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Zápisnica OZ č. 6/2012 
 
z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 13.11.2012 

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

 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Mgr. Chnapková  Katarína 
                          Gajdicová  Vlasta   
                          Mgr. Jurčová Janka 
                          Lysík Ján 
                          Mgr. Machciník Martin 
                          RNDr. Sláviková Marta 
                          Dpt. Vavrica Jozef 
                          Zborovan Jozef 
Neprítomní poslanci OZ : Dorman Miroslav 
Prednosta obecného úradu : Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór : Jozef Vrbinár 
Hostia a ostatní prítomní : viď prezenčná istina 
 
 
Program:  
                    1.  Otvorenie 
                 2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
                 3.  Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva  
                 4.  Pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. 1259/13 
                 5.  Prejednávanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2008 o chove, vodení 
                      a držaní psov 
                 6.  Návrh zápisov do obecnej kroniky za kalendárny rok 2010 a 2011 
                 7.  Investičná výstavba v obci 
                 8.  Rôzne 
                 9.  Návrh na uznesenie 
               10.  Záver 
                                                         

 
Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva  vo Vysokej nad Kysucou , ktorá sa konala dňa 13.11.2012  
otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal poslancov a ostatných  prítomných  
a skonštatoval,  že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8  poslancov, neprítomný je 
1 poslanec – Miroslav Dorman, ktorý sa ospravedlnil, schôdza je uznášania schopná.  
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Následne starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza  
obecného zastupiteľstva. Navrhol, aby dnešný program bol pozmenený -  bod č. 4 – pridelenie 
jednoizbového bytu, bol prejednávaný ako bod č. 3, z dôvodu prítomných občanov, ktorý si 
podali žiadosť o pridelenie tohto bytu. 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k pozmeňujúcemu návrhu žiadnu pripomienku 
Dal starosta hlasovať o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie č. 1-6/2012  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza  OZ dňa 13.11.2012. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Anna Vrbinárová  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: RNDr. Marta Sláviková 
                                                                                    Mgr. Martin Machciník 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie č. 2-6/2012 prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
Ad.3 Pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. 1259/13 
 
Starosta obce  

- oboznámil prítomných s tým, že všetkým záujemcom o pridelenie bytu boli zaslané 
pozvánky, aby si dňa 12.11.2012 prišli obhliadnuť byt po predchádzajúcej nájomníčke 
p. Adele Papajčíkovej. Nakoľko p. Jozef Chovanec na pozvánku nereagoval,  ako 
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žiadateľ o byt  bol vyradený.  
Starosta prítomných oboznámil s poplatkami za byt, ktoré do budúcnosti je potrebné  
zvýšiť, tiež uviedol, že všetci traja záujemcovi spĺňajú podmienku, že sú obyvateľmi 
obce. Následne prečítal jednotlivé žiadosti o byt. 
O pridelenie bytu zostali záujemcovia Natália Bongilajová a Miroslava Kaňáková, 
ktoré boli prítomné na schôdzi a Marek Janita , ktorý sa z pracovných dôvodov 
nemohol  tohto zasadnutia zúčastniť, z toho dôvodu splnomocnil Ing. Jozefa 
Chvasteka, ktorý ho zastupoval.  Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili 
k svojim žiadostiam. 
Natália Bongilajová – uviedla iba tie skutočnosti, ktoré sú uvedené v žiadosti. 
Miroslava Kaňáková – poukázala na rodinné zázemie a na skutočnosti, ktoré uviedla  
i v žiadosti. 

 
Z prítomných nemal nikto dotaz, starosta dal hlasovať, kto je za verejné a kto za tajné 
hlasovanie a navrhol volebnú komisiu. 

 
Hlasovanie poslancov 
 
ZA  verejné hlasovanie : nikto 
ZA   tajné hlasovanie :  Mgr. Katarína Chnapková, Vlasta Gajdicová, Mgr. Janka Jurčová, 
                                         RNDr. Marta Sláviková, Ján Lysík, Mgr. Martin Machciník,  
                                         Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
 
Volebná komisia : bola navrhnutá a určená   -  prednosta  Ing. Ladislav Kubačák   
                                                                           kontrolór Jozef Vrbinár 
 
Bolo rozdaných 8 hlasovacích lístkov, po ich sčítaní dostali záujemcovia o byt nasledovný 
počet hlasov : 
                      Natália Bongilajová bytom Vysoká  nad Kysucou č. 554  -  1 hlas 
                      Miroslava Kaňáková bytom Vysoká nad Kysucou č. 617  -  2 hlasy 
                      Marek Janita bytom Vysoká nad Kysuou č. 317  -  5 hlasov 
 
Starosta skonštatoval, že byt bol pridelený Marekovi Janitovi, bytom Vysoká nad Kysucou 
č.317. 
 
Uznesenie č. 3 – 6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo prideľuje  
 

jednoizbový nájomný byt č. 1259/13 Marekovi Janitovi, bytom Vysoká nad Kysucou č. 317. 
 
 
 
Ad. 4 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
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V tomto bode starosta obce rozobral doteraz nesplnené uznesenia a uznesenie z poslednej 
schôdze. 
 
