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Zápisnica OZ č. 5/2013 
 
z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 07. 06. 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: 0 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 
1.  Otvorenie  
2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.  
3.  Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva (videoprojekcia)  
4.  Návrh Dodatku č. 2/2013 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení  

dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
na území obce Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)  

5.  Návrh Dodatku č. 3/2013 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2012 o správnych 
poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou 
(bude zaslané e-mailom)  

6.   Investičná výstavba v obci (bude zaslané e-mailom)  
7.   Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2013 (bude zaslané e-mailom)  
8.   Zapojenie sa obce do zverejnených výziev (Videoprojekcia)  
9.   Prejednanie možnosti zlúčenia školských zariadení v obci (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 ostatných prítomných.  

Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Vysvetlil chybu v pozvánke k bodu 5. Návrh dodatku č. 3/2013 nepatrí k 
k VZN č. 1/2012, ale k VZN č. 4/2012.  K navrhovanému programu nemal z prítomných 
poslancov nikto žiaden iný pozmeňujúci návrh, starosta obce o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva 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 č. 1-5/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa            
07. 06. 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 
                                                                                    Jozef Zborovan 
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!

!

Uznesenie č. 2-5/2013 
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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. 04. 2013. 
 
 
 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. 
Dňa 30. mája 2013 sa konalo prvé pojednávanie. Nakoľko odporca odovzdal súdu vyjadrenie 
len 3 dni pred pojednávaním sudkyňa súd odročila na 23. 7. 2013.   
Na toto pojednávanie už budú prizvaní i mnou navrhnutí svedkovia. Dúfam, že v tejto veci 
držíme za jeden koniec a môžem sa spoľahnúť na Vašu podporu, nakoľko hájime spoločný 
zámer. 

 
 

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. V zmysle uznesenia OZ a v závislosti na vývoji príjmu 
z podielových daní plánujeme v letných mesiacoch pristúpiť k realizácii výmeny okien. 
 
 
UZNESENIE č. 3/2012 zo 29.5.2012: 

Uznesenie č. 12-5-3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo 
A) berie na vedomie 
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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. 13-34- 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. V tejto veci sa 
doposiaľ nič nezmenilo.  

 

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. 
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Uznesenie v plnení. Prebehli už všetky nutné obhliadky na tvare miesta. Momentálne čakáme 
ešte na vyjadrenie Správy ciest ŽSK a po súhlase majiteľov v krátkom čase, predpokladám, že 
v letných mesiacoch, pristúpime k realizácii. 
 
 
 

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 splnené. O ukončení prác sme informovali na infokanáli i na webe. 
 

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 sme 
systém ešte technicky nepreverili s pánom Polokom, 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 túto možnosť na VÚC 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. Tejto problematike je venovaný bod č. 9 

 

!   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. Boli objednané potrebné značky, ktoré boli doručené len minulý 
týždeň. Ich osadenie už je zaradené v pláne prác. K samotnému osadeniu je však ešte nutný 
súhlas okresného dopravného inšpektorátu. 

 

 

UZNESENIE č. 1/2013 zo 26.2.2013: 
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. 

Uznesenie je v plnení. Zatiaľ sa k prácam neprikročilo. Po ukončení podávaní 
prihlášok do materskej školy a následnej sumarizácií sme zistili, že sa nám hlási o 15 
detí viac. Po následnej analýze a porade s pani riaditeľkou sme sa rozhodli prijať 
všetky deti s tým, že bude vytvorená trieda č. 3. Jej zariadenie bude financované zo 
schválených finančných prostriedkov pre MŠ. Bude však nevyhnutné prijať ďalšiu 
pracovnú silu avšak na dobu určitú! 
Dostali sa ku mne informácie, že mnoho rodičov „taktizovalo“ a  podávali prihlášky 
i na Makov – musím však povedať, že my musíme urobiť všetko preto, aby sme si 
deti v našej obci udržali, nakoľko od toho priamo závisia naše školy. 

V budove MŠ máme i určité výhrady hygieny, hlavne v priestoroch ŠJ (upchaté WC, 
chýbajúce prahy a pod.) v závislosti na finančných prostriedkoch chceme k prácam 
pristúpiť v letných mesiacoch počas prázdnin a to sa týka i samotných toaliet v MŠ.  

Momentálne sa však v MŠ a ŠJ stretávame s veľkými problémami personálneho 
charakteru, ktoré s riaditeľkou i vedúcou v rámci našich kompetencií priebežne 
riešime. Do kuchyne sme na 2 hod. museli na dohodu prijať pracovnú silu do konca 
mesiaca jún kvôli dlhodobej PN kuchárky. Od 1. 7. 2013 k obom nastupuje výpomoc 
v podobe aktivačných pracovníkov. 

V tomto bode starosta obce podrobne rozobral problematiku MŠ a predložil návrh na 
schválenie zriadenia 3 triedy MŠ. O tomto návrhu dal hlasovať.  
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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. 3-1-5/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie triedy č. 3 v MŠ Vysoká nad Kysucou. 

 

K bodu 10-1/2013 

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.  

Požiadavka je v plnení. Vec som sa snažil riešiť najskôr osobne. Bol som na SAD trikrát, ale 
nakoľko sa vo veci nekonalo, požiadal som pána riaditeľa ZŠ E. A. Cernana o zaslanie 
oficiálnej žiadosti, ktorú som aj s kladným stanoviskom obce zaslal na SAD. Teraz čakám... 

Bola na mňa vznesená požiadavka, či sa dá niečo urobiť s obecným rozhlasom v časti 
u Papajčíkov, kde je rozhlas veľmi zle počuť.  

Bol tam mierne sklonený amplión u rodinného domu pána Rekšáka. Dňa 25. 4. 2013 
opravené a o 8:50 hod. bola overená i jeho funkčnosť priamo vo dvore pani Papajčíkovej resp. 
Adamcovej. 

 

 
UZNESENIE č. 2/2013 z 5.3.2013: 
Uznesenie 3 - 2/2013 
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  
15.793,71EUR. 

Uznesenie je v plnení. Dňa 2. 6. 2013 bola odoslaná a dňa 4. 6. 2013 i zverejnená výzva na 
predkladanie ponúk na zhotovenie diela. Odborne spôsobilou osobou, ktorá realizuje verejné 



Strana 10 z 36  Zápisnica č. 5/2012 
 
 

obstarávanie je Ing. Ján Mrocek z Detvy. Uchádzači môžu predkladať ponuky najneskôr do 
24. 6. 2013 do 10:00 hod. 

 

 
UZNESENIE č. 3/2013 zo 2.4.2013: 
Uznesenie 4 - 3/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

! berie na vedomie 
Informáciu starostu obce o poskytnutí dotácie vo výške 100.000,- EUR na 
„Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. 

