Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

5/2012

dátum:
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11.09. 2012

Zápisnica OZ č. 5/2012
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 11.09.2012
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
RNDr. Marta Sláviková,
Dpt. Jozef Vavrica,

Neprítomní poslanci OZ : 0
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
4. Návrh na úpravu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012
5. Investičná výstavba v obci
6. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. 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. Privítal
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všetkých poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov
je prítomných 9, schôdza je uznášania schopná.
V úvode sa poslancom OZ ospravedlnil za oneskorené zaslanie materiálov k dnešnej schôdzi
OZ. Problém nastal mimo náš technický dosah, kedy nášmu webovému poskytovateľovi
„vypadol“ poštový POP server a od 5. 9. 2012 sme nemohli ani odosielať, ani prijímať poštu.
Problém bol odstránený až 10. 9. 2012.
Ďalej skonštatoval, že skôr ako bude predložený návrh dnešného programu, chce podotknúť,
že zobral do úvahy návrh poslancov OZ, aby program nebol obšírny a nesedeli sme tu do
neskorej noci, no body ako schválenie textu do obecnej kroniky za predchádzajúce roky, či
zmenu niektorých VZN budeme musieť prejednať pravdepodobne už v októbri 2012.
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.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!Lysík,!!
Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 1-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 11.9.2012.

Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová,
Mgr. Katarína Chnapková
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

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

Ad.3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
V tomto bode starosta obce podrobne rozobral prostredníctvom videoprojekcie doteraz
nesplnené uznesenia a uznesenie z poslednej schôdze OZ zo dňa 28.6.2012

UZNESENIE 4/2011 z 16.08.2011
Uznesenie 10 – 1 - 4 /2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
BOD 10-1
! Žiadosť poslanca Jozefa Zborovana, o zriadenie prístrešku autobusovej zástavky „
U Šteglíkov“.
Uznesenie zatiaľ nesplnené .

UZNESENIE 5/2011 z 21.10.2011
Uznesenie 8 – 11 - 5/2011
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie – žiadosť p. Milana Zemana, Nižný Kelčov 514 a spol, o zriadenie
obytnej zóny,
2. doporučuje starostovi obce – jednať s Dopravným Inšpektorátom PZ v Čadci
o možnosti zriadenia obytnej zóny na MK Nižný Kelčov.
Uznesenie splnené.
Názory aj proti, no ja si myslím, že OZ posúdilo žiadosť správne a je to posun kvality života
dopredu.

UZNESENIE 6/2011 zo dňa 15.11.2011
Uznesenie 3 – 6/2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
! 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,
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! 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 trvá je v plnení.

UZNESENIE 2/2012 zo dňa 28.2.2012
Uznesenie č. 4-4-2/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného
nájomného domu 1259.
Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu,
bude spracovaný odborne
spôsobilou osobou energetický posudok budovy.
Uznesenie trvá, je v plnení. Odborne spôsobilá osoba momentálne preveruje realizačný
projekt a v najbližších dňoch budeme vedieť stanovisko. Predbežne to však vyzerá na
zateplenie.
Strana 5 z 31 Zápisnica č. 5/2012

Uznesenie č. 8-6-2/2012
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. Odpredávaná 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
Uznesenie splnené iba v časti A) časť B) sa presúva do budúceho zastupiteľstva.

UZNESENIE č. 3/2012 zo 29.5.2012:
Uznesenie č. 12-5-3/2012
! 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 .
Uznesenie trvá – stretol som sa s vlastníkmi, zatiaľ sme sa úplne nedohodli.
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 trvá.
Uznesenie č. 12-21- 3/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
požiadavku ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, rezervovať byt pre potreby školy.
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Uznesenie trvá.
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 trvá.
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.
Uznesenie splnené (informovali sme prostredníctvom web a infokanála).

Uznesenie č. 12-24- 3/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
požiadavku na zriadenie zberu šatstva pre charitu.
Uznesenie splnené. Stretli sme sa s pozitívnym ohlasom. V najbližších dňoch bude
v našej obci umiestnený i kontajner na zber šatstva pre organizáciu Dobrý anjel.
V tomto prípade totiž jasne vieme, že realizovaný zber ide do konkrétnych ústavov a nie
do obchodov, ako tomu je pravdepodobne pri ostatných zberoch.

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
Uznesenie trvá – do 20. 9. 2012 musíme doložiť požadované doklady. Dňa 5. 9. 2012
Prebehla kontrola priestorov z Inšpektorátu práce Žilina – úspešne.