 
UZNESENIE 4/2011 z 16.8.2011 
 
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  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, 
že bolo na schôdzi obecného zastupiteľstva konanej dňa 8.3.2011 Zápisnica č.1/2011Bod  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 
Vyzvať konateľa spoločnosti  ELPRAM  s.r.o. pána  Vladimíra Mlakytu o písomné verejné 
ospravedlnenie, /ktoré bude zverejnené na Informačnom kanále obce, web stránke 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.   
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 V prípade, že sa konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o. Žilina  pán Vladimír Mlakyta verejne 
neospravedlní, na základe odporúčaní právneho poradcu riešiť uvedenú vec cestou súdu. 
 
Uznesenie trvá, je v plnení , vec je na súde. 
 
                                                                     
UZNESENIE  2/2012  zo  dňa  28.2.2012 
 
Uznesenie č. 4-4-2/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie 
žiadosť nájomcov bytového domu č. 1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia obecného 
nájomného domu č. 1259. 
Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu bol spracovaný odborne spôsobilou 
osobou energetický posudok budovy. 
 
Uznesenie trvá, je v plnení. 
Odborne spôsobilá osoba Ing. Viera Golisová, ktorá má potrebné oprávnenie, 
vypracovala teplotechnický posudok, poukázala na možnosť riešenia, podrobné 
náležitosti vysvetlil prednosta obce.   
 
Uznesenie č. 8-6-2/2012 
 
Obecné zastupiteľstvo 
A.) ruší Uznesenie č. 3/2008 bod 15 za dňa 25.4.2008 – odkúpenie pozemku EKN 20224 a to 

iba v časti od hranice pozemku vodárne v šírke pozemku , ktorý už je vo vlastníctve 
žiadateľa, za cenu 70,- Sk/m. Odpredávaná časť pozemku EKN 20224 bude vytýčená 
geometrickým plánom zhotoveným na náklady žiadateľa. 

B.) odkladá žiadosť zo dňa 27.2.2012 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 dňa 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 9-tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade Predná Šatina, o riešenie  
prístupovej   komunikácie k ich nehnuteľnostiam, 

B)  poveruje starostu obce  zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami. 
  
Uznesenie trvá. 
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Bod 12.20 Jozef Vrbinár – hlavný kontrolór obce 
Uznesenie č. 12 – 20 – 3 /2012 – Požiadavka 
Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie 
návrh hlavného kontrolóra  a odporúča zaradiť bod vyrubovanie penálov ako samostatný bod 
na prerokovanie v najbližších zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie trvá – pripravovaný bod na najbližšiu schôdzu 
 
 
Bod 12.21  Mgr. Janka Jurčová  
Uznesenie č.12-21-3/2012 
Požiadavka ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou rezervovať byt pre potreby školy    
 
Nakoľko poslanci OZ uvoľnený jednoizbový byt pridelili jednému zo žiadateľov, starosta 
obce navrhol, aby OZ uvedené uznesenie zrušilo. O predloženom návrhu dal starosta obce 
hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie č.4-1-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo ruší  
Uznesenie 12-21-3/2012 z 29.5.2012  - požiadavku ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou  
rezervovať byt pre potreby školy. 
 
 
Bod 12.25  Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva - zriadenie CVČ 
 
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 splnené úspešne. 
 
 
UZNESENIE  č.4/2012 zo dňa 28.6.2012 
 
Uznesenie 12-2-4/2012  
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 poradie dôležitosti opráv miestnych komunikácií s tým, že výberové konania budú 
vykonávané samostatne na každú MK. 
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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 splnené – viac v bode Investičné akcie obce 
 
 
Uznesenie  č. 13-25-4/2012 
Obecné zastupiteľstvo  

A) neschvaľuje 
   žiadosť pani 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 
   pani Silviu Kazíkovú, Vysoká nad Kysucou č. 285, doložiť k faktúre od spoločnosti 

               SYSTEMSTAV s.r.o., Vyšný koniec 419, 023 55 Turzovka, ktorá vykonávala 
   stavebné práce na rekonštrukcii chodbových priestorov  Vinárne Hela  rozpis 
   materiálu spolu s dodacími listami tovaru. 

Uznesenie trvá –  žiadateľka nedoložila ďalšie doklady. 
 
 
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 to celé 
zabezpečuje poslanec pán Miroslav Dorman. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na 5. schôdzi v roku 2012 konanej dňa 11.9.2012 
 
Prerokovalo celkovo 30 bodov, z toho : 
 
            A)  Zobralo na vedomie  - 10 bodov  
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            B)  Schválilo  - 9 bodov 
            C)  Zamietlo odvolanie  - 8 bodov 
            D)  Vyhovelo odvolaniu - 2 body 
            E)  Neschválilo - 1 bod 
            F)  Odporučilo starostovi  -1 bod 
 
Konkrétne: 
 

" 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. 
 
Uznesenie trvá – zatiaľ sme sa k tomu nedostali. 
 
 

" Uznesenie  č. 7-18-5/2012 
   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a odporúča starostovi 

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. 
 
Uznesenie trvá. Po odstúpení petície túto prerokovalo právne oddelenie ŽSK a obec bola 
požiadaná o zvolenie stretnutia priamo na mieste i za účasti zástupcov SEVAK-u. 
Na pozvánke pracuje. 
 
 
Bod č. 7-20/2012 
 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
               Mgr. Janka Jurčová - žiadam o riešenie sporu – oplotenie pozemku CKN 1265 
K tejto pripomienke informatívne. Pán Ing. Korenčiak zastavenie stavby napadol  a zaslal 
podnet na  prokuratúru,  vec je v riešení.  
 