Uznesenie je v plnení. Stavba bola zhotoviteľovi odovzdaná 29. 5. 2013 o 8:00 hod. 
V pondelok 4. 6. 2013 sa začalo s prácami. Chodím tam na takú nie že kontrolu, ale aby som 
mal prehľad každý deň. Zatiaľ idú práce podľa plánu a úprimne sa teším z nového diela. 

 

 

UZNESENIE č. 4/2013 zo 17.4.2013: 
Uznesenie 3 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

a) schvaľuje zrušenie doterajšej nájomnej zmluvy  č. 3/2011 zo dňa 1.12.2011, 
uzatvorenej medzi obcou Vysoká nad Kysucou a spoločnosťou Matepharn a.s., 
Palárikova 48, 022 01 Čadca, 

b) schvaľuje  uzatvorenie novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
stým, že žiadosť  zo dňa 15.4.2013  od spoločnosti Matepharn a.s., Palárikova 48, 
022 01 Čadca bude  prílohou  novej nájomnej zmluvy. 

c) súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
s podmienkou, že v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia 
v termíne do 30.06.2013. 

Uznesenie je v plnení. V priestoroch došlo k doplneniu zariadení. Boli uzatvorené zmluvy 
s niektorými matkami, kvôli vytvoreniu obvodu. Vec je teda do konca mesiaca stále otvorená. 

 
Uznesenie 4 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

a) schvaľuje realizáciu časti  projektu „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká 
nad Kysucou pomocou kamerového systému“ : 

- monitorovacie pracovisko - centrum PTV, 
- vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou, 
b) schvaľuje spolufinancovanie obce na uvedenom projekte  vo výške 2.000 €, čo 

predstavuje 33% nákladov zrealizovanej časti projektu v celkovej výške 6.000 € 
(dotácia + spolufinancovanie zo zdrojov obce). 
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Uznesenie je v plnení. Dňa 6. 6. 2013 nám bola doručená na podpis mandátna zmluva na 
výber dodávateľa diela. Momentálne prebieha výber dodávateľa. Dielo by malo podľa mojich 
informácií byť dokončené do konca mesiaca Júl. 

 
Ostatné body jednotlivých uznesení i vaše požiadavky (autá, autobus...) sú splnené.  
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny 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!

!
Uznesenie č. 3-2-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia č. 4/2013 zo dňa 17. 4. 2013.  
 
 
 

Ad. 4  Návrh Dodatku č. 2/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 
3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu 
a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce 
Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
Návrh dodatku č. 2/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2013 vám bol zaslaný 
elektronickou poštou. V zmysle zákona bol zverejnený na našej webovej stránke i úradnej 
tabuli. Ide v ňom o zmenu termínu, ktorý navrhujem posunúť kvôli predĺženej skúšobnej 
prevádzke celej kanalizácie. Pravdou však je, že je nutné, aby ste i vy robili medzi našimi 
občanmi dostatočnú osvetu, aby sa pripájali. Naplnenie a úspešnosť projektu spoločnosti 
SEVAK a.s. je i samozrejme naším záujmom, nakoľko Obec Vysoká nad Kysucou je taktiež 
akcionárom spoločnosti.   
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasili, aby dal starosta obce o tomto bode hlasovať. 
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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. 4-5/2013   
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 
3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 
Ad.  5  Návrh Dodatku č.  3/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 
            4/2012  o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za komunálne  
            odpady  a drobné  stavebné odpady  v obci  Vysoká nad Kysucou  
 
Starosta obce                          

Ešte raz sa ospravedlňujem za chybu v pozvánke. Predmetom je doplnenie §9 bod 2 odstavec 
2.1 dotknutého Všeobecne – záväzného nariadenia č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
o ďalšie zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb. 
Ide o výkup papiera formou výmeny za toaletný, ktorý sa v našej obci snažíme realizovať. 
Musím však povedať, že máme s tým pánom veľké problémy. Všetko sa mu zdá drahé, 
sťažuje sa na našu zlú spoluprácu, že nikde nemusí dokladovať živnosť iba u nás a pritom je 
to zo zákona, vyčíta nám, že papier radšej pálime atď. Pravdou však je, že je to služba 
obyvateľom našej obce. 

Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Nakoľko nikto z prítomných po vysvetlení nepredniesol žiadnu pripomienku k Návrhu 
Dodatku č. 3/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 4/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou 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. 5-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 
4/2012 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
Ad. 6  Investičná výstavba v obci Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
Tento bod je jedným z hlavných bodov programu, kvôli ktorému sme sa zišli. Materiál vám 
bol zaslaný e-mailom. Jedná sa o finančnú investíciu v dvoch oblastiach a to miestne 
komunikácie a oprava strechy ZŠ Horný Kelčov. Obec by chcela práce realizovať už 
v nasledujúcich mesiacoch.  
Stretol som sa s komisiou výstavby a kompletne sme prešli komunikácie v celej obci. Mohol 
by som ich rozdeliť do dvoch skupín: 

1. miestne komunikácie dotknuté výstavbou kanalizácie  
2. miestne komunikácie ostatné 

K prvej skupine: 
Inkriminované úseky sme s pracovníkmi obce podrobne zmapovali a celú dokumentáciu sme 
formou reklamácie a sťažnosti zaslali zhotoviteľovi povrchových úprav miestnych 
komunikácií po kanalizácii.  
Podrobnejšie sa však budeme venovať druhej skupine: 
Musím konštatovať, že nemáme po zime až také veľké výtlky, ale máme veľké problémy 
s komunikáciami po výstavbe kanalizácie. Na základe spoločnej obhliadky miestnych 
komunikácií navrhujeme postup ich opráv ako vám bol e-mailom zaslaný. Rekonštrukciu si 
však vyžaduje ešte mnoho úsekov a i keď nerád, musím to povedať, že v tomto smere nás 
čaká ešte veľa práce. Verím, že tak isto i vy, ako i ja, by sme boli najradšej keby všetky 
miestne komunikácie boli pokryté asfaltom a spevnené. 
 
Druhá časť tohto bodu, oprava strechy v ZŠ Horný Kelčov, je skutočne nevyhnutná, nakoľko 
strecha je vo veľmi zlom stave. Nezateká iba na jednom mieste, ale všade, o čom som sa sám 
presvedčil a následne obhliadku vykonala i komisia výstavby. V rozpočte ste schválili 
finančné prostriedky na jej opravu, teraz ide iba o dofinancovanie rozdielu medzi už 
schváleným rozpočtom a skutočnou potrebou v zmysle kalkulácie predbežných nákladov.  
 
Následne starosta obce predstavil pomocou videoprojekcie investičné akcie, pre ktoré 
pripravil podklady prednosta obecného úradu.  
 

