Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

6/2013

dátum:
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28.06.2013

Zápisnica OZ č. 6/2013
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 28.06.2013
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
Ján Lysík
Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica

Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Martin Machciník
RNDr. Marta Sláviková

Prednosta Obecného úradu: 0
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
4. Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2012
5. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
6. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
7. Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrolných činností
8. Správa nezávislého auditora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2012
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
10. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2013
12. Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. 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 v tomto kalendárnom roku už na 6. schôdzi OZ.
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*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Jozef!Zborovan,!!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 1-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa
28.06.2013.

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. Katarína Chnapková
Dpt. Jozef Vavrica
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Ján Lysík
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
neboli žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 2-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú
komisiu.
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Ad. 3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
Starosta obce
Nakoľko obecné zastupiteľstvo v tomto mesiaci sa už konalo, budem stručný a podrobne
rozoberiem iba tie uznesenia, v ktorých došlo k akejkoľvek zmene.
Následne starosta obce rozobral prostredníctvom videoprojekcie doteraz nesplnené uznesenia
a uznesenie z poslednej schôdze OZ zo dňa 07.06.2013

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 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:
Ospravedlňujem sa Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou, starostovi obce
Vysoká nad Kysucou, prednostovi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
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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.

UZNESENIE 2/2012 zo dňa 28.2.2012
Uznesenie č. 4-4-2/2012
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia
obecného nájomného domu 1259.
Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu,
bude spracovaný odborne
spôsobilou osobou energetický posudok budovy.
Uznesenie trvá je v plnení. V zmysle uznasenia 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
žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 9tich 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
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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.
Uznesenie v plnení. Obec už má všetky nutné vyjadrenia, k prácam pristúpime
v mesiaci júl – august.

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.
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.
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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 sme túto možnosť na VÚC nepreverili.

Bod č. 9-7/2012
! Návrh pána Jána Lisíka 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. Stranczíkovej vyhradiť platené miesta pre firmu A&T.
Uznesenie je v plnení. Značky máme a očakávame súhlasné stanovisko ODI v Čadci, ktoré je
podmienkou.

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 sumarizácii 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 (upchtaté 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.
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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. k obom nastupuje výpomoc v podobe aktivačných pracovníkov.
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 tri krát,
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 čakáme na
vyjadrenie.

UZNESENIE č. 2/2013 zo 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
obstarávanie je Ing. Ján Mrocek z Detvy. Uchádzači mohli 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 kontrolu každý deň. Zatiaľ idú
všetky práce podľa plánu.
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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 uzavreté 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).
Uznesenie je v plnení. Dňa 6.6.2013 nám bola doručená na podpis zmluva. Momentálne
prebieha výber dodávateľa. Dielo by malo podľa mojich informácií byť dokončené do konca
mesiaca Júl.
Obecné zastupiteľstvo na 5. schôdzi v roku 2013 konanej 7. 6. 2013
Prerokovalo celkovo 28 bodov, z toho :
A) Zobralo na vedomie - 4 body
B) Schválilo - 16 bodov
C) Neschválilo – 4 body
D) Uložilo – 1 bod
E) Vyhovelo odvolaniu – 1 bod
F) Súhlasilo – 1 bod
G) Poverilo – 1 bod
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Konkrétne:
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
Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 9-1-5/2013
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2013.
Uznesenie č. 9-2-5/2013
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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.
Uznesenie je v plnení. I keď obecné zastupiteľstvo schválilo termín od 1. 9. 2013 vydím ho
dosť nereálne. Vo veci naozaj veľmi intenzívne konám už od schválenia uvedeného
uznesenia.
! Uznesenie č. 10-3-5/2013
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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.
Uznesenie je v plnení.
! 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.
Uznesenie je v plnení.
K bodu 10
! Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Neviem, z akého dôvodu vo Varechovskom potoku nechodí kukavoz po pána Koteka,
veď nie sú tam žiadne ploty, v minulosti to problém nebol.
Uznesenie je splnené. Dňa 12.6. 2013 sme sa spoločne s pracovníkom zodpovedným za
referát odpadov Ing. Lisko stretli s riaditeľom TKO Semeteš n.o. pánom Filo. Prešli sme si
inkriminované miesta a dohodli spôsobu vývozu ale i nutných úprav.
! Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Chcem poprosiť o vykosenie prejazdu u Sojkov a Gajdicovského potoka.
Uznesenie je splnené. Musím však povedať, že obec na túto činnosť mala momentálne voľné
pracovné kapacity čo v budúcnosti už nemusí byť, preto by to malo byť predovšetkým
v záujme každého obyvateľa a majiteľov priľahlých pozemkov.
Ostatné body Uznesenia 5/2013 zo dňa 7. 6. 2013 sú splnené.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola
uznesení hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 3-6/2013
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 07.06.2013.