Bod č. 7-21/2012 
 

" Obecné zastupiteľstvo berie ne vedomie  
   Mgr. Katarína Chnapková - Opätovne sa obraciam s problémom – dopravné 
   značenie miestnej časti Semeteš 

 
Uznesenie je v plnení a skôr by som povedal, že je splnené. Na tomto probléme som 
intenzívne pracoval už od jeho vzniku. Po zamietavom stanovisku obvodného úradu som 
sa s prosbou o riešenie obrátil na okresný dopravný inšpektorát. Ten žiadosť preriešil so 
zástupcami obvodného úradu priamo na mieste a našej požiadavke vyhovel v zmysle 
mnou vypracovaného návrhu. Dňa 12. 11. 2012 nám bolo doručené o určení 
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premiestnenia dopravného značenia. Čo je však iróniou, a musím povedať, pre mňa 
nepochopiteľnou, že Určenie nám ukladá do 30 dní značky premiestniť ale na 
VLASTNÉ  NÁKLADY!  S úsekom výstavby sme túto vec prebrali  a premiestnenie 
dopravného značenia je zaradené v pláne prác v najbližších dňoch. 
 
 
Bod č. 7-22/2012 
 

" Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
   Miroslav Dorman - chcem požiadať vedenie obce o riešenie  problému bodovej 
   závady v cestnej    premávke na štátnej ceste II/487, pri železničnom prejazde 
   v centre obce. Jedná sa   konkrétne o kamennú pivnicu a lipu na CKN 1494. 

Uznesenie  je v plnení. 
 
 
Ostatné body Uznesenia 5/2012 zo dňa 11.9.2012 sú splnené. 
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu . 
Nakoľko nikto z prítomných  nepredniesol iný návrh , poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasil, aby starosta obce dal o bode kontrola uznesení hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie č.4-2-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení  a kontrolu uznesenia č. 5/2012 zo dňa 11.09. 
2012.  
 
 
 

Ad. 5   Prerokovanie protestu prokurátora k VZN  č.  5/2008  o chove, vodení  
            a držaní psov 
 
Starosta obce 
 
Dňa 23.08.2012 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť prokurátora  
o vyjadrenie sa k podnetu  pána Pavla Pachkalíka  z Dolného Kubína, ktorý upozornil na 
nezákonnosť prijatého  VZN  č. 5/2008  o chove, vodení  a držaní psov. Po následnom 
vysvetlení nasledovala od prokurátora  ďalšia výzva na vyjadrenie.  
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Po jeho zaslaní nám bol doručený  protest prokurátora a návrh na zrušenie  prijatého VZN  č. 
5/2008 a prijatie nového. 
 
Po vysvetlení starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať za zrušenie VZN č. 5/2008 o chove, 
vodení a držaní psov. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie č. 5 - 6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora a ruší  VZN  č.  5/2008 
   o chove, vodení a držaní psov. 

 
 
 
Ad. 6 Návrh zápisov do obecnej kroniky za kalendárny rok 2010 a 2011  
 
Starosta obce 
Oba návrhy vám boli doručené e-mailovou poštou. 
Návrh textu na zápis do obecnej kroniky za rok 2010 predkladá Mgr. Anton Varecha, ktorý 
v roku 2010 vykonával funkciu kronikára. 
Návrh textu na zápis do obecnej kroniky za rok 2011 predkladá Anna Vrbinárová , ktorá 
funkciu kronikárky vykonáva od 1.1.2011. 
 
Ing. Ladislav Kubačák  - prednosta OcÚ 
Navrhol doplniť text zápisu od roku 2012 koncoročnými správami  kalendárneho roka 
jednotlivých úsekov obecného úradu. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce údaje, 
poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby starosta obce dal hlasovať o návrhu zápisov  
do Obecnej kroniky za kalendárne roky 2010 a 2011. 
 
 
Hlasovanie poslancov za zápis do obecnej kroniky -  kalendárny rok 2010 
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Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 6 -1- 6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
predložený návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2010.  
 
 
 Hlasovanie poslancov za zápis do obecnej kroniky -  kalendárny rok 2011 
  
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 6 -2- 6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
predložený návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2011.  
 
          
 
Ad 7.  Investičná výstavba v obci Vysoká nad Kysucou   (Od 11.09.2012) 

 
 
Starosta obce 
Starosta poukázal na finančné problémy v tomto prebiehajúcom kalendárnom roku, no 
napriek tomu si myslí , že samospráva v tomto smere bola pomerne aktívna.   
Následne v  tomto bode starosta obce prostredníctvom videoprojekcie  predstavil  poslancom 
OZ a ostatným prítomným, prebiehajúce investičné akcie. 
 

A) Investície vykonávané dodávateľskými  organizáciami 

 
! 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. 