Pripravované investičné akcie 
 

A) Opravy miestnych komunikácií   
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Na základe uznesenia vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 Ministerstvo dopravy, výstavy 
a regionálneho rozvoja bola obci Vysoká nad Kysucou poskytnutá účelová dotácia na 
riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obcí po zimnej prevádzke.  
 
Dňa 22. 5. 2013 Komisia pre oblasť životného prostredia rozšírená o starostu obce a 
ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu najviac poškodených miestnych 
komunikácií: 
1) MK Slončíky smer Poľana.....................predbežné náklady .....................4.900,00 € 
2) Most do Škradného  ..............................predbežné náklady........................ 120,00 €  
3) MK Jedľovník (Markuliak, Cipko)........predbežné náklady .....................4.200,00 €  
4) MK železničná stanica (Beňo) ..............predbežné náklady ........................800,00 € 
5) Semeteš „Solíky“  .................................predbežné náklady......................3.800,00 €   
6) Semeteš „Šupíky“  .................................predbežné náklady.....................2.900,00 €   

Spolu........................................................................................................16.720,00 €                                                                                           
 

B) Oprava strechy ZŠ Horný Kelčov   
Dňa 22. 5. 2013 Komisia  pre oblasť životného prostredia rozšírená o starostu obce a 
ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu budovy ZŠ Horný Kelčov 
a zistila, že triedy a miestnosti I. nadzemného  podlažia sú  z veľkej časti zatečené 
a zaplesnené dôsledkom toho, že strešná konštrukcia je značne poškodená a vyžaduje 
si  celkovú výmenu strešného plášťa modifikáciou hydroizolačných asfaltových pásov. 
 
Predpokladané náklady ................................................................................10.000,00 € 

 
Keďže nikto z poslancov nepredniesol žiadny iný návrh, dal starosta obce 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!

 
Uznesenie č. 6-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu pripravovaných investícií: 

A) Rekonštrukciu  miestnych komunikácií – vo výške pridelenej dotácie z MDVaRR SR 
B) Opravu strechy ZŠ Horný Kelčov 

 
 
 

Ad. 7   Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2013 
 
Starosta obce 
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Pôvodne mala byť úprava rozpočtu zaslaná e-mailom, ale nakoľko nie sú zmeny rozsiahle 
a hlavne celý odbor účtovníctva intenzívne pripravoval podklady pre audítora, ktoré sme 
museli dnes odovzdať, návrh vám predloží formou videoprojekcie Jana Kubalová - hlavná 
účtovníčka. 
 
Po skončení prezentácie pomocou videoprojekcie konštatovala: 
V zmysle predloženého návrhu boli schválené všetky položky rozpočtu. Časť rozpočtu za 
aparát obecného úradu je prebytkový o 17.300 €. Z tejto sumy je navrhovaných  2.300 €  na 
dofinancovanie opravy zatekajúcej strechy na budove ZŠ Horný Kelčov. Pôvodne schválená 
suma bola  po presnej kalkulácii opráv nepostačujúca.  
Zostávajúca suma prebytku je navrhnutá ako dočasná pôžička na mzdy a prevádzku pre ZŠ 
Horný Kelčov, nakoľko škola nemôže z pridelených finančných prostriedkov zabezpečiť  
bezproblémový chod. Dohodovacie konanie na dofinancovanie školstva práve prebieha.  
Úprava výdavkovej časti rozpočtu   49.660 €    
                                             v tom:  32.660 €   aparát úradu  
                                                         17.300 €   ZŠ Horný Kelčov  
                                                                 
Úprava príjmovej časti rozpočtu   49.660 €. 
Rozpočet obce ostáva vyrovnaný.  
 
Nakoľko nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o úprave rozpočtu č. 2/2013. 
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. 7-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2013. 
 
 
 
Ad. 8  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
 
 
 Starosta obce predstavil pomocou videoprojekcie predložené projekty, ktoré obec podala a sú 
ešte „živé“ nakoľko o nich doposiaľ nebolo rozhodnuté.   
 
Podané projekty a projekty, ktoré sú v platnosti  ku dňu 06.06.2013 
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A) Rok 2011 
 
" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu: Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu 
krajiny bez hraníc 
Cieľ projektu: 
Spoločný projekt mesta Bytče ako vedúceho partnera projektu, mesta Púchov ,  obce 
Vysoká nad Kysucou  a cezhraničného partnera mesta Karolínka, skvalitnenie 
technického vybavenia hasičských zborov, podpora spolupráce medzi jednotkami 
požiarnej ochrany, zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných  
požiarnych zboroch a, o prírodných a technologických rizikách. 
Náklady : Celkové náklady projektu – 999.676,42€. 

                              Požadované náklady z ERDF – 849.724,95 € 
                              z toho pre obec Vysoká nad Kysucou 177.309,62 €  

Vyjadrenie: 
Projekt bol rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV- 
2012-2173/370712-4 zo dňa 03.12.2012 schválený 
V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľov dodania tovaru, 
ktoré zabezpečuje mesto Bytča ako vedúci partner projektu.  

 
 

B) Rok 2012 
 

" Poskytovateľ NFP: Program obnovy dediny 
Názov programu a projektu: Skrášlenie centra obce Vysoká nad Kysucou 
v náväznosti na ostatné plochy 
Cieľ projektu: 
Zvýšenie atraktívnosti obce, zachovaním prírodného  a vidieckeho prostredia 
v parkovej časti obce,  doplnením lavičiek na oddych a dobudovanie oddychových 
zón. 
Náklady:  celkové náklady projektu – 3717,3 € 
                  požadované dotácia – 3500 € 
                  vlastné zdroje – 217,30 € 
Vyjadrenie : 
-  Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava , 
Oblasť: rozvoj odpadového hospodárstva 
Činnosť: Zavedenie separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov 

 
Názov programu a projektu: Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného 
zberu 
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Cieľ projektu: rozšírenie separovaného zberu  
Náklady:  celkové náklady: 38.380,00 € 

                             požadovaná dotácia 36.460,00 €  
                             vlastné zdroje: 1930 € 

Vyjadrenie :  
- projekt nebol úspešný. 

