povstania v októbri 1944 Nemci chytili 
a deportovali  do zajateckých a koncentračných táborov. 

O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať. 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

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

Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-24 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
Žiadosť spoločnosti MIRAFILM s.r.o., Justičná 5, P.O.Box 21, 810 00 Bratislava, 
o poskytnutie finančných  prostriedkov na nakrútenie dokumentárneho filmu „Slováci 
v nemeckých zajateckých táboroch“ 
 

 

! Bod 13.25 Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou č. 285 
Žiadosť o vybudovanej letnej terasy, zníženie nájmu z dôvodu rekonštrukcie priestorov 
„Vináreň Hela“ 

 

Starosta obce: 

A) Vybudovanie letnej terasy: 

- 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. Na základe   vykonanej 
záverečnej kontroly Riadiacim orgánom poskytovateľa dotácie, projekt nemožno meniť 
podobu 5 rokov – tzv. udržateľnosť projektu.  

      B)  Zníženie nájmu: 
- Uznesením č. 12-6-3/2012 zo dňa 29.05.2012 obecné zastupiteľstvo požiadalo p. Silviu 
Kazíkovú k žiadosti o zníženie nájmu  predložiť rozpísaný súpis vykonaných prác po 
položkách  na „Rekonštrukcia chodbových priestorov vinárne Hela“.   
Pani Kaziková predkladá faktúru, (ktorú prostredníctvom videoprojekcie predstavil starosta 
obce) od spoločnosti SYSTEMSTAV s.r.o. , Vyšný koniec 419, 023 54 Turzovka,  v hodnote 
1.258,00 EUR s DPH. 
K tomuto bodu starosta obce otvoril diskusiu. 
 
Poslanci sa zhodli, že predložená faktúra  a rozpis prác a použitého materiálu nie je 
spracovaná tak, aby ju bolo možné použiť ako zučtovateľný doklad, nakoľko pri rozpise 
materiálu chýbajú dodacie listy. 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať: 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!

Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-25 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo  

A) neschvaľuje 

žiadosť p. Silvie Kazíkovej, Vysoká nad Kysucou č. 285, vybudovanie  letnej terasy 
pri „Vinárni Hela“ z dôvodu udržateľnosti projektu „Odstránenie havarijného stavu 
a zvýšenie bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad Kysucou“. 

B) žiada 
p. Silviu Kazíkovú,  Vysoká nad Kysucou č. 285, doložiť  k faktúre od spoločnosti 
SYSTEMSTAV s.r.o. , Vyšný koniec 419, 023 54 Turzovka, ktorá vykonávala 
stavebné práce na rekonštrukcií chodbových priestorov „Vinárne Hela“ rozpis 
materiálu spolu s dodacími listami tovaru.  

 

 
! Bod 13.26 Janka Petrovičová, spevácky zbor Kysuca (elektronická žiadosť) 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Adrianu Zubajovú-  obyvateľku DD Vyšný 
Kelčov, na financovanie koncertného turné  speváckeho súboru „Kysuca“ v Taliansku. 
 
Ján Lysík 
Navrhujem schváliť 30,00 EUR. 

O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-26 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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Poskytnutie finančnej dotácie vo 30,00 EUR pre Adrianu Zubajovú, obyvateľku Detského 
domova Vyšný Kelčov, za účelom financovania speváckeho turné  súboru Kysuca 
v Taliansku. 
 

! Bod 13.27 Materská škola Vysoká nad Kysucou č. 286, 02355 Vysoká nad Kysucou  
Žiadosť o rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MŠ. 
 
Starosta obce 
Navrhujem žiadosť zobrať na vedomie, opravy budeme realizovať v rámci finančných 
možnosti vlastnými zamestnancami. 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-27 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Žiadosť riaditeľky MŠ Vysoká nad Kysucou  o rekonštrukciu  sociálnych zariadení v budove 
MŠ Vysoká nad Kysucou č. 268. 