Zápisnica OZ 6/2012                                                                                                                          Strana 13 z 31 
 

- 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 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
! Oprava miestnych komunikácií 

 
Dotácia od Lesy SR š.p. , OZ Čadca (50.000,00 €) 

 
" 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 – 559,61 m2, rezanie AB – 16,90 m 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 26. 268,17 € (pôvodná cena diela podľa výberového konania – 
23.990,52 € s DPH + Dodatok č.1 – 2.277,65 €)  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
" MK Jedľovník 

- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 27,65 t, kryt vozovky z AB hr.6cm – 1359,04m2, 
prečistenie priekop 90m 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 24.717,80 € (pôvodná cena diela podľa výberového konania – 
23.989,62 € s DPH + Dodatok č.1 – 728,18 €)  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
" MK Semeteš – Ovčovce  

- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 260m2, kryt vozovky z AB hr.6cm – 716,60m2,  

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 6.763,32 € (pôvodná cena diela podľa výberového konania – 
5.210,40 € s DPH + Dodatok č.1 – 1.552,92 €) -   bude financované -2.019,86 € 
z dotácie od Lesy SR š.p. , 4.743,46 € z prostriedkov obce 
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- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
Financovanie z  prostriedkov obce Vysoká nad Kysucou 

 
" MK H. Kelčov Kubicová- smer do Putkov 

- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 22,68 t, kryt vozovky z AB hr.6cm – 423,80m2, 
vyrezanie krytu vozovky z OK -6,8m 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing. 
Pavol Šutý, Oščadnica  19 

- Pôvodná cena – 14.956,15 € 

- Skutočná cena diela – 9.008,804  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

-  

" MK H. Kelčov – smer Belková, Kubošník ( „U Petráša“) 

- Kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 420,00m2 , vyrezanie krytu vozovky z OK -6,2 m 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ing. 
Pavol Šutý, Oščadnica  19 

- Pôvodná cena – 5.997,60 € 

- Skutočná cena diela – 6.037,77  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
" MK Ústredie – Vysoký breh 

- Vyspravenie vozovky asfaltobetónom 9 t, kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 394,80m2 ,  

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Pôvodná cena – 9.424,80 € 

- Skutočná cena diela – 6.912,14  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 
" MK Nižný Kelčov – U Šubov 

- kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 327,10 m2, rezanie 5,00m   
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- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Pôvodná cena – 3.998,40 € 

- Skutočná cena diela – 4.703,39  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 

" MK Varechovský potok 

- Vyspravenie  vozovky z AB hr.4-7cm 26,62 t, rezanie 5,00m   

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 3.418,01  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 

" MK Zadná Zátoka 

- Úprava priečneho sklonu pre odvodnenie cesty 270 m, podkladná infiltračná vrstva 
z asfaltoštrkodrti 756 m2 vyspravenie bezprašným krytom 220,35 m2 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Pôvodná cena – 23.989,62 € 

- Skutočná cena diela – 6.817,512  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 

" ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

- kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 502,043 m2 +168,627 m (dopravné ihrisko), rezanie 
31,00m , vyspravenie šachty -1ks. 

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 7488,84 + 20408,00 (doprav. ihrisko) = 9.896,84  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 
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" Spevnená plocha pred OCÚ 

- kryt vozovky z AB hr.4-7cm – 3374,06 m2, rezanie  asfaltu 90,00m, rozobratie asfaltov 
– 218,32 m2, odkop zeminy a jej presun -51,09 m3,  úprava pláne so zhutnením – 
218,30 m2,  podklad z kameniva fr. 32/63 – 170,30 m2,  podklad z OK recyklovaného 
hr. 12 cm – 170,30 m2     

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 10.719,84  € s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 

 

" Vyspravenie výtlkov – (U Kaňakov, U Krasuľov, U Slončíkov, Škradné, N. Kelčov, 
Nová Kolónia, pri MŠ, U Skybíkov – ihrisko)  

- Vyspravenie  vozovky z AB hr.4-7cm 76,62 t, rezanie 34,40m   

- Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) Ekostav 
Oščadnica s.r.o, Oščadnica  19 

- Skutočná cena diela – 9.981,31€ s DPH  

- Stav prác ku dňu 13.11.2012 : stavba ukončená 

 

pôvodne (podľa výberového konania)...............................................................111.189,01 EUR 

skutočne (podľa vykonaných prác)..................................................................124.107,90 EUR 

 

 

! Dopravné ihrisko pri ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

- Čiarové značenie DI 
- Dodávka zariadení pre DI – dopravné značenie, dopravné prostriedky 
- Náklady podľa PD – 6.760 € 
- Získaná dotácia z nadačného fondu Pontis – 4.560 EUR 

 

! Komplexný IS pre samosprávy „Korwin®“ 
Víťaz zákazky spoločnosť Datalan a.s. Bratislava, vykonáva v súčasnosti technickú 
prípravu a montáž. 
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! Nákup snežnej frézy k traktoru Valtra A 92 - FRANSGARD  

Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) VPP 
verejno prospešný podnik s.r.o. Jelenec 

Skutočná cena diela – 10.440,00 € s DPH  

- Stav dodávky ku dňu 13.11.2012 : fréza dodaná 

 

! Nákup výbavy k snežnej fréze - FRANSGARD  
Dodávateľ ( výberové konanie- oslovené 3 firmy- zákazka s nízkou hodnotou) VPP 
verejno prospešný podnik s.r.o. Jelenec 

Skutočná cena diela – 2.484,00 € s DPH  

- Stav dodávky ku dňu 13.11.2012 : výbava dodaná 

 

 
 

B) Práce realizované pracovníkmi obce a pracovníkmi na aktivačných 
prácach a dobrovoľníckej činnosti: 