 
" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava , 

Oblasť: zelená investičná schéma 
Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
 
Názov programu a projektu: Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so sídlom 
obecného úradu 
Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti- výmena okien, zateplenie  
Náklady:  celkové náklady: 113.953,25 € 

                             požadovaná dotácia 108.255,58 € (95%) 
                             vlastné zdroje: 5.697,67 € 

Vyjadrenie : 
-  projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 

" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava , 
Oblasť: zelená investičná schéma 
Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 
 
Názov programu a projektu: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ vo 
Vysokej nad úradu  
Cieľ projektu: 
Zníženie energetickej náročnosti- výmena okien, zateplenie a výmena sanity 
Náklady:  celkové náklady: 207.367,31 € 

                             požadovaná dotácia : 196.998,94 € (95%) 
                             vlastné zdroje: 10.368,06 € 

Vyjadrenie :  
- projekt nebol doteraz vyhodnotený 

" Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva SR, cestou Obvodného úradu Žilina 
(Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR) 
 
Názov programu a projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti- výmena okien, zateplenie a výmena 
sanity 
Náklady:  celkové náklady: zateplenie ....................................87.300,00 € 
                                              výmena okien ............................120.066,00 € 
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                                              výmena sanity............................. 51.071,00 € 
                                              spolu..........................................258.437,00 € 

                              požadovaná dotácia : 245.515,00 € (95%) 
                              vlastné zdroje: 12.922,00 € 

Vyjadrenie :  
- projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 100.000,00€ na 

výmenu okien  (v súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác). 
 
 
 

" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu:  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou 
a Bíla 
Cieľ projektu: Spoločný projekt obce Vysoká nad Kysucou a Bíla  za účelom 
vytvorenia bezdrôtového rozhlasu  
Náklady : celkové náklady projektu – 31.820,40 €€. 

                              požadované náklady z ERDF – 30.229,38 € 
                             vlastné zdroje – 1.591,02 € 

Vyjadrenie :  
- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 15.793,71 € - 50%. 

Zvyšných 50% bude financované z vlastných zdrojov (Uznesenie OZ č. 3-2/2013 
zo dňa 05.03.2013) V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na výber 
dodávateľov dodania tovaru. 

 

C) Rok 2013 
 
" Poskytovateľ NFP : Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva 

Názov  programu a projektu:  Monografia obce Vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu: vydanie monografie obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bude popisovať 
charakteristické danosti územia, dejiny obce a socio-kultúrny potenciál, hospodársky 
život, materiálnu, duchovnú a umeleckú kultúru obce a pod.  
Náklady : celkové náklady projektu – 14.600,00 €€. 

                              požadované náklady z NFP – 13.870,00 € 
                             vlastné zdroje – 780,00 € 

Vyjadrenie :  
- projekt nebol úspešný – rozhodnutie  zo dňa 14.5.2013. 
 
 

" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu:  Orientácia v teréne aj histórií susediacich obcí 
Vysoká nad Kysucou a Bílá 
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Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti 
cezhraničnej spolupráce, vybudovaním náučného chodníka: 
- zvýšenie ekonomického významu turizmu v prihraničnom regióne 
- zvýšenie domácej a zahraničnej návštevnosti 
- udržanie prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne so zameraním na turizmus.  
Náklady : celkové náklady projektu – 40.960,30 €. 

                              požadované náklady z ERDF – 34.816,25 € 
                             vlastné zdroje – 6.144,05 € 

Vyjadrenie:  
- projekt nebol doteraz vyhodnotený (úspešne prešiel formálnou aj technickou 

kontrolou). 
 
 

" Poskytovateľ: Obvodný úrad v Žiline 
Názov projektu: Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou 
pomocou kamerového systému 
Cieľ projektu: 
- Pomocou kamerového systému – komplexná ochrana života, zdravia a majetku 

obyvateľov obce a obce samotnej 
Náklady projektu: 
- celkom...............................................................................................28.288,00 € 
- požadovaná dotácia ............................................................................22.630,40 € 
- zdroje obce ..........................................................................................5.657,60 € 
 
Vyjadrenie :  
- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala na základe Uznesenia Rady vlády SR 

pre oblasť kriminality  dotáciu vo výške 4.000 €. Uznesenie OZ č. 4-4/2013 zo dňa 
17.04.2013 schválila výšku vlastných zdrojov 2.000 € (upravený rozpočet projektu 
6.000 €) V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľov 
dodania tovaru. 

 
 
 

 
" Poskytovateľ: Nadácia Pontis, nadačný fond Kia Motors Slovakia 

 
Názov projektu: Revitalizácia detského ihriska pre mentálne postihnuté detí zo 
špeciálnej triedy ZŠ Horný Kelčov 
Cieľ projektu: 
- Vytvoriť vhodný priestor pre pohybové a voľnočasové aktivity detí 
Náklady projektu: 
- celkom...............................................................................................4.160,00 € 
- požadovaná dotácia ..........................................................................1.500,00 € 
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- zdroje obce .......................................................................................2.660,00 € 
 
Vyjadrenie :  
- projekt bol vyhodnotený ako úspešný - obec získala dotáciu vo výške 1.500,00 €. 

 

 
" Poskytovateľ: Grantový program Futbal to je hra, nadačný fond Slovenskej 

sporiteľne 
 
Názov projektu: Zakúpenie športového a technického zariadenia pre TJ Spartak 
vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu: 
- zlepšiť kvalitu hracej plochy, 
- zakúpenie futbalových dresov pre mládežnícke kategórie, 
- zvýšiť záujem o futbalovú činnosť v obci 
Náklady projektu: 
- celkom.................................................................................................3.160,00 € 
- požadovaná dotácia ............................................................................2.500,00 € 
- zdroje obce ............................................................................................600,00 € 
 
Vyjadrenie :  
- projekt nebol úspešný – rozhodnutie  zo dňa 29.5.2013. 

!
" Poskytovateľ: Slovenskej sporiteľňa – zlepšime spoločne Slovensko 

 
Názov projektu: Medzinárodné stretnutie hasičov veteránov 
Cieľ projektu: 
- stretnutie hasičov veteránov z Vysokej nad Kysucou, Makova, Veľkých karlovíc, 

Horní Bečvy – výmena skúsenosti 
- posilnenie povedomia občanov k dobrovoľnej hasičskej práci, 
- ocenenie dobrovoľných hasičov - veteránov za ich dlhoročnú prácu, 
- prehliadka hasičskej techniky 
Náklady projektu: 
- celkom.................................................................................................10.000,00 € 
- požadovaná dotácia ............................................................................10.000,00 € 
- zdroje obce ..................................................................................................0,00 € 
 
Vyjadrenie :  
- projekt nebol doteraz vyhodnotený, prebieha verejné hlasovanie  na internetovej 

stránke www.spolocne.sk. 

!
" Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
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Názov projektu: Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miestnych 
komunikácií 
Cieľ projektu: 
- Uznesenie vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 – účelovo určenie na riešenie 

kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obcí po zimnej prevádzke 
Náklady projektu: 
-  celkom...............................................................................................14.625,61 € 
- zdroje obce ..................................................................................................0,00 € 
 
Vyjadrenie :  
- projekt bol vyhodnotený ako úspešný- obec získala dotáciu vo výške 14.625,61 € 

*
" Poskytovateľ: Višegradský fond - Our customs with your customs 

 
Názov projektu: Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry miestnych 
komunikácií 
Cieľ projektu: 
- Spoločný projekt obcí V4 - Vysoká nad Kysucou, Bíla (ČR), Lekawica (PL) 
Náklady projektu: 
- celkom................................................................................................8.530,00 € 
- požadovaná dotácia  (70%).................................................................5.971,00 € 
- zdroje obce ...........................................................................................559,00 € 
Vyjadrenie :  
- projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasili, aby dal starosta obce 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!

