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Zápisnica OZ č. 7/2012 
 
z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17. 12. 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 (videoprojekcia) 

4. Všeobecne - záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi (bude zaslané e-mailom) 

5. Všeobecne - záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (bude zaslané e-mailom) 

6. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre 2012 (bude zaslané e-mailom) 

7. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou za rok 2012 (Videoprojekcia) 

8. Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti (bude zaslané e-mailom) 

9. Rôzne 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 
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Bod č. 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 
všetkých poslancov a ostatných prítomných. Skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov 
je prítomných 9 a schôdza je  uznášania schopná.  

Starosta upozornil poslancov, že sa nebude schvaľovať obecný rozpočet nakoľko štátny 
rozpočet sa schvaľoval len pred niekoľkými dňami. V januári pôjde preto obec na rozpočtové 
provizórium a predpokladá, že prvá schôdza OZ bude vo februári 2013, kde by sa schvaľoval 
aj rozpočet obce. 

Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza 
obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhnutému 
programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe dnešnej schôdze 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  
 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

Sláviková, Dpt. Jozef  Vavrica 
PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa    
17. 12. 2012. 

Uznesenie č. 1-7/2012 prijaté,  priložené k zápisnici 

 
 
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

 
Ako zapisovateľ bola navrhnutá a určená: Anna Opialová 
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                    Jozef Zborovan 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
Hlasovať za návrh zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu dal starosta obce 
Mgr. Anton Varecha, nakoľko k daným návrhom neboli žiadne pripomienky. 
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Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

Sláviková, Dpt. Jozef  Vavrica 
PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu 

Uznesenie č. 2-7/2012 prijaté a  priložené k zápisnici. 
 
 
Bod č. 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 13. 11. 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 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. 1/2011 

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. 
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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 a vec je na súde. 
 
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 a bude prejednané pri schvaľovaní rozpočtu obce pre rok 
2013.  
 
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  
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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 9-
tich 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. 
Bod 12.20  Jozef Vrbinár - hlavný kontrolór obce 
                         Požiadavka 

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 splnené. Vyrubovanie penálov je určené zákonnou normou a ich uplatňovanie je už 
zakomponované i v našom novom informačnom systéme. 

Uznesenie č. 13-25- 4/2012  

! Obecné zastupiteľstvo  

" 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. 13-34- 4/2012  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Žiadosť poslanca Miroslava Dormana -  zrealizovať ochranny 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 
pána Mira Dormana. 
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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. Prebieha oceňovanie oboch vlekov odborne spôsobilou osobou. Máme už 
i nejaké kontakty na možných kupcov. 

 

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 miestnom šetrení,  snáď môžeme dúfať, že sa vo veci začne konať 
aspoň vo vyložení svahu zatrávňovacími panelmi.  
 

Bod č. 7-21/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Opätovne sa obraciam s problémom – dopravné značenie miestnej časti Semeteš 

Uznesenie splnené. Práce boli zrealizované dňa 21. 11. 2012.  
 

Bod č. 7-22/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
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 v plnení. K prácam pristúpime na jar roku 2013 po vybavení nutných 
súhlasov. 

 

Obecné zastupiteľstvo na 6. schôdzi v roku 2012 konanej 13. 11. 2012 prerokovalo 
celkovo 34 bodov, z toho : 

A) Zobralo na vedomie -  9 bodov 
B) Schválilo - 15 bodov  
C) Zamietlo odvolanie  - 2 bodov 
D) Vyhovelo odvolaniu – 1 bod 
E) Neschválilo – 2 bod 
F) Zrušilo – 2 body 
G) Žiada – 1 bod 
H) Poverilo starostu – 1 bod 
I) Uložilo predsedom komisíí zvolať komisiu – 2 body 
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Bod č. 8-18/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Pripomienka Jozefa Zborovana k využívaniu ihriska pri ZŠ E. A. Cernana. 

Uznesenie v plnení. Predpokladám, že Komisia pre oblasť škostva, kultúry a športu 
zatiaľ nezasadala. Dôvodom bolo pracovné vyťaženie ako jej členov tak i moje. Na 
začiatku roka 2013 dám pokyn tajomníkovi komisie, aby upozornil predsedkyňu na jej 
zvolanie a riešenie pripomienky. 
 