 
! Bod 13.28 Materská škola Vysoká nad Kysucou č. 286, 02355 Vysoká nad Kysucou  
Návrh na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole s platnosťou od 1.9.2012 
 
Návrh: 
MŠ Vysoká nad Kysucou : zo sumy 7,00 €  na sumu 8,00 €  mesačne na jedno dieťa 
MŠ Vyšný Kelčov : zo sumy 3,50 € na sumu 4,00 € mesačne na jedno  dieťa 
 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-28 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
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! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
príspevok za pobyt dieťaťa  v materskej škole  s platnosťou 01.09.2012: 

A) Materská škola Vysoká nad Kysucou – 8,00 € mesačne na jedno dieťa. 

B) Materská škola Vyšný Kelčov – 4,00 € mesačne na jedno dieťa. 

 
 

 
! Bod 13.29 Orange Slovensko a.s, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava   
Informácia o pokrytí obce Vysoká nad Kysucou signálom GMS 
 
Informáciu spoločnosti Orange Slovensko a.s., o pokrytí obce Vysoká nad Kysucou 
predniesol poslancom a ostatným prítomným starosta obce. 
Na základe žiadosti starostu obce, spoločnosť Orange Slovensko a.s., oznamuje, že 
v najbližšom období  nie je plánovaná realizácia rozšírenia  kapacity šírenia signálu  GSM pre 
oblasť Vysokej nad Kysucou. 
 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu  spoločnosti Orange Slovensko a.s., o šírení signálu GSM . 
 
 

! Bod 13.30 Radoslav Zemančík, Vysoká nad Kysucou 415 (elektronická žiadosť)  
Žiadosť o prenájom priestorov za účelom uskladnenia hudobnej aparatúry a skúšok 
repertoáru hudobnej skupiny.  

Starosta obce. 

V súčasnom období obec Vysoká nad Kysucou nedisponuje s priestormi, ktoré by mohli 
slúžiť na  skúšky a uskladnenie aparatúry hudobnej skupiny 
 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať: 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!

Machciník,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Uznesenie č. 13-30 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

Žiadosť Radoslava Zemančíka, Vysoká nad Kysucou č. 415, o prenájom priestorov pre 
potreby skúšok a uskladnenia aparatúry hudobnej skupiny, nakoľko v súčasnej dobe obec 
nedisponuje s voľnými priestormi. 
 
 

! Bod 13.31 Mgr. Marta Sláviková, tajomník ZMOS Horné Kysuce  
Informácia  o pripomienkach ZMOS Kysuce k cestovným poriadkom. 
 
Pripomienky obce Vysoká nad Kysucou pre kanceláriu ZMOS zaslané na pripomienkovanie 
k rámcovému návrhu cest. poriadku ŽSR pre r. 2012/2013: 

- vlakový spoj 4020 viesť až po Makov 
- vlakový spoj 4023 viesť až po Makov 

 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu  kancelárie ZMOS- Kysuce o pripomienkach k rámcovému návrhu cestovného 
poriadku 2012/2013. 
 
 
! Bod 13.32 Správa ciest, ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Stanovisko k osadenie dopravnej značky v miestnej časti „Široký most“. 
 
Informáciu Správy ciest ŽSK predniesol poslancom a ostatným prítomným starosta obce. 
Na základe žiadosti starostu obce, o opravu dopravného značenia v miestnej časti „Široký 
most“ – Správa ciest ŽSK oznamuje, že dopravná značka A2a je osadená správne v súlade 
s určením. 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Informáciu  SPRÁVY  CIEST ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina, detašované 
pracovisko, A. Hlinku 2621,022 01 Čadca, o osadení dopravnej značky v miestnej časti 
„Široký most“. 
 
 
! Bod 13.33 Tibor Baláž, a manželka Anna, Vysoká nad Kysucou č.426 
Ústna žiadosť na poskytnutie finančnej pomoci a vyhlásenie verejnej zbierky pre liečbu 
onkologického pacienta Filipa Baláža. 
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Vlasta Gajdicová 
Navrhujem žiadosť podporiť a doporučujem osloviť o vyhlásenie verejnej zbierky aj 
miestneho správcu farnosti. 
 