 
 

" Rekonštrukcia oplotenia cintorína v ústredí obce 

" Čistenie priekop a vyrezávanie krovín popri MK 

" Kosenie cintorínov a ihriska TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 

" Likvidácia nepovolených skládok odpadu a zber veľkoobjemového odpadu 

" Výkopy hrobov 

" Odkanalizovanie Domu služieb č. 215 

" Údržbárske práce v budove zdravotného strediska 

" Údržbárske práce na VO a MR 

 
 
C) Podané projekty v roku 2012 od 11.09.2012 

 
! Enviromentálny fond Bratislava 
- Oblasť: rozvoj odpadového hospodárstva 
- Činnosť: Zavedenie separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov 
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- Názov projektu: Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu 
- Cena projektu spolu: 38.380,00 € 
- Výška požadovanej dotácie : 38.460,00 € ( 95%) 

 
 

! Enviromentálny fond Bratislava 
- Oblasť: zelená investíčna schéma 
- Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
- Názov projektu: Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom obecného úradu 
- Cena projektu spolu: 113.953,25 € 
- Výška požadovanej dotácie : 108.255,58 € ( 95%) 

 
! Enviromentálny fond Bratislava 
- Oblasť: zelená investíčna schéma 
- Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
- Názov projektu: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo Vysokej nad 

Kysucou 
- Cena projektu spolu: 207.367,31 € 
- Výška požadovanej dotácie : 196.998,94 € ( 95%) 

 
! Program obnovy dediny 
- Oblasť: Obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón 
- Názov projektu: Skrášlenie centra obce  Vysoká  nad Kysucou v náväznosti na 

ostatné plochy 
- Cena projektu spolu: 3.717,30 € 
- Výška požadovanej dotácie : 3.500 € ( 93,79%) 

 
 

! Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR  
- Názov projektu:  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bíla. 
- Cieľ: „Bezdrôtový rozhlas AMO pre obec Vysoká nad Kysucou“   

Projekt sa spracúvava, bude predložený k dátumu 16.11.2012 
 
 
Po skončení prezentácie prostredníctvom videoprojekcie, starosta obce konštatoval: 
 
Všetko toto posúva kvalitu života občanov našej obce dopredu, denne sa realizuje ešte 
množstvo drobných prác, ktoré si mnohí občania ani nepovšimnú, no verím, že i tieto práce  
prispievajú k skvalitneniu života v  našej obci. 
 
Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu.  
 
Vlasta Gajdicová – poslankyňa obecného zastupiteľstva 
Smer Škradné zostali neopravené výtlky, a nakoľko je to frekventovaná časť obce, bolo  by  
potrebné toto opraviť. 
 
Starosta 
Viem o tom, nie iba smerom do Škradného, je to veľmi zložité, výtlky sú veľmi drahé. 
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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* Mgr.!Katarína!Chnapková,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 

Uznesenie č. 7-6/2012  
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Informáciu starostu obce o podaných projektoch a o doterajších investičných akciách 
obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 
 
Ad. 8 Rôzne  

Starosta obce 
 

" Bod 8-1 Predloženie projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou 
              a Bíla“. 
 
 

Starosta obce požiadal o schválenie predloženia projektu „Zvýšenie bezpečnosti v obciach 
Vysoká nad Kysucou a Bíla“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR  2007-
20013, fond mikroprojektov. 
 
O tomto bode dal starosta hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie 8-1-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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A) Predloženie projektu  „ Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bíla 
v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce  SR – ČR 2007-2013, fond 
mikroprojektov. 

B) Výšku celkových výdavkov  na projekt : 31.820,40 Eur. 
C) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených  výdavkov 

projektu 5 % t.j. 1.591,02 Eur. 
 
 

" Bod 8-2 – Informácie starostu obce 
 
starosta obce 
 
Chcem vám poďakovať za podporu a účasť na Matúšovských hodových slávnostiach, 
informovať vás, že výjazdové zasadnutie vlády sa v mesiaci december bude konať na 
Kysuciach. 
Určite z médií viete, že ZMOS ako stavovská organizácia zastrešujúca obce a mestá SR 
podpísal s vládou SR memorandum o úsporných opatreniach, z čoho pre nás vyplýva , že na 
konci kalendárneho roku 2013 sme sa zaviazali vykázať šetrenie na platoch 5% a na 
kapitálových výdavkoch 10%. Z dôvodu šetrenia je potrebné pouvažovať aj nad vypínaním 
svetiel verejného osvetlenia. Technicky je to možné a nechávam to na vaše zváženie, skôr ako 
domácu úlohu, či áno alebo nie a v akom čase. 
Tiež vás chcem ešte informovať, že mesto Turzovka, obce Vysoká nad Kysucou, Makov, 
Korňa, Klokočov, Podvysoká zatiaľ nepodpísali spoločnú dohodu o spolupráci a vzájomnej 
pomoci pri zdolávaní mimoriadnych udalostí. 
 
 

" Bod 8-3  Žiadosť o vyradenie zariadenia kinokabíny  
 
starosta obce 
  
Navrhujem demontáž premietacích prístrojov a vyradenie zariadenia, ktoré sa už roky 
nevyužíva. Priestor, ktorý tým vznikne by sa využíval ako sklad kancelárskych potrieb 
a rekvizít. 
O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. 
 