Ad. 4 Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok
2012
Starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obecného úradu, aby pomocou videoprojekcie
predniesla Monitoring programového rozpočtu obce.
Nakoľko nikto nemal pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 4-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou za rok 2012.

Ad. 5 Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
za rok 2012
I v tomto bode požiadal starosta obce hlavnú účtovníčku obce, aby pomocou videoprojekcie
predniesla hodnotiacu správu programového rozpočtu obce.
Nakoľko nikto nemal doplňujúce otázky a pripomienky dal starosta hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 5-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká
nad Kysucou za rok 2012.
Strana 12 z 25 Zápisnica č. 6/2013

Ad. 6 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
Starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce, aby pomocou videoprojekcie podrobne
rozobrala výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012.
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadnu doplňujúcu otázku ani pripomienku dal starosta
hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 6-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012.

Ad. 7 Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrolných činností
V tomto bode udelil starosta obce slovo hlavnému kontrolórovi p. Jozefovi Vrbinárovi.
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce
K všetkým správam by som chcel povedať, že je tu hrozný sklz z dôvodu zavádzania nového
informačného programu v obci, robí sa to vo veľkej časovej tiesni. Predpokladám, že všetky
tieto správy sa na budúci rok budú schvaľovať a prerokovávať pred odovzdaním materiálov
audítorovi.
Následne predniesol správy:
A) Správa o kontrole inventarizácie k 31. 12. 2012
B) Správa o kontrole účtovných dokladov z roku 2012
C) Kontrola vyberania miestnych daní január - marec
Po ich prednesení, starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadnu pripomienku,
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

poslanci obecného

MENO*

!
ZA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
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PROTI*
ZDRŽAL*SA*

nikto!
nikto!

Uznesenie č. 7-6/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných
kontrolných činností:
A) Správa o kontrole inventarizácie k 31. 12. 2012
B) Správa o kontrole účtovných dokladov z roku 2012
C) Kontrola vyberania miestnych daní januára - marec

Ad. 8 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
k 31. 12.2012
Starosta obce po prečítaní správy nezávislého audítora dal o správe hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 8-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2012.

Ad.9 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Starosta obce
Odborné stanovisko ste dostali elektronickou poštou.
Nakoľko nikto nemal pripomienky, dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 9-6/2013
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce.

Ad. 10 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
Starosta obce udelil slovo hlavnej účtovníčke, ktorá pomocou videoprojekcie podrobne
rozobrala Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012.
Nakoľko nikto nemal pripomienky dal starosta hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 10-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2012
s výrokom „Záverečný účet a hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad“.

