Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

7/2013

dátum:
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17.09.2013

Zápisnica OZ č. 7/2013
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17. 09. 2013
v pamätnej izbe E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
so začiatkom o 13:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Vlasta Gajdicová
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová
Ján Lysík
Mgr. Martin Machciník
Jozef Zborovan
RNDr. Marta Sláviková
Dpt. Jozef Vavrica

Neprítomní poslanci OZ : 0
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Prejednanie možnosti prestavby budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove
na bytový dom
4. Prehodnotenie činnosti lekárne v obci
5. Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva
6. Úprava rozpočtu obce č. 3/2013
7. Investičná výstavba v obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Strana 2 z 54 Zápisnica č. 7/2013

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 na 7. 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**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!

Uznesenie č. 1-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa
17. 09. 2013.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: RNDr. Marta Sláviková
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**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!

Uznesenie č. 2-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Prejednanie možnosti prestavby budovy bývalej materskej školy na
Nižnom Kelčove na bytový dom
Starosta obce
Tak ako som Vás informoval už na predchádzajúcej schôdzi OZ po niekoľko ročnom úsilí sa
obci podarilo vyriešiť vlastnícke práva k pozemku CKN 3453. Budova je už v našom vlastníctve
od roku 2006, boli sme však päť rokov viazaní tým, že budova môže byť využitá iba pre sociálne
účely, to znamená pre nejaké sociálne nájomné byty, domov dôchodcov, ale toto už padlo,
pretože uplynula premlčacia doba. Zároveň som Vás požiadal o zváženie možností resp.
predloženie návrhov ďalšieho postupu čo s chátrajúcou budovou. Kontaktoval som päť
spoločností. Pre nás by bolo najvýhodnejšie aby sme budovu dali nejakej spoločnosti za 1 euro
a tá by tam na svoje náklady postavila byty, ktoré by potom odpredala. Do tohto riešenia však pri
dnešnej ekonomickej situácii nikto nechce ísť. S blížiacim sa termínom možnosti podávania
žiadosti na ŠFRB obec kontaktujú rôzne spoločnosti, ktoré ponúkajú rôzne variantné riešenia.
Jednou z nich je i spoločnosť INGSTAV zo Žiliny, ktorá ma požiadala o vytvorenie priestoru
a predstavenie možných riešení poslancom OZ. Zástupcov tejto spoločnosti tu dnes žiaľ
prítomných nemáme.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Môj návrh je, aby sa vytvorili malé jednoizbové byty s kuchynkou. Keďže priestorovo nie je
v budove veľa miesta, preto navrhujem jednoizbové nájomné byty a k tomu prípadne jeden
väčší.
Starosta obce
Situovanie budovy na pozemku je však dosť nešťastné. Majetkom obce je budova, pozemok
za budovou a kopec je majetkom pána Stanislava Kubinca. Predpokladám, že ak sa niečo bude
s budovou bude robiť, tú bude najskôr kvôli nevyhovujúcej statike nutné zbúrať a postaviť novú
s lepším situovaním na pozemku.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Ja by som navrhovala, aby sa v budove vytvoril hospic. Som presvedčená o tom, že takéto
zariadenie tu chýba. O pobyt v ňom by bol určite záujem, keďže starých ľudí, ktorí potrebujú
opateru je dosť.
Starosta obce
Samozrejme, môžem vyzistiť, aké by boli podmienky v prípade, že by sme chceli budovu
využívať ako hospic. V prvom rade však budeme musieť mať vyriešený spôsob financovania.