 
Uznesenie č. 8-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o zapojení sa obce do 
zverejnených výziev. 
 
 
 
Ad. 9  Prejednanie možností zlúčenia školských zariadení v obci  
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Starosta obce 
V zmysle uznesenia OZ 1/2013 som dňa 15. 3. 2013 zvolal spoločné sedenie komisie školstva 
predsedov rodičovských rád, rád škôl, vedúce jedálne a koniec koncov i vás ostatných. Na 
stretnutí sme sa dohodli, že osobitne budú jednotlivé rady k problematike zasadať vo svojich 
zariadeniach a v prípade potreby sa stretnutí rád zúčastním. Osobne som sa stretol 
s pedagógmi a rodičmi v ZŠ Horný Kelčov, v MŠ Vysoká nad Kysucou a v ZŠ E. A. Cernana 
ma kvôli pracovnej vyťaženosti zastupoval pán prednosta. Tie pocity sú všade rovnaké -  
strach z budúcnosti, pedagógovia strach o pracovné miesto, ale všetci súhlasia s nutnosťou 
konsolidácie. Ak by som to zhrnul tak 50 na 50. Žiadna z rád mi však do dnešného dňa 
nedoručila žiadne stanovisko. Stanoviská rád škôl, kladné či záporné, však k prípadnému 
podaniu žiadosti mi bude nevyhnutné doručiť.  
Dostali sa ku mne i všelijaké zákulisné reči – že je to výmysel starostu, že nie je možné, aby 
jeden riaditeľ spravoval niekoľko budov atď. Všade, kde som bol som hovoril, že nás nečaká 
jednoduchá vec, ale vec nevyhnutná. Prípadnému novému riaditeľovi nikto nemôže sľúbiť 
bezstarostné roky mandátu. Ktorá práca je ľahká? Ja verím, že sa nájdu takí, ktorí sa tejto 
výzvy nezľaknú.  
Rozhodnutie je však na obecnom zastupiteľstve. Žiadosť musí byť odoslaná do konca mesiaca 
jún. 
Nutnosťou je však prijatie VZN o zlúčení školských zariadení. Návrh ste dostali 
elektronickou poštou. Návrh bol vytvorený podľa stanovenej predlohy. 
Následne starosta obce požiadal poslancov o ich vyjadrenie a návrhy  a otvoril k tomuto bodu  
diskusiu. 
 
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
Myslím si, že po zlúčení nedôjde k  prepúšťaniu  pedagogických, alebo nepedagogických 
pracovníkov. 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Záleží od úväzkov pedagogických pracovníkov, 30% predmetov si môže vytvoriť škola. 
Môže vzniknúť problém, že bude treba 1 – 2 pracovníkov prepustiť. Podľa môjho názoru 
škola na Hornom Kelčove s 90 deťmi je neudržateľná. Buď tam musia ísť veľké peniaze 
z obce, alebo je to fakt neudržateľné.  
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Na ZŠ sú predmety stanovené legislatívou. Základný úväzok učiteľa na prvom stupni je 21 
hodín a na druhom stupni 23 hodín. Je nevyhnutné dbať na kvalifikovanosť.  
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Zníženie počtu pedagógov je potrebné riešiť odchodom pracujúcich dôchodcov.  
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Nebola by v škole už ani pani učiteľka Valachová ani Grušpierová, keby sme mohli zohnať 
matematikára a chemikára. Ďalej minister hovorí o počte žiakov, napr. na prvom stupni to má 
byť 22 žiakov a pod tento počet nepôjde. Ak škola bude mať menej, buď sa zruší, alebo ju 
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obec bude financovať na vlastné náklady. Počula som aj názory ľudí, sú naklonení myšlienke 
zlúčenia tak, že by sa zlúčili základné školy a materská škola s jedálňou tak, že by ostali dve 
riaditeľstvá a nevytvoril by sa jeden kolos. Ďalší názor je, aby žiaci prvého stupňa ostali na 
Hornom Kelčove a žiaci druhého stupňa chodili do Vysokej. Ďalší názor: zrušiť jedáleň 
v Hornom Kelčove, čím by sa ušetrili kuchárky a dovážať stravu. Elokovanú triedu MŠ na 
Hornom Kelčove dať do jednej budovy s ročníkmi 1. – 4.  
 
Starosta obce 
Zrušenie jedálne v Hornom Kelčove mohol navrhnúť iba človek, ktorý do toho nevidí, pretože 
keď to poviem veľmi laicky, tak jedáleň v Hornom Kelčove zarába viac ako vo Vysokej, 
pretože predávajú obedy. Učiteľky MŠ nebudú určite súhlasiť so zlučovaním so ZŠ, pretože 
lepšie, ako im je teraz, už im nebude: účtovníctvo im vedieme my, keď vypadne pracovná sila 
musím to riešiť s pani riaditeľkou, rôzne opravy musí zabezpečiť obec so svojimi 
pracovníkmi. Tiež jedna škola má svoje odbory, druhá svoje, MŠ svoje a navyše od prvého sa 
mení legislatíva o verejnom obstarávaní čím sa práca ešte navýši. Veľmi si vážim snahu 
a niekedy až nadľudské výkony na úkor vlastného času, každého pedagogického 
i nepedagogického pracovníka v našich školách. Nevidím však prínos v „polovičatých“ 
riešeniach. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Zrušenie jedálne v Hornom Kelčove nevidím ako šťastné riešenie, pretože prevážať stravu je 
veľmi nákladné. Neviem si to ani predstaviť, musí byť na to prispôsobené auto, pracovná sila 
a navyše, je tam elokovaná trieda materskej školy. Je nevyhnutné to ekonomicky prepočítať.  
 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka 
Pri zlúčení by došlo k úsporám v energiách, pretože inak sa pozerajú na veľkého odberateľa, 
je to krok vpred.  
 
