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Zápisnica OZ č. 1/2013 
 
z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 02. 2013 

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 financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva (bude zaslané e-mailom) 

5. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce (videoprojekcia) 

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

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na 
rok 2013 a 2014 – 2015 (bude zaslané e-mailom) 

8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 - 2015 (bude zaslané e-mailom) 

9. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev (Videoprojekcia) 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12.  Záver 
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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  
poslancov a hostí a zaželal im všetko najlepšie v tomto kalendárnom roku, aby tento 
kalendárny rok bol pre nich i pre obec úspešnejší ako ten minulý. Skonštatoval, že 
z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9, schôdza je uznášania schopná.  

Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu 
žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce 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!

!
 
Uznesenie č. 1-1/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa            
26. 2. 2013. 

 
Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 

komisie 
 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Anna Vrbinárová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Martin Machciník 
                                                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 
neboli žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 2-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú 
komisiu. 
 
 
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 17. 12. 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 č. 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. 
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: 
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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, vec je na súde. Pojednávanie sa malo konať 5. apríla 2013, 
ale z dôvodu kolízie termínov advokáta bude stanovený nový termín.  

  
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,  bol spracovaný odborne 
spôsobilou osobou energetický posudok budovy. 
Uznesenie trvá, je v plnení. Na budovu zdravotného strediska a 14 bytového domu je 
vypracovaná cenová ponuka zvlášť na zateplenie a zvlášť na výmenu okien. Žiadosť je 
zaradená v bode 5.  
 

 
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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Nakoľko uznesenie bolo „otvorené“ viac ako rok a k žiadosti do dnešného dňa neboli 
doručené požadované vyjadrenia navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o podanej 
žiadosti na dnešnej schôdzi.  O žiadosti zo dňa 27. 02. 2012 o odkúpenie pozemku CKN č. 
1736/4 dal starosta obce hlasovať:         

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

 
Uznesenie č. 3-1-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Róberta Gaboša, Vysoká nad Kysucou 
č.1317, o odkúpenie pozemku parcely CKN č. 1736/4 o výmere 853 m v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou, ktorá bola odčlenená z parcely EKN 20224 na základe GP č. 98/2008 zo dňa             
8. 1. 2008. 
  
 
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. 

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 
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stavebné práce na rekonštrukcií chodbových priestorov „Vinárne Hela“ rozpis 
materiálu spolu s dodacími listami tovaru. 

Z dôvodu nedoloženia dokladov, i po upozornení pani Silvie Kazíkovej, starosta obce dal 
o tejto žiadosti 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!

 
Uznesenie č. 3-2-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Silvie Kazíkovej, Vysoká nad Kysucou č. 
285, o preplatenie stavebných prác na rekonštrukcii chodbových priestorov „Vinárne Hela“. 
 
 

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 sa práce nerealizovali. 
 
 

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. Zatiaľ 
ma kontaktovali traja potencionálni kupci. 

 

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, ktoré sa konalo 29.11.2012 snáď môžeme dúfať, 
že sa vo veci začne konať aspoň vo vyložení svahu zatrávňovacími panelmi.  
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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. 

 
 

UZNESENIE č. 6/2012 zo 13.11.2012: 
Bod č. 8-18/2012  

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

Uznesenie v plnení. Komisia pre oblasť školstva, kultúry a športu zatiaľ nezasadala.  
 
 

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. Finančné prostriedky na nákup materiálu sú zahrnuté v návrhu 
Rozpočtu obce na rok 2013. V prípade schválenia sa s prácami začne už tento týždeň. 
Ak nie bude nutné uznesenie zrušiť. 

 

Bod č. 8-23/2012  

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce 
Prejednať otázku detského lekára a fungovania lekárne.  

Na spoločnom stretnutí, ktorého sa okrem starostu a pána Faktora zúčastnila i hlavná 
účtovníčka obce a prednosta OcÚ bol uzatvorený na dlžnú čiastku splátkový kalendár. 
Majiteľ lekárne bol zároveň upozornený na nutnosť zlepšiť zásobovanie a služby 
v lekárni. Ambulancia pre detského lekára je pripravená a podľa slov pána Faktora 
prebiehajú všetky nutné legislatívne kroky. 
 

! 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 s riaditeľkou detského domova 
problematiku dochádzky detí do ZŠ vo Veľkom Rovnom 

Uznesenie považujem za splnené. Tak ako som uviedol v publikovaných informáciách po 
prebehnutých rokovaniach ostáva detský domov vo Vyšnom Kelčove zachovaný. 
Samozrejme i on je súčasťou nastavenej koncepcie deinštitucionalizácie. Pani riaditeľke 
Gacíkovej patrí veľké poďakovanie za kompetentnosť, snahu a osobnú iniciatívu pri 
riešení vzniknutej situácie. 

 

Obecné zastupiteľstvo na 7. schôdzi v roku 2012 konanej 17. 12. 2012  

Prerokovalo: celkovo 24 bodov, z toho: 

A) Zobralo na vedomie -  7 bodov 
B) Schválilo - 11 bodov  
C) Neschválilo – 2 bod 
D) Zrušilo – 3 body 
E) Doporučilo starostovi – 1 bod 

 
Konkrétne: 

Uznesenie č. 9-2-7/2012  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vypínanie verejného osvetlenia z dôvodu 
úsporných opatrení, v nočných hodinách a to od 1 hodiny do 3 hodiny ráno. 

Uznesenie je v plnení. K dnešnému dňu sme k vypínaniu ešte nepristúpili nakoľko je 
zima. Radi by sme s opatrením začali po posune času na letný v jarných mesiacoch. 
Systém chceme preveriť ešte technicky s pánom Polkom, ktorý realizoval rekonštrukciu 
osvetlenia v našej obci. 