Nakoľko už nikto z poslancov nepredložil žiadne ďalšie návrhy a riešenia, starosta obce uzavrel
tento bod.
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Ad. 4 Prehodnotenie činnosti lekárne v obci
Starosta obce
Obdobne ako možno niektorí z vás i ja – musím povedať, že denne prijímam sťažnosti na zlé
fungovanie resp. absolútnu nevybavenosť a teraz už i na nefungovanie lekárne v našej obci.
Samozrejme, obyvatelia to porovnávajú s lekárňami v iných obciach a musím povedať, že majú
pravdu. Z tohto dôvodu som prizval na dnešnú schôdzu i konateľa spoločnosti MEDSTAV s.r.o.
pána Ing. Faktora, aby nám situáciu, ktorá trvá už nie mesiac, ale niekoľko rokov vysvetlil.
Zároveň musím dodať, že i napriek zaslaným mnohým výzvam mesačne na prenajatých
priestoroch narastá dlh za poskytované služby! Nájomca nedodržiava dohodnutý splátkový
kalendár. Obec však za energie a plyn musí riadne mesačne platiť. Obdobná situácia je
s priestormi, kde je zriadená detská ambulancia.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Presviedčala som ľudí, aby išli k detskej lekárke na Vysokú, povedali mi, načo, keď v obci
máme nefungujúcu lekáreň a pre lieky si musia ísť do Turzovky.
Starosta obce
Súhlasím, lekáreň na obci k 17. 09. 2013 dlží na nájomnom 6264,59 eur na službách a
energiách a detský lekár 2531,10 eur. Je tu však jeden veľký problém, a to, že nevieme
nájomnú zmluvu jednostranne vypovedať, Pretože, keď spoločnosť MEDSTAV, s.r.o. chcela
prenajať priestory, zaviazala sa investíciou. Z toho dôvodu OZ v r. 2009 schválilo uzatvorenie
nájomnej zmluvy s lekárňou na 20 rokov, s tým, že tá tu bude podnikať a investuje do prenájmu
17000 eur. V prípade vypovedania zmluvy zo strany obce by si mohla lekáreň uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 17000 eur, ale len po vydokladovaní preinvestovaných nákladov, čo v ich
prípade nepreinvestovali. Je to však na dokazovaní súdnym znalcom, či v spomínaných
priestoroch užívaných lekárňou bolo niečo urobené, alebo nie. Môj návrh pre OZ je navrhnúť
ukončenie nájomnej zmluvy lekárne.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Bude pán Ing. Faktor prístupný dohode?
Starosta obce
To neviem, obec dodržala všetko, výzvy, stanovenie splátkového kalendára, ale pán Ing.
Faktor nedodržiava vôbec nič. Potrebujem vaše stanovisko a názory i keby sme mali podať
žalobu na dlžnú čiastku.
Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ
Som za podanie žaloby.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Som za ukončenie nájomnej zmluvy s pánom Ing. Faktorom čím skôr a akýmkoľvek
spôsobom.
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Starosta obce
Iná situácia je v byte, ktorý slúži momentálne ako detská ambulancia. Tu predstavuje dlžná
čiastka výšku 2531,10 eur, čo je na jednej strane veľa peňazí, ale na druhej strane je to viac
menej v poriadku, pretože tie priestory sú zrekonštruované a je tam možný zápočet. Tam viac
menej neprídeme o nič, v prípade keby sme priestory rekonštruovali, taktiež do nich vložíme
určité finančné prostriedky. Sú tam však už hotové nové záchody, sanita, podlaha, nové rozvody
vody. Spomínané priestory sú pripravené aj na iné možnosti ich využitia napr. butiky, obchod.
Ale lekáreň je úplne niečo iné.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Myslíte si, že v prípade podania žaloby budeme na súde úspešní?
Starosta obce
Či budeme, alebo nebudeme na súde úspešný žalobou, na to sa mi nemôžeme pozerať. My sa
musíme na to pozerať tak, že sme zodpovední za financie tejto obce a preto sme povinní žalobu
podať.

V tomto bode starosta obce podrobne rozobral činnosť lekárne a jej neplnenie si zmluvných
záväzkov voči obci, predložil návrh na podanie žaloby v prípade nezaplatených splátok lekárne
a detskej ambulancie a ukončenie nájomnej zmluvy zákonným spôsobom. O tomto návrhu dal
hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!

Uznesenie č. 4-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žaloby v prípade nezaplatených splátok lekárne
a detskej ambulancie a ukončenie nájomnej zmluvy zákonným spôsobom.