O tomto bode dal starosta hlasovať. 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie 8-3-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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   vyradenie zariadenia kinokabíny, demontáž premietacích prístrojov. 
 
 

" Bod 8-4 Anna Mrkvová, rodina Kubošníková, Vysoká nad Kysucou 1115 
                Poďakovanie za opravu prístupovej cesty 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
ďakovný list  pani Mrkvovej a rodiny Kubošníkovej za opravu prístupovej cesty. 
 
 
 

" Bod 8-5 Mária Cudráková, vedúca školskej jedálne Vysoká nad Kysucou 
               Žiadosť o preplatenie nadčasových hodín 
 
O predloženej žiadosti po pripomienkach dal starosta hlasovať: 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie 8-5-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť pani Márie Cudrákovej, vedúcej školskej jedálne,  o preplatení nadčasových hodín po 
doložení dochádzky (nadčasy) vo výške platu chýbajúcej sily 
 
 

" Bod 8-6  J&H Handel s.r.o., Vyšný Kelčov 1158, 023055 Vysoká nad Kysucou 
              Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008-nebytové priestory v Požiarnej 
              Zbrojnici Vyšný Kelčov 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 8-6-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
žiadosť pána Hazuku o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008-nebytové priestory –Požiarna 
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zbrojnica vo Vyšnom Kelčove na 3 roky. 
 
 

" Bod 8-7   Jan Ščučinský, Ostrava 70900, Jiřího Trnky 
              Žiadosť o odpustenie, zrušenie poplatku za odpad 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Mgr.!Katarína!Chnapková,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník,!

RNDr.!Marta!Sláviková,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!  
 
Uznesenie 8-7-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť pána Ščučinského o odpustenie, zrušenie poplatku za odpad. 
 
 
 

" Bod 8-8  Jan Ščučinský, Ostrava 70900, Jiřího Trnky 
               Žiadosť o opravu miestnej komunikácie na Poľanu 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Mgr.!Katarína!Chnapková,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník,!

RNDr.!Marta!Sláviková,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!  
 
Uznesenie 8-8-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
žiadosť pána Ščučinského o opravu miestnej komunikácie na Poľanu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. 
 
 
 

" Bod 8-9  Jozef Papík, 013 51 Predmier 362 
               Odvolanie proti rozhodnutiu  č.1210104512-platba za komunálny odpad 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať 
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Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Mgr.!Katarína!Chnapková,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník,!

RNDr.!Marta!Sláviková,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!  
 
Uznesenie č. 8-9-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Jozefa Papíka , 013 51 Predmier 362 proti rozhodnutiu č.1210104512 poplatok za komunálne 
odpady.  
 
 

" Bod 8-10  Ing. Karol Miškovič, Saratovská 10, 841 02 Bratislava 
               Odvolanie sa proti zamietnutiu odvolania a žiadosť 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 
Uznesenie č.8-10-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu 
Ing. Karola Miškoviča, Saratovská 10, 841 02 Bratislava, proti rozhodnutiu č.1210094212- 
poplatok za komunálny odpad. 
 
 

" Bod 8-11 Základná škola E.A.Cernana, Vysoká nad Kysucou,  Ústredie 316 
               Žiadosť o denný limit  (175,00 €) v pokladni 
 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Uznesenie č. 8-11-6/2012 
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť ZŠ E. A. Cernana o zvýšenie denného limitu v pokladni na 175,- Eur. 
 
 
 

" Bod 8-12  Milan Pivko, 023 55 Vysoká nad Kysucou -Vyšný Kelčov č.658 
               Žiadosť o povolenie prístavby garáže a odkúpenia pozemku 
 
 
Starosta obce- nakoľko žiadosť nie je úplná, je potrebné ju doplniť geometrickým plánom 
parcely, o ktorú má žiadateľ záujem. 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie č. 8-12-6/201 

! Obecné zastupiteľstvo žiada 
pána Milana Pivku, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov č. 658, doplniť žiadosť 
geometrickým plánom parcely, o ktorú má záujem a obec bude postupovať v zmysle platnej 
legislatívy. 
  
 
 

" Bod 8-13 Veronika Boková,  023 54 Turzovka,  Stred 423 
               Odvolanie voči rozhodnutiu č. 1210127012 poplatok za komunálny odpad 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-13-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo zamieta odvolanie 
Veroniky Bokovej, 023 54 Turzovka, Stred 423, proti rozhodnutiu č. 1210127012 poplatok 
za komunálny odpad. 
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" Bod 8-14  Základná škola E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou, Ústredie č.316 
               Žiadosť o vyradenie inventárnych predmetov 
 
O predloženie návrhu na vyradenie inventárnych predmetov dal starosta hlasovať 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-14-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
žiadosť ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou o vyradenie inventárnych predmetov. 
 
 
 
 

" Bod 8-15 Základná škola Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 
               Žiadosť o vyradenie inventárnych predmetov 
 
O predloženie návrhu na vyradenie inventárnych predmetov dal starosta hlasovať 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-15-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
žiadosť ZŠ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov  o vyradenie predmetov. 
 
 
 
 

" Bod 8-16 Základná škola Horný Kelčov 
               Úprava rozpočtu – finančné prostriedky z dohodovacieho konania 
 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať 
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Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-16-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
úpravu rozpočtu finančných prostriedkov z dohodovacieho konania ZŠ Horný Kelčov. 
 