UZNESENIE č. 4/2012 zo 28.06. 2012
Obecné zastupiteľstvo na 4. schôdzi v roku 2012 konanej 28.06. 2012 prerokovalo
celkovo 50 bodov, z toho :
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A) Zobralo na vedomie - 7 bodov
B) Schválilo - 17 bodov
C) Zamietlo odvolanie - 16 bodov
D) Vyhovelo odvolaniu – 5 bodov
E) Neschválilo – 4 body
F) Požiadalo – 1bod
Uznesenie č. 12-1- 4/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prijatie úveru vo výške 50.000,00 € na vykrytie financovania opráv miestnych komunikácií v
roku 2012
Uznesenie nie je splnené z dôvodu:
- Opravy miestnych komunikácii nie je možné realizovať z úverových prostriedkov,
nakoľko banka z dôvodu účelu čerpania úveru, ktorý nespĺňal
podmienky
kapitálového úveru, bola schopná poskytnúť úver iba na dobu jedného rozpočtového
roka, t.j. musel by byť v rámci roka 2012 poskytnutý aj splatený. Toto nebolo možné
zo strany obce prijať. Z tohto dôvodu navrhujeme Uznesenie č. 12-1- 4/2012 zo dňa
28.06.2012 zrušiť. Práce na opravy MK budú financované z vlastných zdrojov na
základe splátkového kalendáru medzi obcou a dodávateľmi stavebných prác.
- Na základe výberového konania bola dňa 10.09. 2012 podpísaná medzi Obcou Vysoká
nad Kysucou a spoločnosťou VPP – verejno prospešný podnik s.r.o., Jelenec, Kúpna
zmluva na dodávku snežnej frézy Fransgard vo výške 10.440,00 EUR. V súčasnej
dobe prebieha výberové konanie na dodanie tovaru – „Výbava k snežnej fréze
Fransgard“ (predpokladaná cena cca 2.600,00 EUR). Vzhľadom k tomu, že sa mení
financovanie opráv miestnych komunikácií ( z úverových prostriedkov na vlastné
zdroje), navrhujeme prijatie úveru na financovanie Snežnej frézy Fransgard a
výbavu k snežnej fréze Fransgard .
- Po konzultácií s bankou navrhujeme:
A) Zrušiť Uznesenie č. 12-1- 4/2012 zo dňa 28.06.2012 prijatie úveru vo výške
50.000,00 € na vykrytie financovania opráv miestnych komunikácií v roku 2012.
B) schváliť prijatie úveru na nákup Snežnej frézy Fransgard a výbavu k snežnej
fréze Fransgard . Úver bude termínovaný , doba splácania 36 mesiacov,
ručený zmenkou, vo výške 13.000,00 EUR .
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.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 3-1-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo
A) Ruší Uznesenie č. 12-1- 4/2012 zo dňa 28.06.2012 prijatie úveru vo výške
50.000,00EUR na vykrytie financovania opráv miestnych komunikácií v roku 2012.
B) Schvaľuje prijatie úveru na nákup Snežnej frézy Fransgard a výbavu k snežnej fréze
Fransgard . Úver bude termínovaný , doba splácania 36 mesiacov, ručený zmenkou,
vo výške 13.000,00 EUR .
Uznesenie 12-2 - 4/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií:
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“

Uznesenie trvá – viac v bode Investičné akcie obce.
Uznesenie č. 13-25- 4/2012
Obecné zastupiteľstvo
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! 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“.
! 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.
Uznesenie trvá – žiadateľka ďalšie doklady nedoložila.

Uznesenie č. 13-26- 4/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Poskytnutie finančnej dotácie vo 30,00 EUR pre Adrianu Zubajovú, obyvateľku
Detského domova Vyšný Kelčov, za účelom financovania speváckeho turné súboru
Kysuca v Taliansku.
Uznesenie splnené.
Uznesenie č. 13-27- 4/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Žiadosť riaditeľky MŠ Vysoká nad Kysucou o rekonštrukciu sociálnych zariadení
v budove MŠ Vysoká nad Kysucou č. 268.
Uznesenie v plnení. WC misy sú objednané, po ich dodaní bude 5 ks toaliet vymenených.

Uznesenie č. 13-33- 4/2012
! 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.
Uznesenie splnené. Jednorazovú finančnú výpomoc si žiadatelia vyzdvihli osobne na
OcÚ. Obec v zmysle uznesenia OZ vyhlásila verejnú zbierku, v ktorej boli finančné
prostriedky sústredené na samostatný účet. Verejná zbierka trvala od 16. 7. do 31. 8.
2012. Po dohode starostu s pánom Tiborom Balážom, vyzbierané finančné prostriedky
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vo výške 645 EUR budú odovzdané dňa 14. 9. 2012, (keď sa jeho manželka i zo synom
vráti z nemocnice).
Uznesenie č. 13-34- 4/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Žiadosť poslanca Miroslava Dormana- zrealizovať ochranný náter drevenej lávky cez rieku
Kysuca pre miestnu časť „Škradné“.
Uznesenie trvá. Zatiaľ nás nikto zo žiadateľov nekontaktoval a viac menej celé to ide cez
poslanca p. Miroslava Dormana.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu Kontrola uznesení z minulých schôdzí obecného
zastupiteľstva 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*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 3-2-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení a kontrolu uznesenia č. 4/2012 zo dňa 28.6.
2012.