Ad. 5 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 28. 06. 2013.
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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 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
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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 schváleného rozpočtu obce na rok 2013 a jeho následných
úprav, prebehlo výberové konanie na výmenu okien. Viac v bode č. 7.

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
Žiadosť poslanca Miroslava Dormana - zrealizovať ochranný náter drevenej lávky cez
rieku Kysuca pre miestnu časť „Škradné“.
Uznesenie trvá. Zatiaľ sa práce nerealizovali.
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Uznesenie č. 7-3-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Spoločný návrh poslancov OZ predložený poslancom p. Miroslavom Dormanom –
odpredaj lyžiarskych vlekov, ako nepotrebný majetok. Odpredaj je možné realizovať aj
po jednotlivých častiach.
Uznesenie trvá. Problémom je ocenenie vleku.

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. 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 je splnené. O prácach sme informovali na Infokanáli obce, webe i v regionálnom
týždenníku.

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.
Konkrétne:
Uznesenie č. 9-2-7/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vypínanie verejného osvetlenia z dôvodu
úsporných opatrení, v nočných hodinách a to od 1 hodiny do 3 hodiny ráno.
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Uznesenie je nerealizovateľné a odporúčam obecnému zastupiteľstvu toto
uznesenie zrušiť. Dôvodom sú nasledujúce skutočnosti:
1. Obec je stále v 5 ročnom monitorovacom období realizácie projektu modernizácie
verejného osvetlenia, ktorý bol financovaný prostredníctvom nórskeho finančného
mechanizmu. Vypínanie osvetlenia by mohlo byť považované za neudržateľnosť
projektu.
2. V nasledujúcich mesiacoch bude realizovaný projekt „Zvýšenie bezpečnosti
v obciach Vysoká nad Kysucou a Bílá“. Ide o montáž 22 bodov bezkáblového
rozhlasu. Koncové body sú priamo napojené na verejné osvetlenie a v nočných
hodinách, keď svieti verejné osvetlenie sa dobíjajú batérie. Tie sa musia dobíjať
nepretržite min. 5 hodín. Znamená to, že keď by sa vypínalo verejné osvetlenie
v lete o 1:00 hod. a zapínalo by sa o cca o 22:00 hod. batérie sa nestihnú dobiť
a systém by bol absolútne nefunkčný. V zime by to problém nebol.
3. V súčasnosti máme na verejnom osvetlení nastavený úsporný program a to, že od
23:00 hod. poklesne svietivosť svietidiel verejného osvetlenia na 60%. Je to
maximum aké sa dá nastaviť.
Všetky tieto informácie som osobne konzultoval s dodávateľom, ktorý realizoval
modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Aký odber má dobíjanie svietidiel?
Starosta obce
Takúto špecifikáciu nemám k dispozícii.
Prednosta obce
Systém v podstate nie je zlý, v zime to nie je problém, svieti sa už od štvrtej, horšie je
to v lete.
Starosta obce
Technicky je možné vypnúť osvetlenie, do každého rozvádzača by museli byť
namontované samostatné hodiny, ale vstupuje do toho spomínaný bezkáblový rozhlas.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Nesmieme však zabudnúť ani na udržateľnosť projektu, v prípade, že by sa to riešilo
ako navrhujete, zanikne nám projekt.
Starosta obce
Odporúčam OZ uvedené uznesenie č. 9-2-7/2012 (vypínanie verejného osvetlenia v
obci) zrušiť.
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Miroslav Dorman poslanec OZ
Pokiaľ nedobehne projekt, súhlasím s tým, aby sa uznesenie zrušilo.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Áno, súhlasím.
V tomto bode starosta obce podrobne rozobral problematiku vypínania verejného osvetlenia
v nočných hodinách z dôvodu úsporných opatrení a navrhol OZ uznesenie č. 9-2-7/2012 zrušiť.
O tomto návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!

Uznesenie č. 5-1-7/2013
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9-2-7/2012 (vypínanie verejného osvetlenia v obci) zo
dňa 13. 11. 2012.

Uznesenie č. 9-9-7/2012
! 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.