 

Uznesenie č. 9-2-7/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Jany Kubalovej o odkúpenie 
pozemku CKN 1476/2. 

! Doporučuje starostovi obce preveriť možnosť odpredaja z dôvodu udržateľnosti 
projektu „Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Vysoká nad 
Kysucou“. 

Uznesenie je v plnení. Zatiaľ som nemal cestu na VÚC, a preto som túto možnosť ešte 
nepreveril. 

 

Bod č. 9-7/2012  

! Návrh pána Jána Lysíka riešiť problematiku školstva zlúčením školských zariadení 
pod jedno riaditeľstvo. Obecné zastupiteľstvo zároveň poverilo starostu obce zistiť 
potrebné náležitosti. 
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Uznesenie je v plnení. Postup je nasledovný:  

- OZ musí vydať súhlas na vyradenie zo siete školských zariadení 

- následne túto vec musia prejednať jednotlivé rady škôl 

- po vyslovení súhlasu je nutné predložiť návrh na mimoriadnu schôdzu OZ ktorá 
vyradenie a následné zlúčenie musí schváliť.  

- po schválení obec predloží žiadosť na ministerstvo školstva 

- musím povedať, že sa nejedná o žiadnu novinku. Tento proces prebieha a prebiehal 
v mnohých obciach a mestách (bol som na pracovnej ceste v Terchovej, kde takto 
zlučovali 5 škôl; pre nás bližšie je príklad Rakovej v roku 2011, proces som taktiež 
rozoberal i s primátorom mesta Žilina, kde momentálne prebieha zlučovanie 
niekoľkých školských zariadení). 

! Návrh!pána!Jána!Lysíka!označiť!odstavné!plochy!pred!kostolom!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.!Stranczikovej!vyhradiť!platené!miesta!pre!firmu!A&T.!

Uznesenie je v plnení a bude realizované až po schválení rozpočtu obce. 

 
Ostatné body Uznesenia 7/2012 zo dňa 17. 12. 2012 sú splnené. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny iný návrh, 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!

!
Uznesenie č. 3-3-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze. 
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Ad. 4 Všeobecne – záväzné nariadenie o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 

 
Starosta obce 

Všeobecne – záväzné  nariadenie o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva ste dostali v elektronickej podobe, veľmi prehľadnú dôvodovú 
správu k tomu vypracoval prednosta obce, ktorá vám bola taktiež zaslaná. 
Obec je povinná v zmysle § 6, ods. 12, psím. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť všeobecne 
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského 
zariadenia.  
Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. II zák. č. 596/2003 Z.z.) bol oproti doteraz 
platnej legislatíve zmenený najmä zber údajov pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu 
dane z príjmov obciam. 
Obec je povinná v rámci svojich originálnych kompetencií určiť vo všeobecne záväznom 
nariadení: 
! podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 
škôl a školských zariadení, 

! výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, 
materských škôl a školských zariadení, 

! lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, 
jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, 

! deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky školám 
a školským zariadeniam. 

Obec Vysoká nad Kysucou poskytuje dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení – školská jedáleň, školský klub detí. 
Od roku 2013  príjem z podielových daní sa určuje aj na správu školských objektov podľa 
počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ide 
o originálne vyčlenenie financií, ktoré sú určené na kapitálové prostriedky. 
Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu 
dane z príjmov na rok 2013 a podľa počtu žiakov materskej školy, základnej školy 
a školských zariadení k 15. septembru 2012 vykázanom  v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 
40-01, pri centre voľného času je dotácia vypočítaná podľa počtu žiakov vo veku od 5 rokov 
veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Vysoká nad Kysucou 
podľa stavu k 1. januáru 2013. 
Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení sú poskytované 
z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane), ktorý je obci prideľovaný podľa 
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve. 
Ak obec  nemá vo svojom území žiadne CVČ (ani obecné, ani neštátne), výšku finančnej 
dotácie na jedno dieťa v CVČ nemusí určiť vo VZN 
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VZN č. 1/2013 neuvádza výšku dotácie pre podporu záujmového vzdelávania (CVČ). 
V rámci fiškálnej decentralizácie podielové dane obce nie sú účelové viazané, to ako ich obec 
prerozdelí, je v úplnej autonómií obce, aj keď  má obec napočítané finančné prostriedky na 
školské zariadenia, ale reálne ich tam nepotrebuje, môže ich použiť na akýkoľvek iný účel, 
napr. aj ako rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch alebo na podporu starostlivosti 
obce o mládež v zmysle zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou § 6,§14 ods.1 
písm. b), §15. 
Obec si musí uvedomiť, že ak nedosiahne výnos dane podľa prognózy a ponechá výšku 
jednotlivého koeficientu v prognózovej hodnote po celý rok, bude doplácať z iných 
finančných prostriedkov pôvodne určených na financovanie iných obecných aktivít 
Jednotkový prognózový koeficient pre výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy 
a školského zariadenia je 59,21€ na žiaka. 
Objem finančných prostriedkov určený VZN č.1/2013 je prepočítaný v priloženej tabuľke: 

Starosta obce po vysvetlení tohto bodu  následne otvoril diskusiu. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Je potrebné posielať peniaze do škôl na záujmovú činnosť kvôli odvodom skôr, nie ku koncu 
mesiaca. 

Starosta obce 
Bohužiaľ toto nie je možné. Ako som spomul vyššie finančné prostriedky sú súčasťou 
podielových daní a tie prichádzajú na účet obce spravidla do 20. dňa v mesiaci. Tento mesiac 
prišli na účet zhodou okolností dnes a to je 26.  
K tejto odpovedi sa pripojil i prednosta obce, je to viazané na podielové dane. 
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
Nie je možné toto VZN urobiť s dlhšou platnosťou? 

Starosta obce 
Nie, každoročne sa mení koeficient. 
 