Ad. 4 Návrh na úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012
Starosta obce
− na obecnom zastupiteľstve č. 2/2012, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2012 bol v bode 4.
prijatý rozpočet pre rok 2012. Do jeho čerpania však v priebehu roka vstupujú
nepredvídateľné okolnosti a z tohto dôvodu je nutné už po druhý krát vykonať jeho
úpravu v závislosti na výške príjmov obce a spôsobu čerpania jednotlivých položiek.
Návrh na úpravu rozpočtu pod poradovým číslom 2 Vám bol zaslaný e-mailom. Za
oneskorenie sa ešte raz ospravedlňujem a chcem Vás vyzvať k pripomienkam resp.
k dotazom. Súčasťou tejto úpravy sú i finančné prostriedky získané dohodovacím
konaním. Z požadovaných 103 tis. nám bolo na chod školstva zo strany štátu
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pridelených iba 30 tis. EUR. V predchádzajúcom období sa finančné prostriedky
rozdeľovali podľa počtu žiakov. Teraz však musím povedať jedno – tu niet čo deliť. V
tomto prípade je môj návrh jasný – i keď všetky finančné prostriedky dáme ZŠ Horný
Kelčov, ešte ich budeme zrejme musieť podporiť z rozpočtu obce.
Následne starosta obce požiadal p. Janu Kubalovú - vedúcu účtovníčku Obecného úradu
Vysoká nad Kysucou, aby prostredníctvom videoprojekcie predstavila poslancom OZ
a ostatným prítomným, Návrh na 2. úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012.
Pracovný materiál bol poslancom zaslaný prostredníctvom e- mailovej pošty.
Po predložení a dôkladnom vysvetlení Návrhu na 2. úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad
Kysucou pre rok 2012 p. Janou Kubalovou, otvoril starosta obce k tomuto bodu diskusiu.
Mgr. Ľubomír Valach – riaditeľ ZŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou
− našej škole chýba 60. tis. EUR oproti podobným školám v iných obciach, šetríme kde
sa dá, snažíme sa prijímať racionálne opatrenia. Prognóza ďalšieho dohodovacieho
konania je veľmi zlá, ak ešte nejaké vôbec bude, tak možno na konci roka. Myslím, že
by bolo spravodlivé rozdeliť finančné prostriedky z dohodovacieho konania
prepočtom na žiaka. Naši učitelia by nemali byť diskriminovaní oproti učiteľom iných
škôl.
K tomuto návrhu p. Mgr. Ľubomíra Valacha sa pripojili aj poslanci Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Katarína Chnapková, Mgr. Martin Machciník, Dpt. Jozef Vavrica a aj Jozef Zborovan.
Mgr. Mária Pivková – riaditeľka ZŠ Horný Kelčov
− aj my sa v našej škole snažíme šetriť ako sa dá, dôkazom čoho je kontrola zo školskej
inšpekcie a neboli nám vytknuté žiadne nedostatky z hľadiska výchovnovzdelávacieho procesu a ani z hľadiska hospodárenia. Škola má však nevýhodu menší počet žiakov (čo má za dôsledok aj nižší rozpočet) a poloha (do H. Kelčova
ťažko získať kvalitného pedagóga, ak mu neposkytneme výhodné podmienky).
Ján Lysík
− ak školu v Hornom Kelčove nepodporíme, pýtam sa ako poslanec- čo s budovami, je
to majetok obce, ako budeme prepravovať žiakov do inej školy? Našou úlohou, ako
poslancov, je chrániť a zveľaďovať majetok obce.
Sme v situácií, kedy školský rok musíme dokončiť. Ak by škola v H. Kelčove
zanikla, neviem, či budeme mať z toho dobrý pocit? Navrhujem, aby sa v budúcom
školskom roku spojili obidve základné školy.
RNDr. Marta Sláviková
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− mám dojem, že sme sa rozdelili na dva tábory - Vysoká a Kečov. Nechcem hovoriť,
čo by škola v ústredí obce získala, ak by sa škola v H. Kelčove zrušila, ale čo by obec
ako taká stratila. Mladí ľudia nám z Kelčova odídu, zvýši sa nezamestnanosť, obec
tým samozrejme bude mať menšie príjmy z podielových daní...

Mgr. Janka Jurčová
- navrhujem, aby dal pán starosta hlasovať o rozdelení finančných prostriedkov z
dohodovacieho konania v prepočte na žiaka.

Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór obce
− pokiaľ pristúpite k hlasovaniu podľa návrhu p. poslankyne Mgr. Janky Jurčovej, musí
dôjsť takisto k úprave rozpočtu obce, nakoľko škola v H. Kelčove nemá byť z čoho
financovaná (bude chýbať 20 tis. EUR) - bolo by to porušenie finančnej disciplíny.

Jana Kubalová -hl. účtovníčka
-

pri tvorbe Návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012, sme
počítali aj z touto alternatívou. Následne predstavila prostredníctvom videoprojekcie
návrh na úpravu rozpočtu, ktorý zohľadňuje aj dofinancovanie potrieb ZŠ Horný
Kelčov. S predloženým návrhom poslanci súhlasili.

Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o návrhu p. poslankyne Mgr. Janky
Jurčovej – rozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania vo výške 30.000 € v
prepočte na žiaka a o Návrhu 2. úpravy rozpočtu obce vysoká nad Kysucou pre rok 2012,
podľa predloženého návrhu p. Janou Kubalovou . Navrhli, aby sa o každom návrhu hlasovalo
samostatne.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 4- 1- 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozdelenie finančných prostriedkov pre základne školy z dohodovacieho konania vo výške
30.000 EUR v prepočte na jedného žiaka.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 4-2-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Druhú úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2012.

Ad. 5 Investičná výstavba obce Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Tak ako som už v úvode naznačil, považujem i napriek všetkým finančným ťažkostiam
prebiehajúci kalendárny rok za pomerne aktívny zo strany samosprávy.
Následne v tomto bode starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom
OZ a ostatným prítomným, prebiehajúce investičné akcie.

A) Investície vykonávané dodávateľskými organizáciami
! Materská škola Vysoká nad Kysucou- SO 01 Kanalizačná prípojka PVC DN 150
- Pripojenie MŠ na verejnú kanalizáciu
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) – B&B
s.r.o. Korňa 889
- Cena diela – 3.851,82 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : stavba ukončená.
! Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A.Cernana – SO 01 Rekonštrukcia strechy
- nadstavba strechy nad šatňami a hlavným vstupom ako zmena plochej strechy za
sedlovú, bleskozvod, výstupný rebrík na strechu, rekonštrukcia jestvujúceho prístrešku
(strecha), zaústenie strešných zvodov do dažďovej kanalizácie a vsakovacích jám.
- Dodávateľ: B&B s.r.o. Korňa 889
- Náklady : 100.000,00 € ( dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : potreba dokončiť bleskozvod, výstupný rebrík na
strechu, rekonštrukciu jestvujúceho prístrešku (strecha)

! Oprava miestnych komunikácií
-

Dotácia od Lesy SR š.p. , OZ Čadca (50.000,00 €)
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" MK Vrch rieka – Žilinčárovce
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 14,40 t, kryt vozovky z AB hr.6cm – 1197,00m2,
AB kryt medzi št. cestou a železnicou – 350,00 m2
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav
Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 23.990,52 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : stavba skoro ukončená, je potrebné dokončiť napojenie
na št. cestu cca 5m2.
" MK Jedľovník
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 27,65 t, kryt vozovky z AB hr.6cm – 1312,00m2,
prečistenie priekop
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav
Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 23.989,62 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : vyhotovené vyspravenie vozovky asfaltobetónom, cesta
pripravená na položenie AB krytu (1312,00 m2)
" MK Semeteš – Ovčovce
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 260m2, kryt vozovky z AB hr.6cm – 520,00m2,
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav
Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 5.210,40 € s DPH ( bude financované 2.019,86 € z dotácie od Lesy SR š.p. , 3.190,54 € z prostriedkov obce)
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : stavba ukončená
-

Financovanie z prostriedkov Obce Vysoká nad Kysucou

" MK ZŠ E.A. Cernana, Vysoká nad Kysucou
- kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 327,10m2, rezanie betónovej plochy – 5,00 m
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav
Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 4.703,39 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : cesta pripravená na položenie AB krytu
" MK H. Kelčov Kubicová- smer do Putkov
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 22,68 t, kryt vozovky z AB hr.6cm – 840,00m2,
vyrezanie krytu vozovky z OK -8m
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing.
Pavol Šutý, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 14.959,15 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : vyhotovené vyspravenie vozovky asfaltobetónom, cesta
pripravená na položenie AB krytu
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" MK H. Kelčov – smer Belková, Kubošník ( „U Petráša“)
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 22,68 t, kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 420,00m2 ,
vyrezanie krytu vozovky z OK -8m
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing.
Pavol Šutý, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 5.997,60 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : cesta pripravená na položenie AB krytu
" MK Ústredie – Vysoký breh
- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 5 t, kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 660,00m2 ,
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing.
Ekostav Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 9.424,80 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : cesta pripravená na položenie AB krytu
" MK Nižný Kelčov – U Šubov
- kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 280,00m2 ,
- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing.
Ekostav Oščadnica s.r.o, Oščadnica 19
- Cena diela podľa verejného obstarávania – 3.332,00 € s DPH
- Stav prác ku dňu 11.09.2012 : cesta pripravená na položenie AB krytu

" Ostatné komunikácie ( Varechovský potok, Zadná Zátoka, Cesta k Skybíkom)
a opravenie menších výtlkov na MK, budú realizované na základe dohody
s dodávateľskou firmou, ktorá bude vybraná na základe výberového konania.
! Odstraňovanie prebytočnej zeminy a divokých skládok
Odvoz zeminy a odpadu z priestoru- Ústredie pod Novou Kolóniou
! Komplexný IS pre samosprávy „Korwin®“
Víťaz zákazky spoločnosť Datalan a.s. Bratislava, vykonáva v súčasnosti technickú
prípravu a montáž.