Bod č. 9-7/2012
! 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.
Stranczíkovej vyhradiť platené miesta pre firmu A&T.
Uznesenie je takmer splnené. Plochy boli označené. Pred poštou nie je zatiaľ dodatková
tabuľka, ktorú sme museli demontovať, nakoľko v nej dodávateľ urobil gramatickú chybu
a čakáme na vybavenie reklamácie. Taktiež zatiaľ nebola zaslaná spoločnosti A&T ponuka na
možnosť vyhradiť si platené parkovné miesta pre firemné vozidlá v zmysle platného VZN.
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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.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu považovať uznesenie za splnené. Na toaletách došlo
k výmene detských WC, sedatiek, „oddeľovacích“ stien medzi WC, premiestneniu automatickej
práčky a vymaľovaniu.
Od 1. 9. 2013 bola otvorená 3. trieda MŠ, ktorá bola dovybavená nábytkom.
Na základe výberového konania bola prijatá na dobu určitú (1 rok) nová pani učiteľka Lea
Kazíková s nástupom od 23. 8. 2013. Obec v tomto prípade dokonale využila ponúkané možnosti
ÚPSVaR a pani učiteľku zamestnala prostredníctvom programu XX. §54 čo predstavuje 50%
šetrenie na plate (6 mesiacov obec 5% a potom 6 mesiacov 100%). Škoda, že obdobné
mechanizmy nevyužívajú i ostatné školské zariadenia. Viem, je to administratívne veľmi
náročné, ale musím povedať, že ekonomicky veľmi efektívne.
Aktuálne riešime s pani riaditeľkou problém pomocnej sily na poobedné vyučovanie. Táto vec je
aktuálne v intenzívnom riešení takže je predčasné sa k nej vyjadrovať.
Z tohto dôvodu navrhujem, aby OZ považovalo uznesenie za splnené.
Starosta obce
V škôlke riešime aktuálne ešte jeden problém, zamestnanie ďalšej pomocnej pracovnej
sily, ktorú chceme zamestnať cez nejaký z programov ponúkaných ÚPSVaR s nástupom
najskôr od 01. 11. 2013. Stále však o tejto veci s pani riaditeľkou MŠ jednáme.

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. Doposiaľ obec nedostala žiadne konkrétne vyrozumenie.

Starosta obce
Po konzultácii s p. riaditeľom ZŠ E.A. Cernana sme poslali na SAD žiadosť, nemám
zatiaľ zo SAD odpoveď, osobne si myslím, že túto požiadavku zaradia do nového
grafikonu.
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UZNESENIE č. 2/2013 zo 5.3.2013:
Uznesenie 3 - 2/2013
Obecné zastupiteľstvo
! akceptuje rozhodnutie
Regionálneho 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. Tak ako som už naznačil vyššie. Viac v bode č. 7.

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 splnené. Aktuálne sa pripravujú i výstupné články o realizácii diela. Osobne som
veľmi šťastný, že sa nám podarilo zrealizovať dlhoročný sen. Samozrejme, že i ku mne sa
dostanú informácie o stálej nespokojnosti a to „nešťastné“ slovíčko „ešte“ .... Ja viem treba ešte
– zatepliť, treba ešte zrekonštruovať toalety, treba ešte .... Ja sa nevzdávam a urobím všetko čo
bude v mojich silách.
Viac v bode 7.

UZNESENIE č. 4/2013 zo 17.4.2013:
Uznesenie 3 - 4/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
! 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,
! 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.
! 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. Od 01. 07.bola otvorená detská ambulancia. Preberali sme to v bode č. 2.
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Uznesenie 4 - 4/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
! schvaľuje realizáciu časti projektu „Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad
Kysucou pomocou kamerového systému“ :
a) monitorovacie pracovisko - centrum PTV,
b) vonkajší monitorovací priestor pred Obecným úradom Vysoká nad Kysucou,
! 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 splnené. Kamerový systém bol namontovaný. V prestávke môžem záujemcom
predviesť jeho fungovanie. V súčasnosti prebieha odovzdávanie diela, vypracovanie revíznych
správ, vypracovanie bezpečnostného projektu a následné finančné vyúčtovanie diela.
O realizácii diela sme informovali prostredníctvom Infokanálu obce, web stránky a
v regionálnych týždenníkoch.
Obecnému zastupiteľstvu však odporúčam pri schvaľovaní rozpočtu obce na nasledujúci
kalendárny rok „počítať“ i s možnosťou rozšírenia počtu kamier nezávisle na tom, že obec sa
v prípade výzvy opäť zapojí do akéhokoľvek projektu súvisiaceho so znížením kriminality
a výtržníctva.