Následne pomocou videoprojekcie starosta obce podrobne rozobral prílohu k VZN obce 
Vysoká nad Kysucou č.1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva.  
Nakoľko nikto z prítomných už nepredniesol žiadnu pripomienku, starosta obce dal o tomto 
bode 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!

!
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Uznesenie č. 4-1/2013   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií 
obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 

Ad. 5  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
 
Starosta obce 
V tomto bode vám budú predložené žiadosti, ktoré súvisia priamo s rozpočtom obce. Sú to 
jednak žiadosti doručené k dnešnému OZ, ale taktiež žiadosti odstúpené z predchádzajúcich 
schôdzí obecného zastupiteľstva. 
 
Následne prednosta obecného úradu predniesol žiadosti. 
 
Bod 5-1 mal. Marián Jedinák, t. č. Detský domov Liptovský Mikuláš, Kráľova Lehota č. 

85, 032 33 
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 € (cestovné náklady, strava počas 
pobytu...)  
 
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení 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 č. 5-1-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 100 € 
pre mal. Mariana Jedináka t. č. Detský domov Liptovský Mikuláš, Kráľova Lehota č. 85, 032 
33. 
   
Bod 5-2  TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o použitie časti finančných prostriedkov z rozpočtu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. 
 
O predloženej žiadosti dal starosta po vysvetlení 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!



Strana 14 z 32  Zápisnica č. 5/2012 
 
 

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5-2-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o použitie časti 
finančných prostriedkov z rozpočtu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženej 
žiadosti. 
 
Bod 5-3  Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca  
Žiadosť o dotáciu v roku 2013 na deti z obce, ktoré sú prijaté do Centra voľného času v Čadci 
ul. Kukučínova v školskom roku 2012/2013. 
 
Po oboznámení sa s touto žiadosťou otvoril starosta obce diskusiu. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
Adam Olšiak chodí síce ku nám do školy, avšak vzdelávací poukaz odovzdal v Čadci. 
 
Nakoľko už nikto nemal pripomienky dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

  
Uznesenie č. 5-3-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť mesta Čadce, Mestského úradu Čadce, Námestie 
Slobody č. 30, 022 01 Čadca o dotáciu v roku 2013 na deti z obce, ktoré sú prijaté do Centra 
voľného času v Čadci ul. Kukučínova v školskom roku 2012/2013. 
 
 
Bod 5-4 Cirkevné centrum voľného času Bytča, Lombardiniho  26, 014 41 Bytča     
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. 
 
Po oboznámení sa s touto žiadosťou otvoril starosta obce diskusiu. 
 
Mgr. Mária Pivková, riaditeľka ZŠ Horný Kelčov 
Máme krúžky svoje, aj pod Bytčou, tam máme povinnosť dodržať 60 hodín, do konca 
decembra nás financovali, vzdelávacie poukazy máme na škole. 
 
Janka Kubalová, účtovníčka obecného úradu 
Kam mám poslať príspevok na záujmovú činnosť?  
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Mgr. Mária Pivková, riaditeľka ZŠ Horný Kelčov 
Peniaze zostanú nám na škole, do konca decembra nás financovala Bytča, ale v krúžkovej 
činnosti budeme pokračovať my, Bytča už nie. 
 
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
Je to ošetrené a ukončené s Bytčou? 
 
Mgr. Mária Pivková, riaditeľka ZŠ Horný Kelčov 
Áno, nie sme im nič dlžní. 
 
Starosta obce 
Nakoľko je tu prítomná pani riaditeľka, chcem sa opýtať na jej názor resp. návrh. Ako má 
obec financovať krúžky či prostredníctvom CVČ, alebo pôjdú financie priamo škole? 
 
Mgr. Mária Pivková, riaditeľka ZŠ Horný Kelčov 
V krúžkovej činnosti budeme pokračovať my, preto nech idú finančné prostriedky priamo 
škole. 
 
Nakoľko už nikto nemal pripomienky dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

 
Uznesenie č. 5-4-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Cirkevného centra voľného času Bytča, 
Lombardiniho 26 o poskytnutie finančných prostriedkov. 
 
 
Bod 5-5  Centrum voľného času Turzovka, Ul. Rudolfa Jašíka 179, Turzovka 023 54 
Žiadosť o refundáciu záujmovej činnosti. 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce po vysvetlení 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!
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Uznesenie č. 5-5-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť CVČ Turzovka, Ul. Rudolfa Jašíka 179, 
o refundáciu záujmovej činnosti.  
  
 
Bod 5-6  Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina 
Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2013. 
 
O predloženej žiadosti po vysvetlení dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

 
Uznesenie č. 5-6-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy o 
finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2013. 
 
 
Bod 5-7  Klub Kysuckého maratónu Čadca , A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 
Žiadosť o finančnú podporu 39. ročníka Kysuckého maratónu. 
 
Spoločný návrh poslancov 50 € predložil starosta a dal o tejto žiadosti 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 č. 5-7-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Klubu Kysuckého maratónu v Čadci, A. Bernoláka 
2609,022 01 Čadca na podporu 39. ročníka Kysuckého maratónu vo výške 50 €. 
 
 
Bod 5-8  Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca 
Žiadosť o finančnú podporu festivalu SPK 2013. 
  
O predloženej žiadosti s návrhom poslanca Dpt. Jozefa Vavricu 50 € dal starosta obce 
hlasovať:  
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
 
O predloženej žiadosti s návrhom Mgr. Martina Machciníka 30 € dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Dpt.!Jozef!Vavrica,!!Mgr.!Katarína!Chnapková!

 
Uznesenie č. 5-8-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mládežníckeho centra, Kukučínova 1647, 022 01 
Čadca na podporu festivalu SPK 2013 v sume 30 €. 
 