B) Práce realizované pracovníkmi obce a pracovníkmi na aktivačných
prácach a dobrovoľníckej činnosti:
" Rekonštrukcia MK Zlámaná
- Odvodňovacie priekopy, priečne drevené priepusty na odvedenie vody, vyspravenie
komunikácie štrkodrvou.
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-

Práce boli zhotovené zamestnancami obce a najmä za výdatnej miestnych obyvateľov
(9 obyvateľov), ktorí okrem toho, že sa podieľali na úprave a rozvoze štrkodrvy
a čistení priekop, poskytli aj drevo na priečne priepusty, i traktor na rozvoz štrkodrvy.

"
"
"
"

Rekonštrukcia oplotenia cintorína v ústredí obce
Osadenie dopravných značiek (Námestie, Nová Kolónia, N. Kelčov – stará cesta)
Čistenie priekop a vyrezávanie krovín popri MK
Rekonštrukcia lavičky v H. Kelčove (U Liskov)- časť materiálu poskytol poslanec
Ján Lysík.
Kosenie cintorínov a ihriska TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Likvidácia nepovolených skládok odpadu – každý pondelok !!!
Výkopy hrobov
Úprava parku v ústredí obce – palisády
Údržbárske práce na VO a MR

"
"
"
"
"

C) Podané projekty v roku 2012 ku dňu 11.09.2012
" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Názov projektu: „Revitalizácia materských škôl 2012“
Projekt nebol doteraz vyhodnotený
" EkoFond, n.f. Bratislava
Názov projektu: Zateplenie viacúčelovej budovy obecného úradu
Projekt nebol úspešný.
" Ministerstva financií Slovenskej republiky
Názov projektu: „Výmena okien a dverí na budove obecného úradu“
Projekt nebol doteraz vyhodnotený
" Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov projektu: Monografia Obce Vysoká nad Kysucou
Rozhodnutím č. MK-6019/2012/7.4 21.3.2012 – projekt nebol schválený.
*
" Nadácia Ekopolis
Názov projektu: Slnečná sprcha pre hráčov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Projekt nebol úspešný

" Nadácia Slovenskej sporiteľne
Názov projektu: Zakúpenie malých futbalových brán pre mladších žiakov TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou
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Projekt nebol úspešný
" Nadácia KIA Motors
Názov projektu: Vybudovanie dopravného ihriska pri ZŠ E.A. Cernana
Projekt nebol úspešný

" 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
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 €
Projekt bol úspešný – získaná dotácia 4.560,00 €. Projekt bude realizovaný
v mesiacoch september a október 2012.( zaasfaltovanie cca 600m2panelovej plochy,
vyznačenie dopravného čiarami a doprav. značkami, zakúpenie dopravných
prostriedkov- kolobežky, bicykle, trojkolky...)

" Cezhraničná spolupráca – SR a Poľsko
Názov projektu: Od drotára k astronautovi E.A. Cernanovi- spoločné sochárske
sympózium
Celkové náklady: 51.705,34 €
Požadovaná dotácia : 49.120,07 €
Projekt nebol doteraz vyhodnotený.

" Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov projektu: Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez hraníc
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.
Po skončení prezentácie prostredníctvom videoprojekcie starosta obce konštatoval:
Do dnešného dňa sa nám úspešne podarilo zamestnať už 57 obyvateľov z radov
nezamestnaných, či už na aktivačných prácach, dobrovoľníckej činnosti alebo absolventskej
praxe a protipovodňových opatreniach. Tak, ako Vás prostredníctvom dostupných médií
informujeme, denne realizujeme množstvo drobných prác na čistení priekop, verejných
priestranstiev, vyrezávame okolia miestnych komunikácií a úspešne sa nám darí realizovať
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i množstvo prác nad rámec našich kompetencií. Viem, že v očiach mnohých spoluobčanov to
možno nestojí ani za povšimnutie, ale verte mi, že som presvedčený, že i tieto práce posúvajú
kvalitu života v našej obci dopredu.
Som veľkým priaznivcom a zástancom otvorenej diskusie samospráva verzus občan a mám
úprimnú radosť, že sa nám začínajú dariť diela vzájomnej spolupráce. Ukážkovým príkladom
je cesta do Zlámanej, kedy sa nám na základe spoločných jednaní podarilo dohodnúť úžasnú
spoluprácu samosprávy a občanov. Tí neostali iba pri neustálom sťažovaní sa a čakaní kedy sa
niečo urobí, ale sa do tohto procesu kvalitne a plnohodnotne zapojili.
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o investičných akciách.

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 5-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Informáciu starostu obce o podaných projektoch a o doterajších investičných akciách
obce Vysoká nad Kysucou.