UZNESENIE č. 4/2013 zo 17.4.2013:
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 A) je v plnení. Viac v bode č. 7.
Bod B) uvedeného uznesenia je splnený. Informácia bude zverejnená súbežne s informáciou
a realizácii výmeny okien na ZŠ E. A. Cernana. Viac v bode 7.

Uznesenie č. 9-1-5/2013
!

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie č. 4/2013.

Uznesenie č. 9-2-5/2013
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
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A) 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
B) 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 č. 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 č. 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 č. 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 č. 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 č. 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 č. 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 splnené, žiadosť bola zaslaná na ministerstvo školstva. Veľmi dlho sme čakali na
vyjadrenie ŠŠI to prišlo až v mesiaci august. Z tohto dôvodu sa termín 01. 09. 2013 stal nereálny.
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.
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. Žiadateľ doručil vyjadrenie. Prešiel som to aj v teréne. Ja tam nevidím
žiadny problém. Komunikoval som to aj s pánom Pavlom Cipkom.
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Starosta obce
S pánom Ing. Rudolfom Masarikom som sa rozprával, uvedený je „včlenený“ do
pozemku, ktorý už je v jeho vlastníctve. Chce ho pričleniť k svojím pozemkom ako
prístupovú cestu a poľnohospodársky využívať.
Prednosta obce
Podľa zákona o obecnom zriadení § 8 a zákona o obci § 7 o všetkých nehnuteľnostiach
musí rozhodovať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou. Neviem ale, ako je to
v prípade pozemku. Podľa zákona o majetku v obci pripadajú do úvahy tri alternatívy a to
dražba, priamy odpredaj za znalecký posudok a verejná súťaž. V danom prípade, keď sa
jedná o jednotlivého majiteľa OZ musí rozhodnúť aj o tom akým spôsobom prevod majetku
prebehne.
Starosta obce
Ja len doplním pána prednostu, v tomto prípade je úplne jedno či sa jedná o prevod
majetku alebo predaj majetku postup je úplne rovnaký ako spomenul pán prednosta. Je na
rozhodnutí OZ či uvedený pozemok ideme predať alebo nie, ak ho ideme predať, tak za akú
sumu a následne sa zverejní výzva. Podľa zákona môže OZ schváliť odpredaj pozemku
podľa osobitého zreteľa.
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Dá sa stanoviť cena pozemku bez posudku?
Prednosta obce
Cena sa dá stanoviť iba posudkom.
Ján Lysík, poslanec OZ
Ja navrhujem, pokiaľ sa má pozemok odpredať s tým, že obec dá vypracovať znalecký
posudok, aby cena toho pozemku bola navýšená i o cenu znaleckého posudku.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Súhlasím s návrhom pána Lisíka.
V tomto bode starosta obce podrobne vysvetlil situáciu okolo odpredaja pozemku p. Ing.
Rudolfovi Masarikovi. O prerokovanom bode dal hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!
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Uznesenie č. 5-2-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou
a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm.e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:
p. Ing. Rudolf Masarík bytom Vysoká nad Kysucou č. 891:
• a to pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 1132 m2
za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie úradného odhadu.
Odôvodnenie :
p. Ing. Rudolf Masarík bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 požiadal Obec Vysoká nad Kysucou
o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 1132 m2 a účelom za účelom právneho vysporiadania. Žiadateľ je
vlastníkom parcely do ktorej je parcela EKN 9597 „včlenená“ a predmetnú parcelu chce
spoločne s ostatnými parcelami v tejto lokalite poľnohospodársky využívať. Na miestnom
zisťovaní majiteľ susednej parcely EKN 9596/2 zo západnej strany pán Pavol Cipko, Vysoká
nad Kysucou 935, že zámer odpredaja a kúpy nijakým spôsobom neovplivní hospodárenie na
jeho nehnuteľnosti. Uvedené časti pozemku sú pre obec nevyužiteľné.