Starosta 
Rozprával som sa s kolegami, školstvo je téma číslo 1 v každej obci a zlučovať nie je moja 
myšlienka. Učiteľky sa boja, ale my sa na to pozeráme ako na nevyhnutnosť. Neviem, či 
nájdeme to správne riešenie, myslím 100% vyhovujúce pre všetkých. Výsledok jednaní bol 
takýto, musíme šetriť, ale ešte počkajme, uvidíme.  Verte mi, je to ťažké aj pre vás, aj pre 
mňa, vyjadrujú sa k tomu ľudia, ktorí sa problematike nevenujú, nepoznajú ju, nevedia, ako 
sú školy financované a pod.. A napr. pre ilustráciu: budúci rok ide do 1. triedy v Hornom 
Kelčove 9 detí a nasledujúci 15 detí. Základná škola E. A. Cernana má teraz 183 a na budúci 
rok to bude iba cca 165! 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Udržiavať budovu budeme musieť aj tak.  
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
Musíme to urobiť tak, aby to bolo čo najekonomickejšie. Robili sme obhliadku, strecha sa 
musí zákonite spraviť. A myslím si, že plat jedného riaditeľa nie je zanedbateľný. Je potrebné, 
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aby poslanci presvedčili rodičov detí z Nižného Kelčova, aby nechodili ich deti do školy do 
Makova.  
  
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka 
Zlúčiť školy je veľké šetrenie, je to efektívne, minimálne ušetríme to, čo školu 
dofinancovávame.   
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Aj v školských radoch sú ľudia, ktorí nevedia, prečo sa majú školy zlúčiť, sú proti tomu, ale 
dnes inú šancu nemáme.  
 
Prednosta obce 
Nikto z nás nie je prorokom, ale v súčasnej dobe je zlúčenie najefektívnejšie riešenie. 
Zlúčenie nie je iba záchrana školy v Hornom Kelčove, ale aj záchrana školy vo Vysokej. Je to 
záchrana školstva v obci. Demografická krivka je jasná, detí je málo. 
 
Nakoľko nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať o predloženom všeobecne - záväznom 
nariadení č. 4/2013.  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Janka!Jurčová!

 
Uznesenie č. 9-1-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2013.  
 
 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o zrušení a zriadení školských zriadení. 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Janka!Jurčová!

 
Uznesenie č. 9-2-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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zrušenie 
Základnej školy, Horný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Základnej školy E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
Materskej školy, Vysoká nad Kysucou 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Školskej jedálne pri ZŠ, Vysoká nad Kysucou 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

a následné zriadenie 
Základnej školy E. A. Cernana s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou,  
a ŠKD, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy E. A. Cernana 
s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
a ŠKD, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy E. A. 
Cernana s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a ŠJ, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy E. A. Cernana 
s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a ŠJ, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy E. A. 
Cernana s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a alokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť 
Základnej školy E. A. Cernana s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
a alokované pracovisko, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej 
školy E. A. Cernana s materskou školou, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou, 

prostredníctvom ktorej bude zabezpečená výchova, vzdelávanie a stravovanie detí 
a žiakov v pôvodných priestoroch a alokovaných pracoviskách. 
 
Následne poslanci hlasovali o poverení starostu obce o podaní žiadosti. 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Janka!Jurčová!

 
Uznesenie č. 9-3-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje  starostu  obce podať  žiadosť  na  Ministerstvo  školstva  
o zrušení a následnom zriadení  škôl podľa VZN č. 4/2013. 
 
 
Ad. 10  Rôzne 
 
Bod 10-1  starosta obce  
Príprava monografie. 
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Ak dovolíte, začal by som prípravou monografie obce. Dňa 24. 04. 2013 zasadala Komisia 
pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva, na ktorú som bol prizvaný. Komisia na svojom 
zasadnutí rozhodla, že zostavovateľom monografie bude pán Ivan Gajdičiar z Turzovky. Je 
však potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo redakčnú radu. Môj návrh redakčnej rady: 
Mgr. Anton Varecha, Ivan Gajdičiar, Anton Opial, Mgr. Pavol Kužma, Vlasta Gajdicová, 
Ivan Hudec,  Anna Vrbinárová – kultúrny pracovník - tajomník. Zo všetkými som ich účasť 
v redakčne rade osobne konzultoval a menovaní súhlasili. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny iný návrh dal starosta obce hlasovať za 
návrh zloženia redakčnej rady. 
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. 10-1-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje redakčnú radu v zložení Mgr. Anton Varecha, Anton Opial, 
Mgr. Pavol Kužma, Vlasta Gajdicová, Ivan Hudec,  Anna Vrbinárová – tajomník. 
 
V ďalšej časti tohto bodu programu boli prejednané žiadosti doručené obecnému 
zastupiteľstvu, ktoré predniesol starosta obce. 
 
 
Bod 10-2   Bongilajová Marta, Nižný Kelčov č. 526, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o jedno rázovú finančnú výpomoc z dôvodu požiaru obytnej miestnosti. 
 
Po predložení žiadosti a vysvetlení starosta obce dal hlasovať za spoločný návrh poslancov 
jednorázovej finančnej výpomoci vo výške  100,- € . 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* Miroslav!Dorman!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-2-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Marte Bongilajovej, Nižný Kelčov č. 526, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 100,- €. 
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Bod 10-3  Róbert Gajdoš, Makov - Čierne 186, 023 56 Makov 
Žiadosť o prenájom pozemkov. 
 
Po predložení žiadosti a po spoločnej dohode poslancov, že žiadosť je potrebné doplniť 
o účel, dobu a cenu prenájmu 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. 10-3-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Róberta Gajdoša, Makov-Čierne 186, 023 
54 Makov o prenájom pozemkov, ktorú je potrebné doplniť účelom prenájmu, cenou 
prenájmu a dobou prenájmu. 
 
 
Bod 10-4  JUDr. Anton Kupšo, advokát, Advokátska kancelária, Moyzesova ul. 34, 022  
01 Čadca 
Potvrdenie o vysporiadanie pozemkov CKN 3321/2 a 3344/234 pre Jozef Hrtus a Monika 
Hrtusová, Nižný Kelčov č. 889, Vysoká nad Kysucou. 
 
Starosta obce 
Pre vysvetlenie chcem uviesť, že v danej veci už v minulosti obecné zastupiteľstvo 
rozhodovalo – záporne a jedná sa o opätovnú žiadosť. Nejde ani tak priamo o žiadosť, ale 
o vydanie súhlasu obecného zastupiteľstva na vydanie osvedčenia o vydŕžaní, nakoľko 
pozemok síce nie je vo vlastníctve obce, ale iba v jej užívaní. 
O predloženej žiadosti po jej vysvetlení 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. 10-4-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním osvedčenia o vydržaní parciel CKN 3321/2 a 3344/2 
Jozefovi Hrtusovi a Monike Hrtusovej, Nižný Kelčov č. 889, Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Bod 10-5  Antónia Lisková, Vyšný Kelčov č. 791, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
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Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2112301420 § 81 odst.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne  a drobné stavebné odpady  v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Po predložení žiadosti a spoločného návrhu poslancov znížiť vyrubený poplatok za odpad na 
rok 2013 o 50% a  zaviesť v danej lokalite vrecový systém zberu komunálneho odpadu, 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.  10-5-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje odvolaniu Antónii Liskovej, Vyšný Kelčov č. 791, 023 55 
Vysoká nad Kysucou a znižuje vyrubený poplatok za odpad na rok 2013 o 50%. 
 