Ad.6 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad
Kysucou
V tomto bode starosta obce udelil slovo p. Jozefovi Vrbinárovi, hlavnému kontrolórovi obce.
Ten prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom OZ a ostatným prítomným:
A)
B)
C)
D)

Záznam z kontroly pokladničných dokladov
Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-6.2012
Záznam z kontroly účtovných dokladov za obdobie 1.-6.2012
Záznam z kontroly vykonania inventarizácie pokladne

Po ich prednesení, starosta obce následne otvoril k tomuto bodu diskusiu.
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Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny návrh, poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode č. 6 – Správy z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 6-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vysoká nad Kysucou:
A)
B)
C)
D)

Záznam z kontroly pokladničných dokladov
Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1.-6.2012
Záznam z kontroly účtovných dokladov za obdobie 1.-6.2012
Záznam z kontroly vykonania inventarizácie pokladne

Ad. Rôzne
Starosta obce
! Bod 7-1 Zasielanie upozornení občanom z dôvodu vytvárania divokých skládok
Možno sa Vás mnohí občania z konkrétnych častí našej obce pýtali, prečo im obec zasiela
upozornenia o ukladaní komunálneho odpadu. Pre vysvetlenie chcem uviesť. Zhodou
okolností sa všetky lokality – Nižný koniec (oproti mosta U Rekši), Široký most, Vysoký breh
a Varechovský potok nachádzajú v blízkosti železničnej trate. I napriek umiestneniam
množstva tabuliek a zákazov platí - ako keby si hrach na stenu hádzal. Na životné prostredie
do Čadce bol doručený podnet na prešetrenie čiernych skládok v obci Vysoká nad Kysucou.
Po vykonanom miestnom šetrení, sa človek musí fakt niekedy hanbiť – a tu nejde o to že obec
niečo zanedbala, alebo nerobí poriadok, ale naozaj o arogancii niektorých obyvateľov, ktorým
je absolútne jedno, čo vyhodia, kedy to vyhodia a kde to vyhodia. Nejaký kalendár odvozu tu
ani nemusíme pre nich mať. Ja nechápem či to napr. ľuďom na Nižnom konci nevadí, keď
musia chodiť okolo kopy odpadkov, ktorú si tam sami nanosili. Výhovorka, že to tam dávajú
i ľudia z áut, ktoré pristavia je síce z časti pravdivá, ale keby tam nebola kopa „bordelu“
zastavoval by tam niekto?
Preto som pristúpil na zasielanie upozornení, že pokiaľ sa situácia nezmení, obec ten
neporiadok bude vyvážať, ale budeme nútení upraviť VZN a v „problémových“ častiach
zvýšiť poplatky za likvidáciu odpadu.
Strana 20 z 31 Zápisnica č. 5/2012

Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil fotografie miest, kde sa
divoké skládky nachádzajú a zároveň zdôraznil, že tieto skládky skoro každý pondelok
likvidujeme obecným traktorom a zamestnancami na dobrovoľníckej činnosti, čo má
samozrejme za následok i zvýšenie nákladov obce na likvidáciu odpadov.
Poslanci OZ túto informáciu starostu zobrali na vedomie.

! Bod 7-2 Umiestnenie 1.100l kontajneru vo Vyšnom Kelčove – časť Hranica
Z dôvodu umožnenia likvidácie odpadu obyvateľom miestnych častí Dibalka, U Sedalov
- Rieka a najmä majiteľom rekreačných chát prechádzajúcich do ČR, navrhujem umiestniť
1100 l kontajner na likvidáciu TKO vo Vyšnom Kelčove – časť Hranica.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-2-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh starostu obce Vysoká nad Kysucou, umiestniť 1100 l kontajner na likvidáciu TKO vo
Vyšnom Kelčove- miestna časť Hranica.

! Bod 7-3 Lyžiarske vleky
Obec je vlastníkom lyžiarskych vlekov. Sú postavené na nevysporiadaných
pozemkoch. Bola taká doba. V súčasnosti sa však zmenila legislatíva a predovšetkým
podmienky ich prevádzky. Zisťoval som už od minulého roka prípadných záujemcov
na jeho prenájom, avšak neúspešne. Blízkosť lyžiarskeho strediska na Makove (Ski
Makov či Zóna snow) ho bohužiaľ predurčila na zánik. Je preto na zastupiteľstve určiť
ďalší postup čo s touto „stavbou“.
Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predložil fotografie,
zobrazujúce súčasný stav lyžiarskych vlekov a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Spoločný návrh všetkých poslancov, ktorý predložil poslanec Miroslav Dorman:
„ Navrhujeme lyžiarske vleky ponúknuť na odpredaj ako nepotrebný majetok.
V prípade, že sa nepodarí odpredaj vlekov ako celku, odpredať aj po častiach.“
O tomto návrhu dal starosta hlasovať.
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-3-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Spoločný návrh poslancov OZ predložený poslancom p. Miroslavom Dormanom – odpredaj
lyžiarskych vlekov, ako nepotrebný majetok. Odpredaj je možné realizovať aj po jednotlivých
častiach.

! Bod 7-4 Mária Sobčáková, Beskydská 1/785, 736 01 Havířov, ČR
Žiadosť o preplatenie finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie č. 5034.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-4 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Žiadosť p. Márie Sobčákovej, Beskydská 1/785, 736 01 Havířov, ČR, o preplatenie
finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie č. 5034.