Bod č. 8-20/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Požiadavka Jozefa Vavricu na vysvetlenia plánovaného zvýšenia ceny za TKO. 

Pripomienka síce bola objasnená priamo na zasadaní OZ, ale v zmysle požiadaviek 
Vám bol zaslaný prehľad o množstvách vyzbieraných komodít za Obec Vysoká nad 
Kysucou. Vydal som príkaz, aby Vám zodpovedný pracovník pravidelne tieto údaje 
preposielal ihneď ako ich obdržíme. Musia však slúžiť výlučne pre Vaše pracovné 
potreby 
 

Bod č. 8-21/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Pripomienku Mgr. Janky Jurčovej na nutnosť opravy toaliet v budove TJ SPARTAK. 

Uznesenie v plnení. S prácami by sme chceli začať v priebehu najbližších presnejšie 
zimných mesiacoch. Vykonali sme už predbežné obhliadky. Samozrejme všetko záleží 
na financiách.   
 

Bod č. 8-23/2012  

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu  obce riešiť otázku lekárne a detského lekára. 
Pána Faktora som prizval na dnešnú schôdzu OZ. 
Pán Faktor sa ospravedlnil, ale povedal, že vie o čom chceme s ním jednať. 

- od nového roka intenzívne sa bude pracovať na externej lekárke 
- od januára splátkový kalendár 

 

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce 
Pripomienku Mgr. Marty Slávikovej – upozorniť všeobecného lekára na nutnosť 
dodržiavania ordinačných hodín. 

Uznesenie splnené. 
 

 

Bod č. 8-25/2012  

! Obecné zastupiteľstvo ukladá 
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Pripomienku Mgr. Marty Slávikovej – prejednať z riaditeľkou detského domova 
problematiku dochádzky detí do ZŠ vo Veľkom Rovnom. 

Uznesenie v plnení. Za týmto účelom mala byť zvolaná Komisia pre oblasť škostva, 
kultúry a športu. Vo veci som začal konať i ja osobne a počas slávnosti otvárania 
detského dopravného ihriska som pani predsedkyňu Jurčovú upovedomil, že komisiu 
momentálne nie je nutné zvolávať nakoľko problém je úplne niekde inde 
a v predmetnej veci sa stretneme so štátnym tajomníkom. 
 

Ostatné body Uznesenia 6/2012 zo dňa 13. 11. 2012 sú splnené. 
 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode kontrola uznesení hlasovať. 
 

Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení  a 
kontrolu uznesenia  z minulej schôdze. 

Uznesenie č.  3-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 
 
 
 

Bod č. 4 Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 
 
K preloženému návrhu VZN o nakladaní s odpadmi v obci starosta uviedol nasldovné: 

J Návrh tohto VZN Vám bol zaslaný elektronickou poštou i s vyznačenými 
navrhovanými zmenami oproti doposiaľ platnému VZN. 

J je nutné zrušiť VZN č. 5/2011 o nakladaní s odpadmi na území Obce Vysoká nad 
Kysucou. 

 

Nakoľko k návrhu VZN o nakladaní s odpadmi v obci neboli žiadne pripomienky zo strany 
poslancov, starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. Zároveň dal hlasovať za zrušenie 
VZN č. 5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci 
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Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN 5/2011 o nakladaní s odpadmi v obci. 

Uznesenie č. 4-1-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici. 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu VZN o nakladaní s odpadmi 
v obci, nakoľko k danému návrhu nebol žiaden pozmeňujúci návrh  
 
Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2012 o nakladaní s odpadmi v obci. 

Uznesenie č. 4-2-7/2012 prijaté a pripojené k zápisnici.  
 
 
Bod č. 5 Všeobecne – záväzné o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady bol poslancom OZ zaslaný tiež elektronickou poštou. K návrhu starosta 
uviedol: 

J Ide o jedno z najdôležitejších VZN, nakoľko má priamy vplyv na príjmy obce 
J VZN zohľadňuje niekoľko základných prístupov – novú legislatívu, náš nový IS, 

všeobecne známy vývoj našej obce a jej potreby ... 
J Nakoľko došlo k legislatívnej úprave a taktiež i pracovníčka absolvovala nutné 
školenia prejednávame ho až teraz a nie skôr. Musím však povedať, že sa nevyhneme 
tomu, že toto VZN budeme prejednávať každý rok. Taký je trend a vývoj. 