Spoločný návrh poslancov 
Navrhujeme  podporiť čiastkou 500,00 € z rozpočtu obce a zároveň vyhlásiť verejnú zbierku, 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať: 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-33 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Jednorazový finančný príspevok z rozpočtu obce, určený na liečbu maloletého Filipa 
Baláža, Vysoká nad Kysucou č. 426, vo výške 500,00 EUR. 

B) Vyhlásenie verejnej zbierky obcou Vysoká nad Kysucou na podporu liečby 
onkologického pacienta, maloletého Filipa Baláža, Vysoká nad Kysucou č. 426. 

 
 Diskusia: 
 
! Bod 13.34 Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Ústna žiadosť obyvateľov miestnej časti „Škradné“ – natretie dreveného mostu cez rieku 
Kysuca.. 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať: 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Uznesenie č. 13-34 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Žiadosť poslanca Miroslava Dormana-  zrealizovať ochranny náter drevenej lávky cez rieku 
Kysuca pre miestnu časť „Škradné“. 
 
 
 
! Bod 13.35 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa  OZ 
Ústna žiadosť o oslovenie peňažných inštitúcií o zriadenie bankomatu. 
 
Starosta obce 
Už viackrát sme oslovili viacero peňažných inštitúcii, ale žiaľ bezúspešne. Obávam sa, že 
v tejto žiadosti nebudeme úspešní aj keď sa budeme sále o to pokúšať. 
 
 
 
! Bod 13.36 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa  OZ 
Nemyslím, že bolo vhodné vykonať výsadbu zelene v parku pred budovou Obecného úradu, 
pretože je po rohoch zelených plôch a podľa môjho názoru  to bude prekážať pri vykonávaní  
zimnej údržby námestia. 
 
Starosta obce 
Výsadba zelene v parku bola uhradená z prostriedkov A&T Reality spol. s.r.o. Vysoká nad 
Kysucou, ako náhrada výsadba, ktorú musela táto spoločnosť vykonať na základe rozhodnutia 
Obvodného úradu ŽP, za nepovolený výrub stromu.  
Toho času pripravujeme projekt z programu cezhraničnej spolupráce SR-Poľsko pod názvom 
„ Od drotára k astronautovi E.A.Cernanovi – spoločné sochárske sympózium“,  ktorý uvažuje 
s využitím plôch zelene v miestnom parku a preto sme si museli „rezervovať“ plochu, pre 
prípad, že bude tento projekt úspešný. 
Čo sa týka zimnej údržby, nevidím ako problém, aby sa doteraz zaužívaný systém zmenil tak, 
aby  sa sneh nenahŕňal do priestorov parku a aby dochádzalo k poškodeniu zelene . 
 
 
 
! Bod 13.37 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa  OZ 
Predkladám návrh ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, na úpravu poplatku za školskú 
družinu pre rok 2012/2013 s účinnosťou od 01.09.2012 
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Návrh : 2,00 EUR mesačne na žiaka 
 
O predloženom návrhu  dal starosta hlasovať: 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 13-37 - 4/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

poplatok za školskú družinu  ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou  pre šk. rok 2012/2013 
vo výške 2,00 EUR na mesiac a na žiaka, s účinnosťou od 01.09.2012. 
 
 
 
Ad. 14 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav 
Dorman  a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 
 
O predloženom návrhu  dal starosta hlasovať: 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!
Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 

Uznesenie OZ č. 4/2012 bolo teda jednohlasne prijaté. 
 
 
 
Ad. 14 Záver 
 
Starosta obce 
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Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom a prítomným za 
príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne štvrtú schôdzu obecného 
zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 18 45 hod. 
 
 

 
 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
            prednosta úradu                                                                           starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Jozef Zborovan                                                          ……………………….. 
                         
Mgr. Martin Machciník                                             ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                   ………………………. 