Obecné zastupiteľstvo na 6. schôdzi v roku 2013 konanej 28. 6. 2013
Prerokovalo celkovo 16 bodov, z toho :
A) Zobralo na vedomie - 4 body
B) Schválilo - 11 bodov
C) Poverilo – 1 bod

Konkrétne:
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.
Toto uznesenie sa presúva na prerokovanie do bodu č. 6.
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Ostatné body Uznesenia 6/2013 zo dňa 28. 06. 2013 sú splnené. Jediným prejednávaným
bodom bude Uznesenie č. 13-1-6/2013, ktorého plnenie bude prejednané na dnešnej schôdzi OZ.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola
uznesení hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

!

Uznesenie č. 5-3-7/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 28. 06. 2013.

Ad. 6 Úprava rozpočtu obce č. 3/2013
Starosta obce
Hlavný kontrolór, hlavná účtovníčka a následne i komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže
a školstva boli poverení zistením reálneho stavu potreby finančných prostriedkov jednotlivých
školských zariadení do konca kalendárneho roka 2013. Podľa mojich informácií a informácií,
ktoré som dostal od hlavného kontrolóra, kontrola nebola úplná a to i napriek tomu, že som
oboch riaditeľov škôl písomne požiadal o ústretovosť. Poprosím o vyjadrenie predsedu komisie.

Ján Lysík, poslanec OZ
Komisia sa zišla 05. 09. 2013. Z komisie vyšiel jeden návrh a jedna pripomienka pani Mgr.
Janky Jurčovej. Na komisii boli predložené predpokladané potreby finančných prostriedkov. Pri
komisii však nebol ani jeden zástupca zo ZŠ Horný Kelčov, čo ma trošku zaráža. V komisii
vznikol návrh:
Bod č. 1 Vrátiť obci zapožičané finančné prostriedky vo výške 30 000 eur
Bod č. 2 Prideliť ZŠ E. A. Cernana finančné prostriedky vo výške 17 200 eur
Bod č. 3 Prideliť ZŠ Horný Kelčov finančné prostriedky vo výške 39 000 eur
Komisia vychádzala z toho, aké dostala podklady.
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Vrátim sa k pripomienke p. Mgr. Janky Jurčovej. ZŠ E. A. Cernana chýba 10 000 eur na mzdy,
pani Mgr. Jurčová súhlasila s tým, aby sa týchto 10 000 eur vrátilo do rozpočtu, s rozdelením
týchto financií nesúhlasí. Čo sa týka pripomienok hlavného kontrolóra obce. Neboli mu
poskytnuté zo strany ZŠ E. A. Cernana všetky požadované podklady, nakoľko riaditeľ ZŠ E. A.
Cernana sa vyjadril, že by bol porušený zákon o ochrane osobných údajov. Ako som už zmienil,
pri návrhu sme vychádzali z dokladov, ktoré nám boli predložené a snažili sme sa rozdeliť
finančné prostriedky tak, aby školský rok bol ukončený nulou. Za uvedený návrh sú Ján Lysík predseda komisie, Janka Kubalová-hlavná účtovníčka obce.

Hlavný kontrolór obce
K tomu, čo povedal predseda komisie p. Ján Lysík moc nemôžem dodať. Plnil som zákonnú
úlohu zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení. Musím skonštatovať, že mi neboli zo
strany ZŠ E. A. Cernana predložené dokumenty, ktoré som mal dostať. Ja toto považujem za
porušenie zákona zo strany vedenia školy a konštatujem, že som nesplnil kontrolnú úlohu.
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
S pánom kontrolórom som si vymenil názory na prejednávanú vec. Vysvetlil som mu, že
mám informácie o tom, že ani kontrolór obce nemá prístup do dokumentov, ktoré požadoval,
nakoľko by išlo o porušenie osobných údajov. Nato sa p. kontrolór ohradil, že on je
poverený OZ a že by mal požadované dokumenty dostať. Ja ako riaditeľ školy nie som si
vedomý toho, že by som porušil zákon. Pán hlavný kontrolór zabúda na to, že sme škola
s právnou subjektivitou a chcem sa zároveň opýtať, čo tým zistil, keď skontroloval platobné
dekréty v ZŠ Horný Kelčov!