Ad.11 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2013
Starosta obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vám bol zaslaný elektronickou poštou.
V prípade vašich požiadaviek môžu byť vami navrhované kontrolné činnosti zaradené do
ppredloženého návrhu.
Nakoľko nikto nepredniesol žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky dal starosta obce
hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 11-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
v 2. polroku 2013.
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Ad. 12 Pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2
Starosta obce
Pani Hegedusová Marcela doručila písomnú žiadosť o ukončenie nájmu bytu č. 1259/2
s dátumom k 18. 8. 2013. Pridelenie bytu schvaľuje OZ, v prípade, že OZ dnes schváli
nového nájomcu, je tu priestor na dohodu budúceho nájomcu so súčasným nájomníkom, ktoré
veci v byte nechá, príp. odkúpi. Problém je vždy s elektrinou a prepisom hodín. V prípade
dnešného schválenia nového nájomcu tento bude upozornený, že prevzatiu bytu dôjde po 18.
8. 2013. Zaslal som vám zoznam záujemcov o pridelenie obecného nájomného bytu, ktorí
majú na tunajšom obecnom úrade riadne podanú žiadosť - Natália Bongilajová, Miroslava
Kaňáková, Júlia Zborovanová, Mareka Kršiak a Ľudmila Dormanová.
Jozef Vavrica, poslanec OZ
Vieme, že súčasní niektorí zo súčastných nájomnííkov majú dlhy, chcem sa opýtať, kto zo
žiadateľov o byt je schopný nájomné platiť, aby sme nemali ďalšieho neplatiča.
Starosta obce
Potvrdenie o príjmoch jednotlivých žiadateľov je priložené ku každej žiadosti.
Medzi pravidelných neplatičov patria - Jozef Meheš, Daniela Mehešová, Pavol Varecha, ktorí
vytváraním dlhu porušujú nájomnú zmluvu.
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka
Pani Zlatica Santusová poctivo spláca dlh podľa splátkového kalendára, pani Mehešová
Daniela prestala platiť úplne, nemá zaplatené 5 mesiacov. Pán Varecha Pavol po uplynutí
troch mesiacov jeden zaplatí a za dva opäť dlhuje, momentálne nemá zaplatené tri mesiace.
Najväčší problém je pán Jozef Meheš, ktorý šesť mesiacov neplatí vôbec nič, má splátkový
kalendár, zaplatil jednu splátku.
Starosta obce
Pri vymáhaní dlžných čiastok obec dodržiava stanovené postupy. Nájomníkom zasielame
výzvy, predkladáme návrhy na splátkové kalendáre. Chápem, že každý sa môže dostať do zlej
životnej situácie, ale postoj niektorých nájomníkov je príkladom nezodpovednosti.
Momentálne sme v štádiu, že s právnikom pripravujeme návrh na vypovedanie nájomnej
zmluvy pána Jozefa Meheša a bude nasledovať vysťahovanie. Prax kolegov pri nájomných
bytoch je i taká, že pri pridelení bytu musí nájomca dať tri splátky vopred.
Jozef Vrbinár, hlavný kontrolór obce
Z uvedenej sumy je možné potom pri zlej finančnej situácii nájomníka čerpať, nemusí to
platiť obec, ktorá môže peniaze použiť na iné účely. A s neplatičmi je to často reťazec, neplatí
jeden, nebude platiť ani druhý.
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Ján Lysík, poslanec OZ
Navrhujem konať, neplatí šesť mesiacov, nedodržiava splátkový kalendár, pána Jozefa
Meheša riešiť okamžite, je to obrovský dlh. Pána Varechu upozorniť na dodržiavanie
pravidelnej platby nájomného, v opačnom prípade vysťahovať.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Je potrebné, aby dlžníci zaplatili dlhy – teda všetko vyrovnali na nulu, určiť termín, dokedy
splatiť, v opačnom prípade vysťahovať.
Jozef Vavrica, poslanec OZ
Pavol Varecha by mal splatiť dlh úplne, ak nie, dať automaticky za sústavné porušovanie
nájomnej zmluvy návrh na vysťahovanie, dať mu podmienku, dokedy musí splatiť dlh.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal už žiadnu pripomienku, požiadal starosta obce
poslancov obecného zastupiteľstva o určenie spôsobu hlasovania. O pridelení nájomného bytu
sa poslanci rozhodli hlasovať tajne.
Výsledky tajného hlasovania po sčítaní obecným kontrolórom oznámil starosta obce:
Júlia Zborovanová – 4 hlasy
Ľudmila Dormanová – 1 hlas.
Starosta obce
Konštatujem, že v tajnom hlasovaní bol obecný nájomný byt č. 1259/2 pridelený žiadateľke
Júlii Zborovanovej, Vysoká nad Kysucou č. 141, ktorá bude vyzvaná na spísanie nájomnej
zmluvy s platnosťou od 19. 8. 2013. Žiadateľku vyrozumieme, aby sa skontaktovala
s doterajšou nájomníčkou a zmluva sa s ňou bude uzatvárať až tesne pred uvedeným
dátumom.
Uznesenie č. 12-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č. 1259/2 žiadateľke
Júlii Zborovanovej, Vysoká nad Kysucou č. 141.