J je nutné zrušiť VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpad 

J v tomto bode Vám zároveň predkladám i návrh Dodatku č. 1/2012 k Všeobecne – 
záväznému nariadeniu č. 1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné 
úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou 
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J ide viac menej  o  úpravu, ktorá sa týka rozšírenia portfólia služieb obecného úradu, 
nakoľko sa nám stále častejšie stáva, že naši obyvatelia chcú i službu hrebeňovej 
väzby 

Starosta obce dal hlasovať za zrušenie VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 

 
Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobné stavebné odpady 
Uznesenie č. 5-1-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o prdloženom návrhu VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, nakoľko k danému 
návrhu nebol žiaden pozmeňujúci návrh  
 
Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje VZN 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 5-2-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici.  

 
V tomto bode poslanci hlasovali aj o schválení Dodatku č. 1/2012 k VZN 1/2012 o správnych 
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou. 
 

Hlasovanie*
poslancov* MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1/2012 k VZN č.1/2012 o správnych poplatkoch 
a poplatkoch za pracovné úkony, vykonávané Obcou Vysoká nad Kysucou. 

Uznesenie č.5-3-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici. 
 
 
Bod č. 6 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2012 
 
Návrh úpravy rozpočtu pod poradovým číslom 3/2012 bol poslancom obecného zastupiteľstva 
zaslaný e-mailovou poštou. 
Starosta obce poprosil  hlavnú účtovníčku obce pani Kubalovú o vysvetlenie resp. 
zodpovedanie  prípadných otázok. 

Pani Kubalová uvádza nasledovné:  
Z finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté obci v rámci dohodovacieho konania je 
nutné vrátiť späť do obecného rozpočtu 36 tisíc eur, ktoré obec požičala na financovanie 
škostva a teraz chýbajú na pokrytie úpravy rozpočtu obce. Zvyšnú časť finančných 
prostriedkov je nutné prideliť ZŠ Horný Kelčov na úhradu nevyhnutných reálnych potrieb.  

Pani Jurčová: 
Žiadam o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ E. A. Cernana vo výške 
10 tis. eur na zakúpenie učebných pomôcok, zariadenia, materiálu a taktiež úhradu údržby 
prevádzkových priestorov.  

Po následnej diskusii dal starosta obce o predloženom návrhu na úpravu rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou č. 3/2012 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

ZA* Mgr.!Katarína!Chnapková,!,!!Mgr.!Martin!Machciník,!!Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Ján!
Lysík,!!RNDr.!Marta!Sláviková,!Jozef!Zborovan,!!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Janka!Jurčová,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

*
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre rok 
2012. 

Uznesenie č. 6-1-7/2012 prijaté a pripojené k zápisnici 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) vrátiť späť do rozpočtových kapitol obecného rozpočtu sumu 36 tisíc eur a zvyšnú časť 

finančných prostriedkov prideliť ZŠ Horný Kelčov na úhradu nevyhnutných reálnych 
potrieb. 

b) prideliť finančné prostriedky z rozpočtu obce pre ZŠ E. A. Cernana vo výške 10 tis. eur 
na zakúpenie učebných pomôcok, zariadenia, materiálu a na úhradu údržby 
prevádzkových priestorov 

Uznesenie č. 6-2-7/2012 prijaté a pripojené k zápisnici 
*
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Bod č. 7 Predloženie záverečných správ za rok 2012 
 
Záverečné správy z jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou a to: 

J Správa o činnosti na úseku prednostu OcÚ za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku výstavby za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku sociálnych vecí za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľov za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 2012 
J Správa o činnosti na úseku kultúry a obecnej knižnice za rok 2012 
J Štatistika zo schôdzí obecného zastupiteľstva za rok 2012 

boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Nebudeme ich čítať nakoľko 
niektoré sú obsiahle. Samozrejme budú zverejnené na webe v rámci úsekov OcÚ.  
Starosta následne vyzval prítomných poslancov o vznesenie prípadných otázok resp. 
doplňujúcich návrhov jednotlivo ku každej predloženej správe.  
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadnu doplňujúcu otázku ani pozmeňujúci 
návrh obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  
Správu o činnosti na úseku prednostu OcÚ za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku výstavby za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku sociálnych vecí za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľov za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 2012 
Správu o činnosti na úseku kultúry a obecnej knižnice za rok 2012 
Štatistiku zo schôdzi obecného zastupiteľstva za rok 2012 

Uznesenie č. 7-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici . 
 