 
Bod 10-6  Lubomír a Eva Honzákovi, U Haldy 16, 705 00 Ostrava Hrabuvka 
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad. 
 
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!

 
Uznesenie č. 10-6-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Lubomíra a Evy Honzákovej o odpustenie alebo 
zníženie poplatku za komunálny odpad. 
 
 
Bod 10-7  Základná škola Horný Kelčov 
Návrh na vyradenie inventárnych predmetov. 
 
O predloženej žiadosti dal starosta obce po vysvetlení hlasovať. 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*



Strana 29 z 36  Zápisnica č. 5/2012 
 
 

!

ZA*
!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. 10-7-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Základnej školy v Hornom Kelčove na 
vyradenie inventárnych predmetov. 
 
 
Bod 10-8  Píla Jedľovník, Vysoká nad Kysucou č. 1296 
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti a zrušenie poplatku za odvoz TKO. 
 
Po spoločnom návrhu poslancov, aby dane z nehnuteľnosti boli zaplatené v takej výške ako 
boli  vyrubené a poplatok za odvoz TKO odpustený, dal starosta obce o predloženej žiadosti 
hlasovať. 
Hlasovanie za zníženie dane z nehnuteľnosti. 
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. 10-8-1-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Píly Jedľovník, Vysoká nad Kysucou č. 1296 
o znížení poplatku dane z nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie za odpustenie poplatku za odvoz TKO. 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
!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.  10-8-2-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Píly Jedľovník, Vysoká nad Kysucou č. 
1296 odpustiť  poplatok za odvoz TKO. 
 
 
Bod 10-9  ZO ZPCCH – Vysoká nad Kysucou 
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Poďakovanie predsedníčky orgaizácie. 
 
Starosta obce s poďakovaním oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva a dal hlasovať.  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
!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. 10-9-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH – Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Bod 10-10  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina  
Odstúpenie sťažnosti – Ida Chribíková, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 202. 
 
Po vysvetlení žiadosti poslanci OZ prijali spoločné rozhodnutie, že sťažnosť budú riešiť až po 
predložení LV. O predloženej žiadosti 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. 10-10-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje riešenie sťažnosti – úhradu za zastavený pozemok p.č. 
1388, 1389 Idy Chribíkovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 202, a žiadosťou sa bude 
opňtovne zaoberať až po predložení LV na predmetné parcely. 
 
 
Bod 10-11  Ing. Rudolf  Masarik,  Vysoká nad Kysucou  č.  891,  023 55  Vysoká nad 
Kysucou  
Žiadosť o odkúpenie parcely. 
 
Po spoločnej dohode poslancov OZ, že je potrebné zistiť, za akým účelom Ing. Rudolf 
Masarik žiada o odkúpenie parcely, starosta obce dal o predloženej žiadosti hlasovať. 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

 
Uznesenie č. 10-11-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zistiť, za akým účelom odkupuje Ing. Rudolf 
Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 891, 023 55  parcelu EKN 9597 a či jej odpredaj nespôsobí 
problémy obyvateľom trvale bývajúcim v miestnej časti Jedľovník.  
 
 
Bod 10-12  Centrum voľného času,  Kuzmányho 5,  010 01 Žilina  
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. 
 
Po zistení skutočnosti, že členka, ktorá navštevuje CVČ má viac ako 15 rokov, dal starosta 
obce o predloženej 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. 10-12-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 
Žilina o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. 
 
 
Bod 10-13  Starosta obce 
Vrecový zber TKO a odpustenie poplatku za odvoz TKO v neprístupných osadách. 
 
Obec Vysoká nad Kysucou je kopaničiarskeho chrakteru. Z tohto dôvodu, ako dobre viete, je 
zber v niektorých osadách komplikovaný a dokonca i nereálny. Niektoré časti máme 
poriešené určením zberových kontajnerov. Túto možnosť však nie je možné aplikovať všade. 
Z tohto dôvodu som spoločne so svojimi kolegami spracoval návrh podkladov pre novú 
možnosť zberu – tzv. „vrecový zber“, ktorým sa umožní niektorým obyvateľom, ale najmä 
chatárom odvoz odpadu. Zároveň však uvádzam, že je nutné i dokúpiť 3 kusy 1 100 litrových 
kontajnerov. 
  
Starosta obce podrobne podľa zoznamu domov nachádzajúcich sa v  osadách obce vysvetlil 
možnosti vývozu TKO v jednotlivých lokalitách. Tiež predložil zoznam osád s domami, 
v ktorých nie je možnosť z dôvodu neprístupnosti zabezpečiť odvoz TKO. Z tohto dôvodu po 
spoločnej dohode s poslancami navrhujú poplatok v týchto častiach obce odpustiť.  
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Daniela Kubicová 
V osadách, kde bude zavedený vrecový systém zberu a odvozu TKO navrhujem 4 zvozy. 1x 
na jar, 2x cez letné obdobie a 1x na jeseň. Na každý zvoz by boli občanom pridelené 2 ks 
igelitových vriec.  
 
Nakoľko už nikto nemal pripomienku starosta obce dal hlasovať za zavedenie vrecového 
systému zberu a odvozu TKO v osadách obce.   
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
!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. 10-13-1-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zavedenie vrecového systému zberu a odvozu TKO 
v osadách obce U Baričákov, Skybíkovia, Sidorky, Husľov, Mihalka, Zadná Šatina, 
U Šupíkov, Dučkov, U Grušpierov, Závršie, U Putkov,  U Ritnošov, U Veselkov,  kde nie je 
iná možnosť zberu a  odvozu TKO. 
 
Hlasovanie poslancov o odpustení poplatkov za TKO z dôvodu nedostupnosti zabezpečenia 
odvozu TKO.  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
!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. 10-13-2-5/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatku za TKO v osadách obce U Ďurkáčov, 
Beskyd,  Kornačovka, Dibalka, Pokrývky a Volárska z dôvodu neprístupnosti odvozu TKO. 
 