Ad. 13 Rôzne
Bod 13-1 Dohodovacie konanie
Starosta obce
Dobrá správa týkajúca sa škôl je, že sme boli úspešní v dohodovacom konaní, školským
zariadeniam boli poskytnuté finančné prostriedky na dofinancovanie nutných výdavkov. Dnes
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vás o tejto veci iba informujem. Prerozdelenie finančných prostriedkov budeme na najbližšej
schôdzi OZ.
Ján Lysík, poslanec OZ
Vieme, na čo sa môžu použiť peniaze z dohodovacieho konania – mzdy a energie.
Jozef Vrbinár
Chcem sa opýtať, či kreditové príplatky, ktoré budú pridelené od 1. 9. 2013 budú
dofinancované neskôr, alebo je nutné nechať na ne rezervu, pretože školský zákon hovorí, že
kreditové príplatky musia byť pokryté.
Jana Kubalová
Kreditové príplatky od 1. 9. budú dofinancované neskôr, nie je potrebné nechať rezervu.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Navrhujem rozdeliť peniaze podľa reálnych nákladov, aby sme školy nemuseli
dofinancovávať z obecného rozpočtu, ak niečo zostane, potom rozdeliť podľa počtu žiakov
jednotlivých škôl.
Starosta obce
Navrhujem, aby nám s týmto pomohol obecný kontrolór, aby sme presne vedeli, na čo môžu
byť finančné prostriedky z dohodovacieho konania použité.
Jozef Vrbinár, obecný kontrolór
Z dohodovacieho konania sú peniaze, o ktorých rozhoduje starosta obce a obecné
zastupiteľstvo, nie riaditelia škôl a nie sú dané na žiaka. Prosím starostu, aby vyzval
riaditeľov škôl, aby do určitého dátumu predložili finančné náklady za druhý polrok 2012
a prvý polrok 2013. Navrhujem, aby sme sa stretli s hlavnou účtovníčkou a finančnou
komisiou a spracovali podklady do dátumu, na ktorom sa dohodneme.
Nakoľko už nemal nikto pripomienku, dal starosta obce hlasovať o spoločnom návrhu, aby
hlavný kontrolór, hlavná účtovníčka a finančná komisia zistili reálny stav finančných
prostriedkov školských zariadení a ich reálnu potrebu do konca kalendárneho roka 2013
a zistili skutočné náklady škôl za druhý polrok 2012 a prvý polrok 2013 s termínom do 10.
septembra 2013.

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
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PROTI*
ZDRŽAL*SA*

nikto!
nikto!

Uznesenie č. 13-1-6/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecného kontrolóra, hlavnú účtovníčku a finančnú komisiu
zistiť reálny stav finančných prostriedkov školských zariadení a ich reálnu potrebu do konca
kalendárneho roka 2013 a zistiť skutočné náklady za druhý polrok 2012 a prvý polrok 2013
pre účely rozdeľovania prostriedkov z dohodovacieho konania v termíne do 10. septembra
2013.
Starosta obce
S uvedeným úzko súvisí tvrdá zmena týkajúca sa zákona o verejnom obstarávaní - od 1. 7.
2013 musí každá verejná inštitúcia obstarávať tovary a služby nad 1000 € ročne vo vestníku,
to znamená jedálne, obe školy aj MŠ. Aj toto je to, čo spomínal kolega Heglas na stretnutí
školských rád v marci, na čom sa dá pri zlúčení škôl ušetriť, pretože teraz si to bude musieť
robiť každé školské zariadenie samo.

Bod 13-2 Oprava a asfaltovanie štátnej cesty II/487
Starosta obce
Chcem vás informovať, že sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca rekonštrukciu
štátnej cesty II/487 v úseku od základnej školy v ústredí po široký most v dĺžke 1,4 km šírka
od 3 až do 6 m v zákrutách. Informácia bola zverejnená na webovom sídle obce, Infokanáli
obce Vysoká nad Kysucou i v regionálnych týždenníkoch.

Bod 13-3 Podané projekty
Starosta obce
Chcem informovať o nasledujúcich projektoch, pri ktorých došlo k zmene, bohužiaľ,
negatívnej, nie že by sme neboli úspešní, ale v tejto oblasti sa nerozhodovalo, nakoľko sa
nepredali emisie, projekty nebudú podporené.
" 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 €
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Vyjadrenie :
- Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo obci doručené vyrozumenie
o nerealizácii.
"

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 :
- Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo obci doručené vyrozumenie
o nerealizácii.
" 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 bol úspešný.
Starosta obce
Chcem úprimne poďakovať hasičom a všetkým, ktorí urobili akékoľvek kroky a „aktivovali“
svojich blízkych, aby hlasovali. S jedným prípadom sledovania projektu som sa však nikdy
nestretol – a to, že aktívni hasiči Milan Dorman, Katarína Jantošová a Soňa Dobošová so
svojimi pomocníkmi chodili celú sobotu 22. 6. 2013 a nedeľu 23. 6. 2013 od domu k domu
a zháňali kódy na hlasovanie. Dokonca boli i na futbale na Makove. To, že sa obyvatelia
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niektorých častí našej obce mohli efektívnejšie zapojiť, je už iná vec. Bohužiaľ, zaostali sme
len o 11 hlasov za 6. v poradí – za Kysuckým Novým Mesto. S mestami sa veľmi ťažko
zrovnáva. Teda sme skončili prvý pod čiarou, ale nakoľko prvých šesť nežiadalo plnú sumu,
zvyšné finančné prostriedky boli prerozdelené a na projekt sme získali 4 500 €!