 
Bod 5-9  Materská škola Vysoká nad Kysucou 286 
Žiadosť o celkovú rekonštrukciu hygienických zariadení v materskej škole – detské toalety 
s umyvárňou. 
 
Po predložení žiadosti a vysvetlení, že prepočítané náklady na práce sú už zahrnuté v návrhu 
rozpočtu obce dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 5-9-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou o celkovú 
rekonštrukciu hygienických zariadení v materskej škole - detské toalety s umyvárňou. 
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Bod 5-10  Materská škola Vysoká nad Kysucou 286 
Návrh  na zvýšenie osobného príplatku – oznámenie. 
 
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 5-10-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy vo Vysokej nad Kysucou na 
zvýšenie osobného príplatku a to s platnosťou od 1. februára 2013 v zmysle predloženého 
návrhu o 10 € mesačne Eve Friščákovej, Helene Fulierovej a Antónii Žilinčárovej. 
 
 
Bod 5-11  Mária Sobčáková, Beskydská 1/785, 736 01 Havířov, Česká republika 
Opakovaná žiadosť o preplatenie finančných nákladov na opravu pozemnej komunikácie č. 
5034. 
 
Po predložení žiadosti a jej vysvetlení dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

 
Uznesenie č. 5-11-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje opakovanú žiadosť Márii Sobčákovej, Beskydská 1/785, 
736 01 Havířov, Česká republika o preplatenie finančných nákladov na opravu pozemnej 
komunikácie č. 5034 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
 
 
 
Bod 5-12  Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ Voľný čas v roku 2013. 
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Obdobne ako každý kalendárny rok bolo s touto žiadosťou už počítané pri tvorbe rozpočtu 
a položka vo výške 1.000 € je súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2013. Po predložení 
žiadosti dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 5-12-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou o finančný 
príspevok na činnosť OZ Voľný čas v roku 2013 vo výške 1.000 €. 
 
 
Bod 5-13  Základná škola vo Vysokej nad Kysucou  - Horný Kelčov 
Žiadosť o pomoc pri odstraňovaní havarijného stavu strechy. 
 
Starosta obce prítomných oslancov oboznámil s aktuálnym havarijným stavom strechy. 
Uviedol, že pri osobnej obhliadke si prezrel a zdokumentoval zatečené a poškodené miesta. 
Zo strechy sa taktiež musel zhadovať i tento rok sneh. Na tieto práce starosta povolal členov 
DHZ Horný Kelčov. Obdobné práce na oprave strechy obec v minulosti realizovala na 
budove materskej školy. Vychádzajúc z týchto predpokladov by predbežná cenová ponuka, 
vypracovaná firmou zaoberajúcou sa touto technológiou prác, predstavovala sumu ????????? 
Po predložení žiadosti dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 5-13-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou – Horný 
Kelčov o pomoc pri odstraňovaní havarijného stavu strechy.  
 
 
Bod 5-14  ZO ZPCCH  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o finančnú pomoc pre činnosť organizácie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou. 
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Po spoločnom návrhu poslancov prispieť organizácii na činnosť sumou 300 € (výška 
každoročného príspevku) dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 5-14-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou finančnú pomoc 
pre činnosť organizácie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou vo výške 300 €. 
 
 
Bod 5-15  Farský úrad Vysoká nad Kysucou    
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu prác v zmysle predloženej 
žiadosti.  
 
Ako o prvom dal starosta hlasovať o návrhu uvedenom v návrhu rozpočtu, t. j. 6 000 €:  
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

Sláviková!
ZDRŽAL*SA* Dpt.!Jozef!Vavrica!

!

Starosta obce vyzval poslancov o predloženie ďalších návrhov. 
O spoločnom návrhu poslancov vo výške 5 000 € dal starosta obce hlasovať: 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!

Sláviková!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

!
Uznesenie č. 5-15-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Farského úradu Vysoká nad Kysucou o pridelenie 
finančných prostriedkov na realizáciu prác v zmysle predloženej žiadosti vo výške 5 000 €.  
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Ad. 6 Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti   
 
Starosta obce 
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vám boli zaslané elektronicky. 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. Odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi obce. 
 
Jozef Vrbinár 
Žiadam vás o vznesenie pripomienok resp. prípadných otázok k predloženým správam:  
 

1. Záznam z kontroly vykonanie verejných súťaží v roku 2012 

2. Záznam z kontroly príjmu miestnych daní a poplatkov za obdobie 1. – 12.2012 

3. Záznam z kontroly zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých obcou TJ 
Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2012 

4. Správa z kontroly vykazovanie PHM 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2012 

6. Správa o hospodárení základných škôl v roku 2012 

7. Kontrola plnenie prijatých uznesení v roku 2012 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
Prečo je nutné zrealizovať prelitrovanie osobného automobilu Nissan Navara. 
 
Jozef Vrbinár, kontrolór obce 
Nakoľko sa jedná o jazdený terénny automobil, nevedel nám ani distribútor uviesť 
percentuálnu odchýlku pri jazde v teréne a s rebríkom na streche, ako je automobil 
najčastejšie používaný.  
 
Starosta 
Prelitrovanie automobilu už bolo zrealizované odborne spôsobilou osobou, ktorá nám 
potvrdila naše predpoklady. O nameraných hodnotách bol vypracovaný certifikát, ktorý sa 
prikladá k technickému preukazu vozidla. Je to obdobné ako to bolo u ztrktora Valtra. 

 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny návrh ani nežiadal ďalšie vysvetlenie, 
poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o bode č. 6 – 
Správy hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti: 
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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!
 
Uznesenie č. 6-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 

Ad. 7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou na rok 2013 a 2014 – 2015 

 

Starosta obce 
Pred prerokovaním samotného návrhu rozpočtu obce na rok 2013 chcem požiadať o odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013. 