 
Starosta obce 
Po 4 a ½ roku sa nám úspešne podarilo zavŕšiť proces vysporiadavania pozemku pod budovou 
bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Sme majiteľmi budovy i pozemku a máme už i 
LV. Je potrebné do budúcna rozmýšľať, ako budovu využiť. Domov dôchodcov by bol veľký 
problém, nakoľko nás už nezaradia do siete, nové zariadenie by sme museli prevádzkovať na 
vlastné náklady. Najlepšie by bolo nájsť developera, ktorý by tam postavil byty. Bol by som 
rád, keby ste nad využitím budovy porozmýšľali a v krátkej budúcnosti predložili svoje 
návrhy.  
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Pripravuje sa nový grafikon, v prípade vašich požiadaviek a návrhov mi ich zašlite, aby som 
to mohol včas pripomienkovať. Bližšie informácie o pripravovanom grafikone nájdete na 
uvedenej adrese: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/ramcovy-navrh-vlakovej-
dopravy-obdobie-2013-2014.html 

Pripomínam a srdečne vás žiadam, aby ste sa v čo najväčšom počte zapojili do verejného 
hlasovania  na internetovej stránke www.spolocne.sk, a tak podporili projekt Medzinárodné 
stretnutie hasičov veteránov.   Je to skutočne len o hlasovaní, ktorý z projektov bude finančne 
podporený a teraz môže rozhodnúť každý z nás. Prosím vás zmobilizujte rodiny, známych, 
aby hlasovali.  

Chcem vás všetkých srdečne pozvať v nedeľu 9. júna na Kysucký maratón a hodové slávnosti 
do Horného Kelčova i na všetky podujatia Leta vo Vysokej. 
 
Ďalej by som vás chcel oboznámiť s problémom zvýšeného skládkovania odpadu na 
Semeteši. Máme v správnej rade TKO Semeteš zástupcu, ktorý zastupuje aj obec Makov. 
TKO Semeteš momentálne rieši veľmi vážnu vec a to je zvýšené skládkovanie nad kvóty, 
ktoré sú povolené v zmluve. Správna rada TKO toto riešila a pánovi Grežďovi bol poslaný 
tento list a chcem, aby ste boli o probléme informovaní. Z uvedeného listu vyplýva, že bolo 
na Semeteš za rok 2012 vyvezené o 2046 ton odpadu viac, čím bola porušená zmluva medzi 
TKO Semeteš a Wood Energy. Správna rada žiada, aby bolo v nasledujúcom roku vyvezené 
o uvedený rozdiel menej. Maximálne množstvo pre nasledujúci rok bude 13 804 ton.  
 
Ing. Ján Lisko 
Ťažko sa k tomu vyjadriť. Na  skládku firmy Wood Energy s.r.o. vozia odpad z mesta 
Púchov, Považská Bystrica i z Považského Chlmca. Riaditeľ p. Ján Filo potvrdil že sa dovážal 
odpad z iných miest, ale za posledné mesiace sa odpad nedováža. Na Správnej rade sa otvorila 
diskusia k hlavnému cieľu Združenia TKO Semeteš, n.o., že skládkovanie odpadu je pre 
mesto Turzovka a zakladateľské obce. Projekt vytvorený na skládkovanie 1. kazety je 
vytvorený na 5 rokov s kapacitou 15 850 ton/rok pod zmenou projektu VHS Žilina. Za rok 
2012 bolo dovezených (podľa poskytnutých údajov vážnych lístkov) celkovo 17 896 ton 
spolu s injektným materiálom a teda je vidieť razantné zapĺňanie kazety. Vzhľadom k tomuto 
zapĺňaniu sa napísal list majiteľovi firmy Wood Energy s.r.o. na riešenie problému rýchleho 
skládkovania ako aj nadmerného vzniku zápachu, ktorý znepríjemňuje život občanom osady 
Semeteš i časti Turzovky – Vyšný Koniec.   
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Určite je to potrebné riešiť, keď sa skládka zaplní, kde budeme potom odvážať odpad a za akú 
cenu? 
 
Prednosta obce 
Žiadam pána Liska tlmočiť pánovi Filovi, aby neposielal rozbité autá na zvoz, nakoľko po 
zvoze nám zostávajú znečistené cesty.  
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Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
Neviem, z akého dôvodu vo Varechovskom potoku nechodí kukavoz po Koteka, veď nie sú 
tam žiadne ploty, v minulosti to problém nebol. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
Chcem poprosiť o vykosenie prejazdu u Sojkov a Gajdicovského potoka. 
 
Prednosta obce 
Vieme o tom. Práce už boli naplánované na realizáciu pred dvoma týždňami. Z dôvodu 
daždivého počasia sa tieto práce doposiaľ nemohli uskutočniť. 
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ  
Chcel by som sa opýtať ohľadom obecných bytov,  najmä ako sa riešia neplatiči.  
 
Starosta obce 
Riešime to, ale musíme dodržiavať legislatívu. Obec musím  dlžníkom najskôr odosielať 
výzvy na zaplatenie. Som si vedomý, že každého môže pritlačiť nečakaná životná situácia či 
finančná kríza, ale nás sa nikto nepýta či máme na splátku úveru za bytovku. Každý 
z nájomníkov si musí uvedomiť, že sa môže „prikryť iba takou perinou na akú má“. 
 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka  
V zmysle nájomnej zmluvy máme možnosť neplatičov vysťahovať aj bez náhrady ubytovania 
pokiaľ nezaplatia 3 za sebou nasledujúce mesiace. Neplatiči túto skutočnosť využívajú, 1 
mesiac doplatia, a opäť im zostane 2 mesačný nedoplatok. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 

Zastávka u kostola je zbytočná, mohla by sa previesť na zastávku U Urbana. 
 
Starosta obce 
Viaceré autobusové zastávky chceme riešiť priebežne. Je na to potrebná drobná rekonštrukcia.  
V tomto čase by nám pán Gašparík mal zhotoviť dve autobusové zastávky. Jedna pôjde na 
Nižný Kelčov U Šurlákov, druhá na Vyšný Kelčov pod pohostinstvo a od kostola sa presunie 
k Urbanovi. Na zvyšných autobusových zastávkach bude prehnitý plech vymenený za 
drevené palisády. 
 
Nakoľko už nikto nemal pripomienku ani žiadnu otázku na starostu obce resp. prítomných 
pracovníkov obecného úradu, starosta obce uzavrel bod Rôzne. 
 
 
 
Ad.11  Schválenie uznesenia 
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V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta 
Gajdicová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie 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 OZ č. 5/2013 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.12  Záver 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. 

Úspešne sme sa dopracovali k záveru ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva. Chcem vám 
úprimne poďakovať za korektné jednanie. 

Kvôli nutnosti prejednať záverečný účet obce za rok 2012 po dokončení auditu sa stretneme 
onedlho – zatiaľ vám želám, nech sa vám darí v práci i v osobnom živote a nám všetkým – 
nech naša obec napreduje stále viac dopredu. 

 

Následne starosta obce piatu 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                                             ..................................... 
         Jozef Zborovan                                                        ..................................... 
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Zapisovateľ:   
Anna Vrbinárová                                                                                    ..................................... 
 

 

 
 
 
 
 