 

" Bod 8-17  Základná škola E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou 
               Úprava rozpočtu k  11.9.2012 
 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie č. 8-17-6/2012 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
úpravu rozpočtu k 11.9.2012 ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 
DISKUSIA 
 

" Bod 8-18 Jozef Zborovan 
Je potrebné doriešiť prístup na ihrisko pri ZŠ E. A. Cernana. Bol za mnou pán Koleňák, že sa 
nedostali hrať na ihrisko pri škole, nakoľko im bez súhlasu riaditeľa Grušpierová i Oboňová 
odmietli dať kľúče bez súhlasu. 
 

# Starosta 
Viem o uvedenom probléme, pokúšal som sa kontaktovať riaditeľa školy telefonicky - na 
pevnú linku i mobil, bez úspechu.  

# Jozef Vrbinár  
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Aj zákon ukladá využívať ihriská, je nevyhnutné to doriešiť. Navrhujem stretnutie starostu 
obce s riaditeľom školy a kompetentnou komisiou, na ktorom vyriešia uvedený problém. 

# Mgr. Janka Jurčová 
Od 16.30 hod. sa ihrisko môže využívať, avšak je potrebné zabezpečiť tam zodpovednú 
osobu. 
 
 
 

" Bod 8-19 Jozef Zborovan 
Riaditeľka MŠ ma požiadala, aby som predniesol návrh dokončenie rekonštrukcie WC 
v materskej škole, nakoľko bola prevedená iba čiastková rekonštrukcia. 

# Starosta 
Je to na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Do MŠ sa tento rok investovalo dosť 
(kanalizáciu, odvodnenie...) a samotná rekonštrukcia WC nás stále už cca 650 eur, máme tu 
ďalšiu žiadosť na opravu omietky, ktorú vyďobáva ďateľ (oprava je možná iba z plošiny). 
Dať požiadavku na schválenie do rozpočtu obce pre rok 2013. 
 
 
 

" Bod 8-20 Dpt. Jozef Vavrica 
Žiadam o vysvetlenie odôvodnenia zvýšených nákladov na odpad. 
 

# Ing. Ján Lisko 
Zvýšenie ceny na manipuláciu jednej nádoby pán riaditeľ Filo odôvodnil nasledovne: v rámci 
Združenia TKO Semeteš sa náklady zvyšujú (phm, elektrická energia, oleje, teplo...) a je 
potrebné vykompenzovať stratu, ktorá sa následne predniesla na zvýšenie poplatku za 
manipuláciu s nádobou. Znížila sa výkupná cena triedeného odpadu  a je úbytok 
separovaného odpadu. TKO Semeteš bolo v mínuse 70 000 eur, avšak schodok znížili na 
27 000eur. TKO Semeteš navrhuje zvýšiť cenu za manipuláciu a odvoz nádoby na 1,43. Cena 
za rok 2012 bola 1,20. Ďalším dôvodom zvyšovanie ceny je dosť častá poruchovosť vozového 
parku. Riaditeľ zároveň žiadal navýšenie mzdy pre pracovníka v areáli.  

# Starosta 
Nám pán Grežďo zvyšovať cenu nemôže, zvyšovať môže iba TKO Semeteš za manipuláciu. 

# Prednosta 
Obec Vysoká nad Kysucou je jediná obec, ktorá nemá zberný dvor, čiže obec nazbiera napr. 
šrot, nedostane zaň ani cent, pričom ostatné obce majú zo separovaného zberu zisk. 
Nesúhlasím s návrhom premietnutia zvýšenia ceny za manipuláciu do ceny za popolnicu. 

# Starosta 
Turzovka sa prezentuje ako ekologické mesto, Klokočov i Korňa si budujú zberné dvory 
a tým pádom separovaný odpad v TKO Semeteš chýba, stratou najviac trpí obec Vysoká.   

# RNDr. Marta Sláviková 
Obec Vysoká nad Kysucou je poslednou obcou v tejto časti, ktorá nemá zberný dvor. 

# Starosta 
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Poverujem pracovníka Ing. Jána Liska, aby urobil prepočet komodít separovaného zberu 
a poslal uvedený prepočet poslancom obecného zastupiteľstva. Bude potrebné riešiť s TKO 
Semeteš separovanie odpadu a výhody pre tých, ktorí separujú.  

# Mgr. Katarína Chnapková  
Prosím o odstránenie odpadu, ktorý sa nachádza na Semeteši pri ceste. 

# Starosta 
Odstránenie odpadu je už vyriešené. 

# Mgr. Katarína Chnapková  
Mne osobne neskutočne vadí zápach zo smetiska, nie je predsa možné, aby v 21. storočí boli 
ľudia nútení dýchať takýto smrad, ak sa to nezmení, zavolám komisiu zo životného 
prostredia, nech to rieši.  
 
 
 

" Bod 8-21 Mgr. Janka Jurčová 
Je nutné riešiť WC a šatne na ihrisku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. Ihrisko je krásne 
vybudované a nie je predsa možné, aby keď niekto prišiel na futbal a potrebuje ísť na WC 
behal kade-tade. Je to naša hanba, treba to riešiť. Sú tam rozbité aj dvere. 
 