Bod 13-4 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka
Žiadosť o preschválenie čerpania superlinky.
V tomto bode predložila Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce návrh na preschválenie
čerpania superlinky - municipálny úver - debetné čerpania na bankovom účte z dôvodu
ukončenia zmluvy k 07.08.2013.
Následne dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 13-4-6/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh na prolongáciu Municipálneho úveru – Superlinka vo výške 40.000 Eur poskytnutého
zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO:
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.

V ďalšej časti tohoto bodu programu prerokovalo obecné zastupiteľstvo doručené
a predložené žiadosti.
Bod 13-5 Ing. Milan Franek, Pittsburgská 1673/18, Žilina
Žiadosť o udelenie generálnej plnej moci na všetky právne úkony týkajúce sa poľovníckych
pozemkov vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v kat. území Vysoká nad Kysucou,
Turzovka, Korňa.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 13-5-6/2013
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s udelením generálnej plnej moci pre Ing. Milana Franeka,
ul. Pittsburská 1673/18, Žilina na všetky právne úkony týkajúce sa poľovníckych pozemkov
vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou v kat. Území Vysoká nad Kysucou, Turzovka,
Korňa.

Bod 13-6 Miroslav Bančák, Semeteš 1056, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o pridanie verejného pouličného osvetlenia.
Starosta obce
Predmet žiadosti som so žiadateľom priamo na mieste osobne prejednal. I keď vydím jej
opodstatnenosť do veci vstupuje skutočnosť, že práve v tomto mieste dôjde v blízkej
budúcnosti k osadeniu kioskovej trafostanice a k zmene priebehu elektrického vedenia
z dôvodu rekonštrukcie elektrického vedenia v danej lokalite, čím môže dôjsť i k zmene
rozmiestnenia elektrických stĺpov. Rekonštrukcia bola vyvolaná podnetom obyvateľov časti
U Dodulov z dävodu nepostačujúcej kapacity elektrickej siete. V súčastnosti prebieha podľa
mojich informácií spracovávanie projektu.
Po vysvetlení starostom obce návrhová komisia predložila návrh, žiadosť odložiť do času
predloženia návrhu projektu na rekonštrukciu elektrického vedenia zo strany SSE.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 13-6-6/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 023 55
Vysoká nad Kysucou. Žiadosť bude opävovne prejednaná po predložení projektu na
rekonštrukciu elektrického vedenia zo strany SSE.
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Bod 13-7
Návrh starostu obce na predloženie projektu projektu „O nás u vás, o vás u nás“ v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond
mikroprojektov s celkovou výškou výdavkov 22 884,65 Eur so spolufinancovaním 5%
z vlasných zdrojov.
O predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Jozef!Zborovan,!Dpt.!
Jozef!!Vavrica!
nikto!
nikto!

Uznesenie č. 13-7-6/2013
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje výšku celkových výdavkov na projekt: 22 884,65 Eur
B) schvaľuje výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených
výdavkov projektu vo výške 5% t.j. 1 144,24 Eur

