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Zápisnica OZ 2/2013 

 
zo  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 05. 03. 2013   

na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou 
 
 
Prítomní: 
                  
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha  

Poslanci OZ : Miroslav Dorman  
                        Vlasta Gajdicová  
                             Mgr. Janka Jurčová 
                             Mgr. Katarína Chnapková 
                             Ján Lysík 
                             Mgr. Marta Sláviková                              
                             Dpt. Jozef Vavrica 
                             Jozef Zborovan 
Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Machciník – ospravedlnený  
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár 
Hostia:  viď prezenčná listina 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 
3. Zapojenie sa obce  do zverejnených výziev 
4. Úprava Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2013 
5. Rôzne  
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 

 
 
 
   Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných, skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, schôdza je  
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uznášania schopná.  Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala 
riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.  

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

 

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

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

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Chnapková  
                                                                                    Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                     
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
   
Ad.3 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev  
 

Starosta obce v tomto bode predložil prostredníctvom videoprojekcie  dôvodovú správu: 
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Obec Vysoká nad Kysucou predložila dňa 19.11.2012 Trenčianskemu samosprávnemu kraju  
(Správca Fondu  mikroprojektov v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013), 
žiadosť  o poskytnutie finančného príspevku s názvom Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká 
nad Kysucou a Bílá (SK/FMP/09/023).  

Žiadosť bola  predložená v rámci 9.výzvy na predkladanie projektov, vyhlásenej dňa 
04.09.2012 pre fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007-2013. 

! Mikroprojetkt bol predložený: 

- Celkový rozpočet mikroprokektu ...........................................................31.820,40 € 
- Spolufinancovanie  zo zdrojov EU..........................................................27.047,34 € 
- Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu...................................................3.182,04 € 
- Spolufinancovanie z rozpočtu obce...........................................................1.591,02 € 
- Spolu........................................................................................................31.820,40 € 

 
! Listom č.j. TSK/2013/0038-6 zo dňa 27.02.2013 Trenčiansky samosprávny kraj 

oznamuje  (žiadateľovi) obci Vysoká nad Kysucou, že žiadosť  bola Regionálnym 
výborom FMP odporučená na schválenie s podmienkou. 
 
 
Mikroprojekt bol schválený s podmienkou: 
- Stavebné výdavky- realizácia príspevku (95%) bude vychádzať z 50% 

obstarávacej ceny nadobudnutého majetku. 
 
- Celkový rozpočet mikroprokektu ............................................................31.820,40 € 
- Spolufinancovanie  zo zdrojov EU..........................................................14.339,67 € 
- Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu...................................................1.687,02 € 
- Spolufinancovanie z rozpočtu obce.........................................................15.793,71 € 
- Spolu........................................................................................................31.820,40 € 

 
Záver: 

Aj napriek tomu, že spolufinancovanie    mikroprojektu z rozpočtu obce  pri jeho predkladaní 
predpokladalo 5% z celkovej výšky  ( 1.591,02 €) a schválený  mikroprojekt je podmienený 
spolufinancovaním z rozpočtu obce vo výške 50% ( 15.793,71 €) – doporučujeme OZ 
predložený návrh na uznesenie schváliť. Schválenie návrhu uznesenia bude mať však za 
následok aj úpravu schváleného rozpočtu obce pre rok 2013. 

                                                                                                                       
Po ukončení prezentácie, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nakoľko nikto 

z prítomných poslancov nemal k predloženej dôvodovej správe  žiaden pozmeňujúci návrh, 
dal starosta o predloženom návrhu hlasovať: 
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 
 

" akceptuje rozhodnutie 
Regionálnneho výboru zo dňa 14. a 15. februára 2013, na základe ktorého bolo 
schválené poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu s názvom 
Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá (SK/FMP/09/023), 
 

" súhlasí 
s podmienkou navýšenia spolufinancovania z vlastných zdrojov na sumu  15.793,71 
EUR. 
 