Následne starosta obce udelil slovo p. Jozefovi Vrbinárovi, hlavnému kontrolórovi obce. 
 
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce ste všetci dostali 
elektronickou poštou. Navrhujem, aby bol návrh rozpočtu pre rok 2013 schválený a pre roky 
2014 – 2015 zobratý na vedomie. Každá zmena v rozpočte pre rok 2013 musí byť schválená 
obecným zastupiteľstvom.  

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky a návrhy starosta obce dal 
o predloženom Odbornom stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2013 a 2014 – 2015 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 7-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 a 2014 – 2015. 
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Ad. 8  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 - 2015   
 
Starosta obce 
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 – 2015 vám bol v zákonom 
stanovenej lehote zaslaný elektronicky a zároveň bol zverejnený na úradnej tabuli obce. 
Z tohto dôvodu sa pri jeho prednesení nebudem venovať jednotlivým položkám, ale rozpočet 
prejednáme po jednotlivých kapitolách. Po oboznámení sa s každou kapitolou obecného 
rozpočtu otvorím diskusiu. Súčasťou rozpočtu sú zároveň i rozpočty škôl a jednotlivých 
organizácií. Jedná sa o najdôležitejší bod dnešnej schôdze, preto vás chcem požiadať o  
pozornosť a maximálnu sústredenosť.  
Skôr ako sa dostaneme k samotnému rozpočtu obce, je potrebné prehodnotiť predložené 
čiastkové rozpočty – rozpočet ZŠ E. A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov a TJ Spartak Vysoká nad 
Kysucou.  
Obe školy predložili 2 rozpočty, prvý podľa normatívu, druhý podľa reálnych potrieb škôl.  
Musím však uviesť, že rozpočet škôl musí byť schválený podľa normatívu a nie podľa 
predpokladaných resp. navrhovaných potrieb škôl. Rozpočet nesmie byť schválený ako 
„schodkový“, ale musím byť vyrovnaný. Je to obdobné ako u obce. Pri tvorbe rozpočtu 
musíme vychádzať z možných reálnych príjmov a nie z predpokladaných hypotetických 
výdavkov. Je však pravdou, že či je to obec, škola alebo každá jedna príspevková organizácia, 
každý by sme chceli viac. 
 
Pomocou videoprojekcie starosta predstavil obidva rozpočty škôl. K rozpočtu ZŠ Horný 
Kelčov bola vyslovená pripomienka hlavnej účtovníčky obce k prehodnoteniu kapitálových 
výdavkov ZŠ Horný Kelčov a ich preklasifikovanie  na bežné výdavky, nakoľko budú použité 
na opravu zatekajúcej strechy na budove školy.  
Nakoľko neboli prednesené už žiadne iné pripomienky, starosta obce prešiel k návrhu 
rozpočtu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. Návrh predložené návrhu rozpočtu TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou predniesol prednosta OcÚ s vysvetlením zmien oproti oproti rozpočtu 
organizácie v roku 2012. Poukázal i na nevyhnutnosť opravy sociálnych zariadení 
a vybudovanie novej kanalizácie. Nutnosť rekonštrukcie toaliet v budove TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou podporil i starosta obce.  
 
Nakoľko k predloženým návrhom čiastkových rotpočtov už neboli vznesené žiadne 
pozmeňujúce návrhy starosta obce pomocou videoprojekcie prešiel k jednotlivým kapitolám 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 – 2015.  
Starosta podrobne predstavil návrh Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre roky 2013 až 
2015. Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2013 predpokladá vyrovnanú 

príjmovú i výdavkovú časť vo výške ???????????????? € vrátane základných škôl 
a školských zariadení. Následne vyzval poslancov o vznesenie prípadných dotazov. 
 
 
Po predložení a dôkladnom vysvetlení Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 
otvoril starosta obce k tomuto bodu diskusiu. 
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Pôvodný návrh rozpočtu bol opravený o finančné prostriedky, ktoré boli prerozdelené v rámci 
schválených žiadostí v bode 5. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
K plánovanej výmene okien na zdravotnom stredisku a zatepleniu 14-bytového nájomného 
domu chcem uviesť, že zatiaľ by bolo vhodné iba meniť okná na zdravotnom stredisku, 
zatepľovanie zdravotného strediska a nájomných bytov riešiť podľa aktuálnej finančnej 
situácie následnou úpravou rozpočtu. 
Obecné zastupiteľstvo pripomienku vzalo na vedomie, ale nebola akceptovaná pri 
schvaľovaní rozpočtu. 

 
Nakoľko už nikto nemal pripomienku ani žiaden iný pozmeňujúci návrh dal  starosta obce 
o predloženom návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 – 2015 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 8-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2013 

v príjmovej a výdavkovej časti vo výške ???????????????? €  a berie na vedomie 
Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2014 – 2015. 
 
 
Ad. 9  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

Starosta obce 

I keď podľa doručenej pozvánky som vám mal zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
prezentovať formou videoprojekcie, vďaka tomu, že pán prednosta vedel už omnoho skôr 
o zaradení tohto bodu do programu a predovšetkým kvôli poctivému vedeniu si evidencie, 
som vám materiály k tomu bodu programu zaslal v predstihu elektronicky. O to detailnejšie 
ste si ich mohli preštudovať. 