 
Bod č. 8 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
 
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  boli taktiež zaslané elektronicky. Jednalo sa 
o Záznam z kontroly hospodárenia so zvereným majetkom a vykonanie inventarizácie k 31. 
12. 2011 a následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finannčnej kontrole 
a vnútornom audite, vykonanej v ZŠ E.A. Cernana, Záznam z kontroly prevedenia 
inventarizácie majetku k 31. 12. 2011, hospodárenia s majetkom obce  a následná kontrola 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finannčnej kontrole a vnútornom audite  v ZŠ Horný 
Kelčov, Záznam z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Horný  Kelčov 
Starosta skonštatoval: 
Nebudeme ich čítať nakoľko niektoré sú obsiahle. Samozrejme budú zverejnené na webe 
v rámci úseku hlavného kontrolóra. Kvôli zápisnici sa budem pýtať na prípadné pripomienky 
ku každej z nich.  
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Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadnu doplňujúcu otázku Obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie predložené správy obecného kontrolóra: 

J Záznam z kontroly hospodárenia so zvereným majetkom a vykonanie inventarizácie 
k 31. 12. 2011 a následná  finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite, vykonanej  v ZŠ E.A.Cernana 

J Záznam  z kontroly hospodárenia Školskej jedálne Horný Kelčov 
J Záznam z kontroly prevedenia inventarizácie majetku k 31. 12. 2011, hospodárenia 

s majetkom obce a následná fin. kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. 
kontrole a o vnútornom audite,  vykonanej v ZŠ Horný  Kelčov 

Uznesenie č. 8-1-7/2012 vzaté na vedomie a priložené k zápisnici. 

Hlavný kontrolór obce zároveň predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 
2013. 

Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na rok 2013, dal starosta o predloženom Pláne kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na rok 2013 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013. 

Uznesenie č. 8-2-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 
 
Bod č. 9 Rôzne 

Dňa 26. 11. 2012 bolo na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručené  vyžiadanie 
spisu k podaniu návrhu na preskúmanie zákonnosti VZN č. 2/2008 o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré podal opäť pán Pavol Pachník. 
29. 11. 2012 obec zaslala požadovaný spis spoločne s vyjadrením sa k jednotlivým bodom 
VZN, ktoré podávateľ spochybnil. Uvedené VZN bolo prijaté za účelom určitej ochrany, ale 
celú túto problematiku rieši zákon. Prokurátor nám navrhne prijať opatrenie. Osobne  si 
myslím, že ho budeme musieť zrušiť a aby som Vás nemusel zvolávať po dôkladnom 
závažení a prešetrení jeho opodstatnenosti navrhujem VZN č. 2/2008 o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov zrušiť. 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu nazrušenie VZN č. 2/2008 o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov: 

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!!Ján!Lysík,!!
Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
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PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo ruší Všeobecne-záväzné nariadenie č. 2/2008 o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 

Uznesenie č. 9-1-7/2012  prijaté a priložené pri zápisnici. 
 

V ďalšej časti tohto bodu programu starosta informoval prítomných poslancov o výjazdovom 
zasadaní vlády SR, ktoré sa 5. 12. 2012 konalo v Krásne nad Kysucou. Vláda SR svojim 
uznesením poskytla našej obci 6 tis. EUR na riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana.  
Ďalej starosta informoval, že obec sa stala plnohodnotným úradom na úseku ochrany 
životného prostredia, nakoľko starosta obce úspešne absolvoval skúšky na MŽP v Bratislave. 
V snahe konsolidácie verejných financií a hľadaní možných úspor navrhol starosta obce, aby 
obecné zastupiteľstvo zvážilo možnosť vypínania verejného osvetlenia počas nočných hodín.  
V spoločnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby osvetlenie bolo vypnuté po príchode 
posledného vlakového spojenia a to od 1 hod. do 3 hod. ráno. Starosta dal o uvedenom návrhu 
hlasovať:  
 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypínanie verejného osvetlenia z dôvodu úsporných 
opatrení, v nočných hodinách a to od  1 hod. do 3 hod. ráno. 