 
Ad. 4 Úprava Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2013 

 
Starosta obce  aj v tomto bode predložil prostredníctvom videoprojekcie  dôvodovú 

správu: 
 
Listom č.j. TSK/2013/0038-6 zo dňa 27.02.2013 Trenčiansky samosprávny kraj  

oznamuje  (žiadateľovi) obci Vysoká nad Kysucou, že žiadosť s názvom Zvýšenie 
bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá (SK/FMP/09/023),  bola  schválená 
s podmienkou. 

Spolufinancovanie    mikroprojektu z rozpočtu obce  pri jeho predkladaní predpokladalo 
5% z celkovej výšky  (1.591,02 €) a schválený  mikroprojekt je podmienený 
spolufinancovaním z rozpočtu obce vo výške 50% ( 15.793,71 €). 

Tým, že OZ  akceptovalo rozhodnutie  Regionálneho výboru TSK na hore uvedený 
projekt (Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá (SK/FMP/09/023) je 
potrebná  úpravu schváleného rozpočtu obce pre rok 2013. 

Úprava rozpočtu spočíva: 

 

A) Výdavková  časť rozpočtu: 
0640 – Verejné osvetlenie 

Bežné výdavky 
637 003  - propagácia, reklama, inzercia ........................................................................40,00 € 
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                                                                 (V zmysle PD-  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá ) 

 
637 005 – špeciálne služby.........................................................................................1.880,00 € 

                                                               (V zmysle PD-  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá ) 
Kapitálové výdavky 
718 003 – rekonštrukcia a modernizácia telekomunikač. techniky..........................29.900,00 €  
                                                                (V zmysle PD-  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá ) 

0170 - Transakcie verejného dlhu 

651 002 – splácanie úrokov .......................................................................................1.007,00 € 

                                                                                                                          z preklenovacieho úveru 

653 001 – poplatky súvisiace s úverom........................................................................500,00 € 

                                                                                                                                                                 z preklenovacieho úveru 

0610 – Rozvoj bývania 

Kapitálové výdavky 

717 002 – rekonštrukcia a modernizácia...............................................................- 18.160,00 € 

Zateplenie  nájomnej bytovky ( na úhradu spolufinancovania projektu Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá ) 

0760 – Zdravotné stredisko 

Kapitálové výdavky 

717 002 – rekonštrukcia a modernizácia..................................................................- 7.782,00 € 

                                                                           Zateplenie  zdravotného strediska nie je možné realizovať bez zateplenia  bytovky 

Finančné operácie 

821 004 – splácanie istiny z úverov krátkodobých..................................................29.900,00 € 

                                                        Úhrada preklenovacieho úveru po prijatí prostriedkov z refundácie a ostatných zdrojov obce 

 

Výdavky celkom......................................................................................................37.285,00 € 

 

B) Príjmová  časť rozpočtu: 
Kapitálové transféry 

322 - Kapitálové transféry .......................................................................................16.027,00 € 

                                                                                                                                                                 Príspevok z ERDF a ŠR 

Finančné operácie 

513 001 – bankové úvery krátkodobé..................................................................29.900,00 € 
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Príjmy celkom......................................................................................................45.927,00 € 

 

Rozdiel:   + 8.642,00 € ( ponechať ako prebytok na prípadné dofinancovanie školstva) 

 
Po ukončení prezentácie, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nakoľko nikto 

z prítomných poslancov nemal k predloženej dôvodovej správe  žiaden pozmeňujúci návrh, 
dal starosta o predloženom návrhu hlasovať.  

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
 

" Schvaľuje 
A) Úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2013. 
B) Prijatie krátkodobého bankového úveru vo výške 29.900 €. 

 
 
 
 
Ad.5  Rôzne 
 

Starosta obce v tomto bode otvoril diskusiu. Nakoľko sa jednalo o mimoriadne 
zasadnutie OZ, nikto sa neprihlásil do diskusie, preto starosta obce tento bod ukončil. 
 
Ad. 6 Schválenie uznesenia 

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

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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  Uznesenie OZ č. 2/2013 bolo teda jednohlasne prijaté. 
 
 
Ad. 7 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 
a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne druhú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1610 hod. 
 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Katarína Chnapková                                                  ……………………….. 
                         
Mgr. Janka Jurčová                                  ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                   ………………………. 