Keďže nikto z prítomných nepredniesol žiadnu pripomienku, starosta obce dal 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!
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Uznesenie 9-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 
 
 
Ad. 10 Rôzne 
 
Starosta obce 
O prebehajúcich a realizujúcich prácach sa občanov a samozrejme i vás, samospráva snaží 
informovať prostredníctvom webovej stránky obce a v týchto dňoch už je opäť sfunkčnený 
i Infokanál obce Vysoká nad Kysucou, ktorý prechádzal náročnou technickou zmenou. 
Zimné mesiace patrili, čo sa týka zamerania sa prác zamestncov obce predovšetkým zimnej 
údržbe a plánovaným rekonštrukčným prácam v interiéroch. Bola dokončená rekonštrukcia 
kinokabíny, ktorá už niekoľko rokov neplnila svoj účel. Z iestnosti bol vytvorený sklad 
kostýmov a kancelárskych potrieb. Taktiež boli dokončené práce na rozšírení priestorov 
archívu pod javiskom. 
Musím vám však oznámiť i jednu nemilú správu, ktorá pobúrila i mňa samotného. Poslanec 
VÚC a starosta obce Makov Ing. Marián Masnica mi oznámil, že tak dlho očakávaná 
rekonštrukcia štátnej cesty II/487 Vysoká nad Kysucou – Makov v úseku našej obce  sa 
nebude realizovať. Osobne som to považoval za vybavenú vec nakoľko ma o tom, že cesta je 
zaradená do projektu ROP a čaká sa len na výzvu, ubezpečil sám predseda ŽSK na našom 
spoločnom stretnutí. Projekt jej rekonštrukcie nemôže byť zaradený kvôli skutočnosti, že 
spája dva póly rastu, ktorými sú obce Vysoká nad Kysucou a obec Makov. S pánom 
Masnicom som sa však dohodol, že ineď po ukončení zimnej údržby doložím fotografie 
aktuálneho stavu cesty a spoločne sa stretneme so županom. Úsek štátnej cesty II/487 je na 
trase Makov – Čadca je najhorší práve v našej obci a ak niekto tvrdí opak tak nech si sadne na 
bicykel či obuje kolieskové korčule  a skúsi sa po ceste prejsť! Obávam sa čo z cesty, ak sa 
ten „takodrom“ tak dá nazvať, ostane keď bude tadiaľto odklonená kamiónová doprava kvôli 
uzavretiu mosta v Čadci! Chvalabohu náplasťou je skutočnosť, že do projektu bola zaradená 
aspoň cesta II/541 úsek Semeteš, od hranice s Veľkým Rovným po hranicu s mestom 
Turzovka 
 
V ďalšej časti tohto bodu programu boli prejednané žiadosti doručené obecnému 
zastupiteľstvu, ktoré predniesol prednosta OcÚ.  
 
  
Bod 10-1   Lesy Slovenskej republiky , š.p., Odštepný závod Čadca, Podjavorinskej 

2207, 022 01 Čadca  
Výzva na dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci. 
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Po predložení výzvy dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie 10-1-1/2013 
Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje výzvu na dohodu Lesom Slovenskej republiky, š.p., 
Odštepný závod Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca o spoločnom obhospodarovaní 
spoločnej veci.  
 
 
Bod 10-2  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. , Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina 
„Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ – stav pripojenosti k 31.12.2012. 
 
Starosta s týmto bodom oboznámil OZ a následne dal 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 10-2-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Severoslovenských vodární 
a kanalizácií, a. s., o „Dodávke pitnej vody a odkanalizovania Horných Kysúc“ – stav 
pripojenosti k 31. 12. 2012. 
 
 
Bod 10-3  Silvia Kazíková, 023 55 Vysoká nad Kysucou 285 
Žiadosť o prenájom priestorov. 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce po vysvetlení 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!
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ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie 10-3-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Silvie Kazíkovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
285 o prenájme priestorov. 
 
 
Bod 10-4  Okresný súd Čadca, ul.17 novembra 1256, 022 01 
Voľba prísediacich na funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2017. 
 
Po vysvetlení predloženej žiadosti starosta obce navrhol za prísediacich okresného súdu na 
funkčné obdobie v rokoch 2014 – 2017 poslancov OZ p. Vlastu Gajdicovú, pána Miroslava 
Dormana, pána Dpt. Jozefa Vavricu a pracovníčku OcÚ pani Margitu Kubačákovú. 
V následnej diskusii sa poslankyňa pani Vlasta Gajdicová  prísediacej na súde vzdala. Na jej 
miesto bol ako kandidát navrhnutý pán Jozef Zborovan. Nakoľko nikto nepredniesol už 
žiadne iné návrhy dal starosta obce dal hlasovať za nasledovných kandidátov do funkcie 
prísediacich okresného súdu na funkčné obdobie v rokoch 2014 – 2017: 
Poslanci OZ Miroslav Dorman, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan a Margita Kubačáková, 
pracovníčka OcÚ. 

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 10-4-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prísediacich na funkčné obdobie  v rokoch 2014 až 2017 do 
Okresnému súdu v Čadci, ul. 17 novembra 1256, 022 01 a to: poslancov OZ  Miroslava 
Dormana, Dpt. Jozefa Vavricu, Jozefa Zborovana a Margitu Kubačákovú, pracovníčku OcÚ.   
       
                                                

Bod 10-5  Alena Varechová, Vysoká nad Kysucou – Varechovský potok č. 1299, 023 55 
Žiadosť o odstránenie nepojazdného automobilu. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Starosta obce 
Pána Jozefa Hrtúsa, ktorý je majiteľom nepojazdného automobilu som už dva krát ústne 
vyzval na jeho odstránenie. Podľa môjho posúdenia automobil je odstavený na pozemku, 
ktorý je v užívaní Povodia Váhu v blízkosti vodného toku.  

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Nedá sa s ním dohodnúť, tvrdí, že miesto, kde má odstavený automobil si vybudoval sám.  
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Nakoľko už nikto nemal pripomienky dal starosta obce hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie 10-5-1/2013  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Aleny Varechovej, Vysoká nad Kysucou – 
Varechovský potok č. 1299, 023 55 o odstránenie nepojazdného automobilu a Obec Vysoká 
nad Kysucou zašle jeho majiteľovi písomnú výzvu na okamžité odstránenie. 
 
 

Po prejednaní predložených žiadostí otvoril starosta obce otázku základných škôl.  