! Bod 7-5 Silvia Kazíková, 023 55 Vysoká nad Kysucou285
Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy, za účelom prevádzkovanie „Vinárne Hela“
Žiadosť je bezpredmetná, nakoľko Uznesením č. 12-6-3/2012 zo dňa 29.05.2012, bol nájom
predĺžený do 31.08.2015. Výpis z uznesenia bol žiadateľke zaslaný, ktorý žiadateľka prevzala
14.06.2012.
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! Bod 7-6 Obyvatelia bytového domu , Vysoká nad Kysucou 1259
Žiadosť o opätovné prešetrenie zateplenia bytového domu č. 1259
Starosta obce – navrhujem zobrať žiadosť na vedomie, nakoľko sme o posúdenie problému
požiadali odborne spôsobilé osoby Ing- Vieru Golisovú a Ing. Olivera Golisa z Čadce.
Predpokladáme, že odborné stanovisko budeme vedieť do nasledujúceho zasadnutia OZ, ale
môžem povedať, že po predbežnej vizuálnej kontrole menovanými odborníkmi, bude treba
zrejme tento bytový dom zatepliť.
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-6-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Žiadosť obyvateľov bytového domu Vysoká nad Kysucou č. 1259 o opätovné prešetrenie
možnosti zateplenia tohto bytového domu.
! Bod 7-7 Mária Nováková, Vyšný Kelčov č. 797, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o jednorazovú výpomoc vo výške 200 € na zakúpenie paliva pre zimné obdobie
Žiadosť prostredníctvom videoprojekcie predstavila p. Margita Kubačáková, sociálna
pracovníčka OcÚ Vysoká nad Kysucou. Dôvodom žiadosti je nízky príjem (invalidný
dôchodok vo výške 139,00€ mesačne).
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-7-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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Žiadosť Márie Novákovej, Vyšný Kelčov č. 797, 023 55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú
výpomoc vo výške 200,00 EUR, na zakúpenie paliva pre zimné obdobie.
! Bod 7-8 Anna Kozlíková, Semeteš 1049, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210106312- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-8 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Anny Kozlíkovej, Semeteš 1049, 023 55 Vysoká nad Kysucou, proti Rozhodnutiu č.
1210106312 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
! Bod 7-9 Miroslav Hlavatík, Skotnice 1072/13, 725 25 Polanka nad Odrou, ČR
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210089012- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
poslancov*
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-9 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Miroslava Hlavatíka, Skotnice 1072/13, 725 25 Polanka nad Odrou, ČR, proti Rozhodnutiu č.
1210089012 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-10 Marta Brodská, Okružná 687/1, 022 01 Čadca
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210091912- poplatok za komunálny odpad.
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O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-10 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Marty Brodskej, Okružná 687/1, 022 01 Čadca, proti Rozhodnutiu č. 1210089012 - poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-11 Mgr. Jaromír Šrubář, Národní třída 2, 736 01 Havířov - Město
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210080212- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-11 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu
Mgr. Jaromíra Šrubářa, Národní třída 2, 736 01 Havířov – Město, proti Rozhodnutiu č.
1210080212 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-12 Jozef Malík, Stred 471, 023 54 Turzovka
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210103812- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-12 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu
Jozefa Malíka, Stred 471, 023 54 Turzovka, proti Rozhodnutiu č. 1210103812 - poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
! Bod 7-13 Jozef Papík, 013 51 Predmier 362
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210104512 zo dňa 23.7.2012- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-13 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Jozefa Papíka, 013 51 Predmier 362, proti Rozhodnutiu č. 1210104512 zo dňa 23.7.2012 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-14 Ing. Jozef Šutarík, Suvorovova 26, 010 01 Žilina
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210007612 - poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!
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Uznesenie č. 7-14 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Ing. Jozefa Šutaríka, Suvorovova 26, 010 01 Žilina, proti Rozhodnutiu č. 1210007612poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-15 Ing. Karol Miškovič, Saratovská 10, 841 02 Bratislava
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210094212 zo dňa 19.07.2012- poplatok za komunálny
odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-15 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Ing. Karola Miškoviča, Saratovská 10, 841 02 Bratislava, proti Rozhodnutiu č. 1210094212
zo dňa 19.07. 2012 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-16 Ľudmila Tabačárová, Centrum II 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210039412- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-16 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
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Ľudmily Tabačárovej, Centrum II 95/63, 018 41 Dunica nad Váhom, proti Rozhodnutiu č.
1210039412 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

! Bod 7-17 Ing. Martin Cihlář, Šoltesovej 1660/162, 017 01 Považská Bystrica
Odvolanie proti rozhodnutiu č. 1210120512- poplatok za komunálny odpad.
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-17 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie
Ing. Martina Cihlářa, Šoltesovej 1660/162, 017 01 Považská Bystrica, proti Rozhodnutiu č.
1210039412 - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
! Bod 7-18 Petícia obyvateľov z Vyšného Kelčova, (František Ševc, Vyšný Kelčov 1189)
Žiadosť o spevnenie svahu pod rodinnými domami.
Starosta obce
Predmetný svah patrí podľa aktuálne platnej katastrálnej mapy do parcely CKN 4376, ktorá je
v správe a užívaní Správy ciest ŽSK. Doporučujem, žiadosť odstúpiť správcovi.
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!