# Prednosta 
Problém je v kanalizácii, ale súhlasím s tým, že je to naša hanba. Možno bude nevyhnutné to 
celé rozbiť a urobiť celé nové vedenie. 
 
 
 

" Bod 8-22 Mgr. Janka Jurčová 
Ako sa bude riešiť naša cesta na Semeteši? 
 

# Starosta 
Elektrikári majú platné stavebné povolenie, je to na nich. Z našej strany tam nie je žiadne 
obmedzenie.  
 

! Body 8-18 až 8-22 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie  
 
 

 
" Bod 8-23 Mgr. Janka Jurčová 

Otázka detského lekára. 
 

# Starosta 
Ďakujem, dobre, že si mi to pripomenula, máte právo ma poveriť, aby som ho zavolal na 
najbližšie zastupiteľstvo, pretože je to z jeho strany vždy len o veľkých sľuboch. A navyše tu 
nejde len o detského lekára, ale aj o lekáreň. Pokiaľ tu lekár nemá v pláne prísť, zrušíme 
nájom, máme na to právo.  
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! Bod 8-23 Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby predvolal na 
najbližšie obecné zastupiteľstvo pána Faktora vo veci informovania o svojich ďalších 
podnikateľských zámeroch. 
 

 
 

" Bod 8-24 Mgr. Janka Jurčová 
Chcem sa informovať, či sa budú odpredávať stojky ku vleku, či si to môžu občania odkúpiť. 

# Starosta 
Bude sa to odpredávať, potrebné informácie budú zverejnené. 
 

! Bod 8-24 zobralo OZ na vedomie. 
 
 
 
 

" Bod 8-25 RNDr. Marta Sláviková 
 
Chcela by som sa vyjadriť k otázke detského lekára.  
Lekár pre dospelých má určené ordinačné hodiny a ja by som bola veľmi rada, keby ich 
dodržiaval. V konkrétnom prípade riešila sestrička veci cez telefón, dám podnet na úrad pre 
dohľad na zdravotnom starostlivosťou, ale touto cestou chcem apelovať aj na obecný úrad, 
aby vo veci konal. V uvedom prípade mal lekár dva dni ordinovať, ani jedenkrát tam nebol 
a úradovala iba sestrička. Ráno 8.30 zavolá do vlastnej ordinácie, že sa jednoducho nedostaví. 
Išiel údajne s bábätkom, ale nedal to vopred nikomu vedieť. Je nevyhnutné, aby o týchto 
skutočnostiach neprítomnosti v ordinácii informoval obec a obec mohla následne informovať 
svojich občanov. 
 

# Starosta 
Problém budem určite riešiť osobne s doktorom. 
 
 
Bod 8-25 zobralo OZ na vedomie. 
 
 
 
 

" Bod 8-26 RNDr. Marta Sláviková 
Dá sa nejakým spôsobom vyriešiť s  pani riaditeľkou Detského domova Horný Kelčov 
dochádzka detí do školy inej obce? Sú to deti našej obce, smeti sa im odvážajú na Vysokej 
a ona nemá ani toľko chochmesu, aby ich dala do školy v obci, keď sa platí normatív na 
žiaka?  
 

# Mgr. Katarína Chnapková 
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Chcem sa k tomu vyjadriť, nakoľko sa vyznám v danej problematike. Veľké Rovné má dve 
školy. Škola pod Ivorom je na zánik, obdobne ako škola v Kelčove, chopili sa príležitosti, aby 
tam deti zo Semeteša chodili. Deti v škole, rovná sa peniaze pre školu. 

# Starosta 
Uvedený problém som riešil s pani riaditeľkou ZŠ Horný Kelčov – pani Pivkovou, pani 
riaditeľkou Detského domova Horný Kelčov, pretože niektoré deti presunula aj do Turzovky. 
Netuším, prečo voči našej obci cíti pani riaditeľka takúto zášť.  
 
 

! Bod č. 8-26 obecné zastupiteľstvo ukladá zvolať komisiu pre oblasť kultúry,  
   športu, mládeže a školstva a pozvať riaditeľku Detského domova Horný Kelčov 
   Mgr. Gacíkovú a starostu obce a riešiť vyššie uvedený problém.  

 
 
 
 

Ad. 9 Návrh na uznesenie 
 
 
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta 
Gajdicová a Mgr. Janka Jurčová návrh na uznesenie.  
 
 
Starosta dal o tomto bode programu hlasovať.  
  
 
 
Hlasovanie**
*poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie OZ č. 6/2012 bolo jednohlasne prijaté. 
 
 
 
 

Ad. 10 Záver 
 
Starosta  
Zo srdca sa chcem poďakovať za korektné jednanie. Teším sa na ďalšie stretnutie, ktoré bude 
17. decembra 2012. Srdečne vás všetkých pozývam na otvorenie  Dopravného ihriska pri ZŠ 
E. A. Cernana, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2012.   
Ešte raz ďakujem veľmi pekne za účasť a považujem dnešnú schôdzu za ukončenú.  
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Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku 
ukončil o 18.00.  
 
 
 
 
 
 Ing. Ladislav Kubačák                                                                          Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                                     starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Mgr. Martin Machciník                                                           ................................................ 
 
RNDr. Marta Sláviková                                                          ................................................ 
 
 
 
Zapisovateľ:  
Anna Vrbinárová                                                                    ................................................. 
 
 