Starosta  
Obecné zastupiteľstvo ma na poslednej schôdzi poverilo vyzistiť a analyzovať potrebné 
kroky, ktoré by sme museli uskutočniť ak by sme chceli zlúčiť naše školské zariadenia. Túto 
problematiku som prejednal so svojim kolegom s pánom starostom Antonom Heglasom 
z Rakovej, kde taktiež zlučovali školské zariadenia. Zúčastnil som sa pracovnej cesty 
v Terchovej, kde zlučovali 5 základných škôl pod jedno riaditeľstvo a problematiku som 
rozoberal so zástupcom starostu obce. Týmto spôsobom postupovali i v obci Klubina kde 
zlučovali základnú školu s materskou školou čo mi potvrdila sama pani starostka a podľa 
mojich informácií k takémuto zlučovaniu dôjdei v obci Korňa. Nejedná sa teda nejakú 
absolútnu novinku, ale povedal by som, že ide o nevyhnutnosť ak chceme zachovať 
existenciu oboch našich základných škôl a konsolidovať verejné financie.  
Musím však povedať, že všetko so sebou prináša riziká či neistoty, no osobne zlúčenie 
školských zariadení vidím ako jediné východisko zachovania našich škôl. Problematiku by 
som rád rozobral spoločne s členmi Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva 
a na naše stretnutie by sme pozvali riaditeľov školských zariadení, vedúce školských jedální, 
predsedov rodičovských rád a predsedov školských rád. 

Prednosta 
Je potrebné začať v tom konať, nakoľko budú voľby riaditeľa, aby v prípade zmeny počítal aj 
s takouto alternatívou a vedel pripraviť koncepciu riadenia. V súlade s platnou legislatívou 
nemožno školu zrušiť, nakoľko jej zriaďovateľom je obec. Ak chceme školy zlúčiť, je 
nevyhnutné požiadať ministerstvo školstva o ich zlúčenie.  

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ  
Bude zasadať ministerstvo školstva, kde by sa mali vyriešiť prenesené kompetencie, avšak 
mnohé veci sa neustále menia, je ťažké to vôbec usledovať, je to celé chaotické.  

Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ  
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Čo navrhovaná zmena prinesie, aké klady a zápory z toho vyplynú?  

Starosta  
Nedokážem striktne vymenovať iba klady, alebo iba zápory tejto myšlienky resp. riešenia. Na 
problematiku ma zaujíma názor každého z vás. Je to veľmi ťažké rozhodnutie. Určite sa tým 
nevyrieši financovanie a starostlivosť o budovy, pretože majiteľom je zriaďovateľ. 
V súčasnosti sa snažíme dať peniaze materskej škole, školskej jedálni,  jednej i druhej škole. 
Každá z nich požaduje viac finančných prostriedkov. Po zlúčení školských zariadení by 
všetko bolo v kompetencii jednej organizácie. Došlo by k úspore finančných prostriedkov na 
platoch pre riaditeľov. Došlo by k zjednodušeniu celej administratívy, pretože sa okrem iného 
zmenil i zákon o verejnom obstarávaní podľa ktorého bude nutné robiť elektronické 
obstarávanie na každú komoditu nad 1000 EUR. Sprehľadnilo by sa účovníctvo školských 
zariadení. Vyriešil by sa i problém MŠ - elokovanej triedy vo Vyšnom Kelčove. Samozrejme, 
treba si uvedomiť, že v rámci šetrenia môže dôjsť k zníženiu pracovníkov, no a určite bude 
iba jeden riaditeľ. Pre nás je to však jednoznačné šetrenie.  

Ján Lysík, poslanec OZ 
Ak sa zlúčia školy, aké budú podmienky financovania?  

Jana Kubalová, hlavná účovníčka OcÚ 
Ak budú všetky zariadenia zlúčené, bude jedno riaditeľstvo, jedna účtovníčka a jedna 
hospodárka. 

Starosta  
Účtovníctvo bude môcť byť vedené prostredníctvom informačného systému, ktorý využíva 
obecný úrad. Poslanci OZ budú mať tak možnosť okamžitého a absolútneho prehľadu. 
Zjednoduší sa i povinné zverejňovanie zlúv, objednávok a faktúr. 
Je súhlas obecného zastupiteľstva, aby sa začalo ohľadom zlučovania škôl  konať? Nie je to 
schválenie zlúčenia škôl, je to iba súhlas, či sa ide vo veci konať. 

Následne dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Dpt.!Jozef!!Vavrica!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie 10-6-1/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby sa začalo konať vo veci zlučovania škôl. 

 

Starosta 
Chcem Vás a samozrejme všetkých ostatných, ktorým budete moje pozvanie tlmočiť, na prvý 
ročník nočného prechodu na bežkách, ktorý sa bude konať v sobotu 9. marca 2013. Štart bude 
o 17:00 hod. zo Semeteša a cieľ na Nižnom Kelčove. 
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Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Bola na mňa vznesená požiadavka, či sa dá niečo urobiť s obecným rozhlasom v časti 
u Papajčíkov, kde je rozhlas veľmi zle počuť.  

Starosta 
Zistíme, či tam nie je nejaká porucha (pootočenie), investíciou by som to neriešil, pretože 
máme podaný projekt bezdrôtového rozhlasu a celé vedenie miestneho rozhlasu by po jeho 
schválení prešlo zmenou. Pošleme tam našich zamestnancov. 

Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
Ak máme pracovníkov na VPP, nemôžu zhodiť sneh z mosta pri škole? Je to síce rozorané, 
ale chodia tam deti aj veľa áut a cesta je úzka. Požiadavka jedného rodiča, ak bude padať 
sneh, prednostne rozhrnúť sneh cestou ku škole.  