Uznesenie č. 7-18 - 5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce a odporúča
Žiadosť obyvateľov z Vyšného Kelčova, zastúpených p. Františkom Ševcom, Vysoká nad
Kysucou č. 1189, o spevnenie svahu proti zosuvu, postúpiť na vyriešenie správcovi
komunikácie III/48718 – Správa ciest ŽSK, Žilina.
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! Bod 7-19 Petícia obyvateľov miestnej časti „Široký most“ v zastúpení Emília
Boráková, Vysoká nad Kysucou č. 454
Žiadosť o prečistenie odvodňovacej priekopy popri št. ceste II/487.
Starosta obce
Obdobne, ako v predchádzajúcej žiadosti, aj táto odvodňovacia priekopa patrí do správy
a užívania Správy ciest ŽSK. Túto žiadosť (petíciu) môžeme považovať za vybavenú,
nakoľko odvodňovacia priekopa je vyčistená, sú vyčistené aj rúrové priepusty. Vyčistenie
sme vykonali vlastnými pracovníkmi.

Diskusia:

! Bod 7-20 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Žiadam o riešenie sporu – oplotenie pozemku CKN 1265, ktoré vykonáva p. Ing. Milan
Korenčiak, Fatranská 229, Teplička nad Váhom, nakoľko oplotenie nie je v pôvodnej hranici
a bude tvoriť prekážku pri zimnej údržbe miestnej komunikácie. Pokiaľ mám informácie,
starosta obce spolu s príslušníkmi PZ Turzovka, dňa 30.8.2012 tuto stavbu zastavil, ale Ing.
Milan Korenčiak, toto nerešpektuje a vo výstavbe pokračuje.
Starosta obce
O tomto viem, tesne pre začatím dnešného zasadnutia OZ, mi to oznámil p. Marián Jurčo,
bytom Vysoká nad Kysucou 323. Dohodli sme sa, že tento problém budeme riešiť zajtra t. j.
12.09.2012.

! Bod 7-21 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Opätovne sa obraciam s problémom – dopravné značenie miestnej časti Semeteš. Neviem, ako
sa mohlo stať, že dopravné značky- začiatok a koniec Obce Vysoká nad Kysucou, boli
premiestnené a osadené až pred skládku TKO Semeteš, ktorá je na území mesta Turzovka.
Starosta obce
Musím sa priznať, že to zaskočilo aj mňa. Značky boli premiestnené bez nášho vedomia, nikto
to s nami nekonzultoval, údajne na podnet Dopravného Inšpektorátu PZ v Čadci. O zriadenie
nápravy požiadame správcu komunikácie Správu ciest ŽSK a Dopravný Inšpektorát PZ v
Čadci.
! Bod 7-22 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
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Chcem sa poďakovať starostovi a vedeniu Obce Vysoká nad Kysucou za prečistenie
„Gajdicovského potoka“.
Ďalej sa chcem informovať, ako je to s riešením sťažnosti –Výstavba nepovoleného oplotenia
CKN 555/3, ktoré realizoval p. Miroslav Kavalek.
Starosta obce
Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu a miestneho zisťovania, bolo obcou
vydané rozhodnutie o zastavenie vykonávaných prác. Následne
prebehlo priestupkové
konanie, v ktorom bola uložená p. Miroslavovi Kavalkovi pokuta, za vykonanie oplotenia bez
ohlásenia stavebnému úradu, alebo stavebného povolenia. Ďalej nasleduje, v súlade so
stavebným zákonom, konanie o dodatočnom povolení stavby príp. konanie o odstránení
stavby.

! Bod 7-23 Miroslav Dorman, poslanec OZ
Chcem požiadať vedenie obce o riešenie problému bodovej závady v cestnej premávke na
št. ceste II/487, pri železničnom prejazde v centre obce. Jedná sa konkrétne o kamennú
pivnicu a lipu na CKN1494.
Starosta obce
V uvedenej veci sme už začali konať. Vzhľadom k tomu, že pivnica je majetkom viacerých
súkromných vlastníkov, na jej odstránenie potrebujeme ich súhlasné stanovisko.
Body č. 7-19 až 7-23 zobralo OZ na vedomie.

Ad.8 Schválenie uznesenia
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav
Dorman a Vlasta Gajdicová návrh na uznesenie.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

!
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Uznesenie OZ č. 5/2012 bolo jednohlasne prijaté.

Ad. 9 Záver
Starosta obce
Úprimne Vám chcem poďakovať za korektné jednanie. Určite mi dáte za pravdu, že stále
častejšie sa na tomto fóre stretáte s rozhodnutiami, v ktorých musíme hľadať rôzne
kompromisy i keď každý z nás by chcel presadiť iné riešenie.
Blížia sa tradičné „Matúšovské“ hody, na ktoré Vás srdečne pozývam a to nie len obrazne ale
predovšetkým do slávnostného sprievodu, v ktorom budú okrem starostu a Vás poslancov aj
zástupcovia všetkých spoločenských organizácii pôsobiacich v našej obci.

Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku
ukončil o 18 50 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

………………………..

Mgr. Katarína Chnapková

………………………..

Zapisovateľ:
Ing. Ladislav Kubačák

……………………….
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