Uznesenie č. 9-2-7-2012  prijaté a priložené k zápisnici. 
 
V ďalšej časti tohto bodu programu obecné zastupiteľstvo prejednalo doručené žiadosti: 

Věra Janošcová – žiadosť o odpustenie pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 
Po preskúmaní žiadosti  p. Janošcovej, poslanci nemali žiadne pripomienky a preto starosta 
obce dal hlasovať za uvedenú žiadosť. 

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Janošcovej o odpustenie dlžnej čiastky na dani z 
nehnuteľnosti. 
Uznesenie č. 9-3-7/2012  prijaté a priložené ku zápisnici. 
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Ing. Marián Vyparina – žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na pozemku, 
p. č. EKN 3340/1.  
K podanej žiadosti podal vysvetlenie starosta. Skonštatoval, že obec vlastní v uvedenej 
parcele č. EKN 3340/1 podiel 1/16 t.j. 29,34 m2. Táto parcela je využívaná pri otáčaní 
vozidiel TKO ako i pri zimnej údržbe miestnej komunikácie vo Varechovskom potoku.  
Na základe uvedeného dal starosta hlasovať o predloženej žiadosti. 

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

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

Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Vyparinu 

Uznesenie č. 9-4-7/2012   prijaté a priložené ku zápisnici. 
 

Anton Škrkoň - ponuka na predaj parcely EKN 8541/10 o výmere 587 m2 
Pozemok podľa mapového podkladu sa nachádza na brehu rieky Kysuce, obec ho nevyužíva 
a ani v budúcnosti  neráta s jeho využívaním. Taktiež nemá dostatok finančných prostriedkov 
na odkúpenie pozemku. 
O predloženej žiadosti dal starosta hlasovať. 

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

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

Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!Vavrica!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ponuku Antona Škrkoňa na odpredaj parcely EKN 
8541/10 o výmere 587 m2, nakoľko pozemok sa nachádza na brehu rieky Kysuca, obec ho 
nevyužíva a ani v budúcnosti neráta s jeho využívaním, taktiež nemá dostatok finančných 
prostriedkov na odkúpenie pozemku. 

Uznesenie č. 9-5-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 
Klub  Kysuckého maratónu Čadca - žiadosť o finančnú podporu 39. ročníka Kysuckého 
maratónu. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Klubu kysuckého maratónu a  odporučilo 
žiadosť prejednať v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2013. 

Uznesenie č. 9-6-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 
 

ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou – žiadosť o finančnú pomoc pre organizáciu ZPCCH  na 
rok 2013. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZO ZPCCH vo Vysokej nad Kysucou a 
odporúča  žiadosť  prejednať v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2013. 

Uznesenie č. 9-7-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 

Mária Sobčáková – žiadosť o preplatenie finančných nákladov na opravu pozemnej 
komunikácie. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Márie Sobčákovej o preplatenie 
finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie a  doporučuje prejednať žiadosť p. 
Márie Sobčákovej v roku 2013 pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2013. 

Uznesenie č. 9-8-7/2012 prijaté a priložené k zápisnici 

Jana Kubalová – žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1476/2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jany Kubalovej o odkúpenie pozemku 
CKN 1476/2 a doporučilo starostovi  obce preveriť možnosť odpredaja z dôvodu 
udržateľnosti projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad 
Kysucou“  

Uznesenie č. 9-9-7/2012 vzaté na vedomie a priložené k zápisnici  

Věra Janošcová –  vydanie demolačného povolenia 
Prednosta obecného úradu informoval poslancov, že menovanej bolo zaslané tlačivo žiadosti 
o vydanie demolačného povolenia ako i podanie informácie, kedy môže byť demolačné 
povolenie vydané a za akých podmienok. 