Následne starosta obce otvoril diskusiu a požiadal poslancov OZ o predloženie vlastných
podnetov.
Bod 13-8 Jozef Zborovan, poslanec OZ
Chcem sa opýtať ohľadom pozemkov, ktoré boli v minulosti od obce odkúpené. Jedná sa
o parcelu resp. bývalú skotň, ktorej vlastníkom je pán Ivan Pavelka. Podľa vyjadrení
obyvateľov z dotknutej časti predtým bola prechodná pre celý pľac – Zajacová, Milan Jedinák
a iní a v súčasnosti je neprechodná.
Starosta obce
V uvedenej veci ma navštívli spoločne pán Milan Jedinák i pani Terézia Zajacová. Jedná sa
o parcelu CKN 1115/71. V roku 2009 jej odpredaj schválilo OZ pánovi Ivanovi Pavelkovi,
ktorý kúpil dom a nehnuteľnosti v tejto časti po Vojtkovcoch. Parcela CKN 1115/71 je z troch
strán obklopená pozemkami vo vlastníctve práve pána Ivana Pavelku. Vec si vysvetľujem
nasledovne – parcela CKN 1115/71 je pokračovaním doposiaľ „nevysporiadanej“ parcely
CKN 1130. V parcele CKN 1130 majú spoluvlastnícke podiely všetci obyvatelia dotknutej
časti. V čase plánovanej IBV spoluvlastníci súhlasili s odčlenením parcely CKN 1115/71,
ktorá bola následne prevedená do vlastníctva vtedajšieho MNV. Po nepodporení plánu IBV
zo strany pôvodných vlastníkov a vtedajšieho OZ boli obcou odkúpené parcely v roku 1993
ponúknuté pôvodným vlastníkom na opätovné odkúpenie. O pracelu CKN 1115/71 v tom
čase nikto neprejavil záujem a ostala vo vlastníctve obce, pričom do dnešného dňa nedošlo
k žiadnej zmene spôsobu jej užívania. Nejedná sa o nejakú novodobú záležitosť. Spôsob
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usporiadania je starý viac ako 20 rokov. Z katastrálnej mapy je zrejmé, že parcela „ústí“ do
pozemku CKN 1115/19, ktorý bol v minulosti vo vlastníctve rodiny Vojtekovej a ďalší
prechod bol možný s ich súhlasom po hranici ich pozemku. V „zadnej“ časti je hranicou
železničný násyp a železnica.
Pokiaľ viem, ani dnes tam nie je problém, že by nový vlastník nehnuteľností bránil prechodu.
Viac k veci neviem uviesť ani ju definitíne uzavrieť.

Bod 13-9 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, ako to je s lekárňou a detským lekárom.
Starosta obce
Od 1. 7. 2013 je potrebné prinášať zdravotnú dokumentáciu, pretože ju musia nahrať do
počítača, detská lekárka je z Kysuckého Nového Mesta. Telefonovali mi, že od utorka by
mala ambulancia fungovať. Bude to veľmi ťažké rozbehnúť, pretože obvod detského lekára
v obci doposiaľ nebol a celá ekonomika bude postavená na počte detských pacientov. Obec
však v celej tejto veci vyvýjala maximálnu možnú snahu a poskytla priestory. Fungovanie
detskej ambulancie je však v kompetencii súkromnej spoločnosti a nie obce. Nám ostáva iba
dúfať, že bude fungovať úspešne.
Bod 13-10 Ján Lysík, poslanec OZ
Chcem sa opýtať na opravu výtlkov na ceste z Nižného Kelčova na Vyšný Kelčov.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Je najvyšší čas, aby sa začalo i s opravou cesty na Semeteši, ktorá je v hroznom stave.
Po telefonickom kontakte starostu obce s riaditeľom správy ciest bolo potvrdené, že s opravou
výtlkov na ceste III/48778 z Nižného Kelčova na Vyšný Kelčov i na ceste II/547 na Semeteš
sa začne v mesiaci Júl.
Body č. 13-2, 13-3, a 13-8 až 13-10 zobralo OZ na vedomie.

Ad. 14 Návrh na uznesenie
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Miroslav
Dorman a Ján Lysík návrh na uznesenie.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!!Jozef!Zborovan,!Dpt!
.Jozef!vavrica!!
nikto!
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ZDRŽAL*SA*

nikto!

!

Uznesenie OZ č. 6/2013 bolo jednohlasne prijaté.

Ad. 15 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
Úspešne sme sa dopracovali k záveru ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva. Chcem vám
úprimne poďakovať za vašu účasť a pochopenie, že sme dnešnú schôdzu museli zvolať práve
dnes, ale prejednanie programu, ktorý sme úspešne zvládli si vyžadovalo i takéto riešenie.
Nie len pedagógom, ale aj vám všetkým, želám nádherné prežitie letných mesiacov – nech
slnečné teplo vleje do vašich životov veľa optimizmu a nových síl a nám všetkým želám, aby
sa nám podarilo usporiadať všetky plánované podujatia Leta vo Vysokej a zvládnuť množstvo
naplánovanej práce v našej obci.

Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2013
ukončil o 16:45 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

.....................................

Dpt. Jozef Vavrica

.....................................

Zapisovateľ:
Anna Vrbinárová

.....................................
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