Prednosta 
Čo sa týka zhodenia snehu z mosta preveríme túto možnosť. Predpoveď počasia hlási 
oteplenie tak možno dôjde k jeho samovoľnému roztopeniu. Ohľadom postupu resp. priority 
rozorávania miestnych komunikácií musím povedať, že najskôr musíme rozorať cesty, 
ktorými chodí zásobovanie, cesty ku zdravotnému stredisku a ústredie a hneď za tým 
nasledujú cesty ku škole. Uvedené potvrdil aj starosta obce. Prípad kedy nebola dostatočne 
včas rozoraná cesta k základnej škole nastal v priebehu tejto zimy iba jeden krát a bolo to 
spôsobené poruchou snežnej radlice. 

Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Požiadavka posunúť autobus, ktorý chodí o 13:00 hod. smerom do Turzovky o 15 minút, 
nakoľko vyučovanie niektorým žiakom končí o 13:00 hod. a musia chodiť na Nižný koniec 
pešo, príp. autobusom o 14:30 hod.  

Starosta 
Idem zajtra na SAD kvôli jednému rannému autobusu smerom z Vyšného Kelčova, budem 
riešiť i tento problém. Nesľubujem však vopred úspech, ale pokúsim sa urobiť všetko preto, 
aby sa mi to podarilo. Už teraz však viem povedať, že nakoľko linka ide z Makova do 
Turzovky tak sa k tomu budú musieť vyjadriť aj v obci Makov aj v meste Turzovka. Taký je 
postup SAD. 

Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
Otázka školských ihrísk, zvolať komisiu, starostu a hlavného kontrolóra. 

Starosta  
Hlavný kontrolór obce vo veci už začal konal a pripravuje možné riešenia. 

Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce  
Je nevyhnutné vyriešiť najskôr otázku prenájmu. 

Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
Navrhujem využívať najmä iné ihriská v obci, aby sa to pri škole nezničilo. My to ihrisko 
využívame a chránime si ho.  

Prednosta  
Jedná sa najmä o využívanie ihriska pri škole večer a cez víkendy, nie cez vyučovanie.  
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Ján Lysík , poslanec OZ 
Odstrániť autobus u kostola na parkovisku vo Vyšnom Kelčove – majiteľ pán Matejov. 

Starosta  
Majiteľa som tri krát ústne oslovil, najskôr mi sľúbil, že ho odstráni – nesplnil. Zároveň som 
ho upozornil, že ak napadne sneh a počas zimnej údržby dôjde k nejakému poškodeniu 
zriekame sa ako obec akejkoľvek viny. Posledný krát som ho upozornil pred niekoľkými 
dňami,, že nariadime odstránenie. Povedal som mu, že ak chce podnikať, tak na svojom 
pozemku, nie na cudzej ploche. Je to pozemok Jednoty. 

Ján Lysík, poslanec OZ  
Zavolám na Jednotu Ing. Murčovej, aby ako majitelia pozemku v tejto veci konali.  

 

Nakoľko už nikto nemal pripomienky, starosta uzavrel diskusiu a bod rôzne. 

 
 
Ad. 11  Návrh na  uznesenie 
V tomto bode programu dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva predniesla návrhová 
komisia v zložení Miroslav Dorman  a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. O predloženom 
návrhu na uznesenie dal starista 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. 1/2013 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 
Ad. 12  Záver 
Starosta obce 
Nenárokujem si dar predvídavosti. V najskrytejšom kútiku srdca som predsa len dúfal, že sa 
dnes dopracujeme k definitívnej podobe verzie Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou pre rok 
2013. Nie za seba, ale v prvom rade v mene našich spoluobčanov vám vrelo, úprimne 
ďakujem za úspešný výsledok tohto kľúčového zasadnutia OZ. Chcem kolegiálne poprosiť 
poslancov, ktorí neuspeli so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, aby to nechápali ako prehru. 
Ak sme ich neschválili, tak jedine preto, že sme nechceli ešte väčšmi poddimenzovať 
jednotlivé rozpočtové kapitoly. 
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Netvrdím, že sme prijali ideálne zostavený rozpočet do budúceho roku. Určite si každý z vás 
vie predstaviť optimistickejšie relácie, najmä vo výdavkovej časti. Jedno však dokumentu, 
ktorý sme schválili, nemožno uprieť. Spočíva na realistickom rozbore našich objektívnych 
možnosti. Nepodľahli sme manierom typickým pre veľkú politiku. Nežonglujeme s číslami, 
neodkazujeme nášho voliča na chimerické zdroje „budúcich možných rezerv“. Môžeme si 
pozrieť rovno do očí bez ohľadu na politickú príslušnosť a myslím si, že prijatý rozpočet 
napľňa i prijatú deklaráciu ZMOS-u a vlády SR týkajúcu sa konsolidácie verejných financií. 
Môžeme si žičlivo podať ruky, nik z nás nemusí prechádzať na druhú stranu ulice, keď stretne 
svojho voliča. 
V predchádzajúcom kalendárnom roku sa nám dobrým hospodárením podarili zrealizovať – 
môžem to povedať veľké investičné veci, veď sme bez toho, aby sme úverovo zaťažili obec 
zrekonštruovali časť MK, zakúpili snežnú frézu, začali z realizáciou rekonštrukcie oplotenia 
atď. Dúfam, že vďaka prijatému rozpočtu úspešne nadviažeme na predchádzajúci rok 
a budeme krôčik po krôčiku pokračovať v nastúpenej ceste. 
Prajem vám príjemný zvyšok večera i pocit výsostne oprávnenej spokojnosti z poctivo 
odvedenej zodpovednej práce. 

Následne starosta obce prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2013 
ukončil o 20:30 hod. 
 
 

 
 

        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Martin Machciník                                             ..................................... 
                         
Dpt. Jozef Vavrica                                                        ..................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Anna Vrbinárová                                                                                    ..................................... 
 