Poslanec OZ p. Jozef Vavrica naniesol pripomienku, že cesta do Gajdicov nebola rozoraná, 
načo starosta obce uviedol, že traktoristi dostali príkaz rozorávať len miestne komunikácie 
v kopcoch. V Ústredí a na Nižnom konci nebolo v súčastnej dobe toľko snehu, aby bolo nutné 
rozorávať. 

Poslankyňa OZ p. Vlasta Gajdicová naniesla, prečo nefunguje infokanál. Starosta oboznámil 
poslancov, že nakoľko prebiehala softwérova údržba z dôvodu rozšírenia vysielania 
infokanála o videozábery musel byť tento vyradený z prevádzky. Do Vianoc bude infokanál 
spustený, pokiaľ samozrejme nenastanú nejaké komplikácie. 

Poslanec OZ p. Ján Lysík navrhol problémy jednotlivých škôl riešiť prípadným zlúčením 
škôl pod jedno riaditeľstvo. 
Po následnej diskusii poslanci poverili starostu obce o zistenie potrebných náležitostí. 

Poslanec OZ p. Ján Lysík navrhol, aby boli odstavné plochy pred poštou a pri rodinnom 
dome pána Sztranczika označené ako parkovisko. Následne je nutné dodatkovou tabuľkou 
parkovisko pred poštou vyhradiť iba pre návštevníkov poštového úradu, farského úradu 
a kostola. Zároveň je kvôli sťažnostiam zo strany obyvateľov na neustálu vyťaženosť plochy 
motorovými vozidlami spoločnosti A&T na parkovisku pri rodinnom dome p. Stranczíkovej 
vyhradiť platené miesta pre firmu A&T.  

Poslankyňa OZ p. Marta Sláviková upozornila na problém nutnosti riešiť problematiku 
biologicky rozložiteľného odpadu.  
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Bod č. 10 Schválenie uznesenia 
 
V tomto bode programu dnešnej schôdze predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav 
Dorman a Vlasta Gajdicová návrh na uznesenie. Starosta dal o predloženom návrhu na 
uznesenie hlasovať:  

 
Hlasovanie**
*poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie OZ č. 7/2012 bolo prijaté a priložené k zápisnici 
 
 
 
 
Bod č. 11 Záver 
 
Starosta obce 

Vážení členovia obecného zastuputeľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
Dnes sme spoločne úspešne uzavreli‚ ďalšiu kapitolu v samospráve pre nás tak milovanej 
obce Vysoká nad Kysucou. V priebehu celého kalendárneho roka musel každý z Vás čeliť 
vlastným výzvam, neľahkým rozhodnutiam, hľadaniam kompromisov a to nie len v práci 
poslanca OZ, ale iste i v osobnom živote.  Nikto z nás to však nerobil v úmysle naplnenia 
vlastných cieľov, ale v snahe byť súčasťou toho náročného stroja, ktorému sa hovorí 
samospráva a svojou malosťou zabezpečiť jeho chod.  
Určite sme všetci chceli tento rok dosiahnuť pre túto obec omnoho viac – viac postaviť, viac 
opraviť, viac získať, viac zviditeľniť, viac zveľadiť atď.  Sme však všetci len ľudia. Myslím 
si, že ak sa obzrieme naspäť a podrobne si prečítame dnes predložené správy o činnosti, 
môžeme si z čistým svedomím a dobrým pocitom položiť ruku na srdce a povedať si, že sa 
nám predsa toho podarilo len dosť. K povestnej dokonalosti a spokojnosti sme sa však určite 
ani len nepriblížili...  
Dovoľte mi aby som úprimne a zo srdca poďakoval za celoročnú obetavú prácu Vám 
poslancom obecného zastupiteľstva, kolektívu pracovníkov obce a obecného úradu pod 
vedením pána prednostu a v neposlednej miere každému jednému, ktorý sa akoukoľvek 
formou zapojil do aktívneho života tejto obce. 
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Následne starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na dnešnej schôdzi 
obecného zastupiteľstva a siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva, ktorá bola zároveň 
posledná v kalendárnom roku 2012 ukončil o 19:30 hod. 
 

 

 

 
 

      Ing. Ladislav Kubačák                                                                          Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 

Mgr. Janka Jurčová                                                          ...................................... 
                         
Jozef Zborovan                                                        ...................................... 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Anna Opialová                                               ..................................... 