Starosta obce
Hlavný kontrolór nekontroloval. Hlavný kontrolór mal za úlohu zistiť stav a nutné potreby.
To znamená, žiadne vyhodnotenie o spätnej kontrole, zistených závadách. OZ poverilo
obecného kontrolóra, hlavnú účtovníčku a finančnú komisiu zistiť reálny stav finančných
prostriedkov v školských zariadeniach a ich reálnu potrebu do konca roka. Myslím si, že pre
správne posúdenie a následné rozhodnutie musí mať obecné zastupiteľstvo relevantné
podklady a nie iba hypotetické odhady meniace sa zo dňa na deň. To platí nie len pre školy,
ale pre všetky organizácie. Požadovali sme prehľad reálnych výdavkov za kalendárny rok
2012, za prvý polrok 2013 a predpokladanú a podloženú (aspoň v prípade zmluvne
viazaných záväzkov akými sú i platy, energie a pod.) potrebu do konca kalendárneho roka
2013.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Pán kontrolór ale povedal, že sa nesplnila kontrolná úloha.
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Starosta obce
Nesplnila sa, lebo p. kontrolórovi nebolo dovolené nahliadnuť do platobných dekrétov.
V tomto prípade p. riaditeľ nemôže ten, ktorý to posudzoval, postupovať podľa zákona
o ochrane informácií. V ZŠ E. A. Cernana nebola nariadená kontrola, to bolo len zisťovanie
stavu. Kontrola sa riadi úplne iným postupom.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Ale ja som záznam spisu z kontroly vôbec nevidel, ja mám ako štatutár na to právo. Pán
kontrolór mi povedal, že s výsledkami správy ma oboznámi, ale neprišiel a neoboznámil ma
s nimi. Sme škola s právnou subjektivitou a za agendu školy zodpovedá riaditeľ školy a nie
samospráva.

Starosta obce
Ešte raz, nejednalo sa o kontrolu. Obec Vašej práci dôveruje, išlo tu o zisťovanie potrieb
finančných prostriedkov.

Hlavný kontrolór obce
Je jasne napísané čo kontroluje hlavný kontrolór, rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené obcou. Ja nepotrebujem vidieť pán riaditeľ, koľko zarábajú tvoji pracovníci. Ja
som viazaný mlčanlivosťou aj po ukončení svojej funkcie.

Mgr. Ľudmila Valachová, učiteľka ZŠ E. A. Cernana
Ja si myslím, že dekréty, ktoré požadoval pán kontrolór boli úplne bezpredmetné.

Hlavný kontrolór obce
Išiel som plniť uznesenie OZ, ktoré bolo dané na základe návrhu starostu obce, ktorý ho
podal. Nikto nemôže vstupovať do platových dekrétov, len hlavný kontrolór a OZ to
schválilo. Ale ako som už spomenul, nedostal som doklady, ktoré som chcel, ktoré mi
zákonne patria.

Mgr. Ľudmila Valachová, učiteľka ZŠ E. A. Cernana
Stále tvrdíte, že pán riaditeľ porušuje zákon, tak podajte trestné oznámenie, keď si to
myslíte.
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Ján Lysík, poslanec OZ
Ja som povedal, že poslanci porušujú zákon, pretože zle rozdeľujú prostriedky
z dohodovacieho konania, nikdy som nepovedal, že ho porušil riaditeľ ZŠ E. A. Cernana.
Pretože poslanec musí rozhodovať za obec a nie za školu a to som vyčítal aj pani Mgr.
Janke Jurčovej, že sa má na vec prerozdelenia finančných prostriedkov pre školy pozerať
očami poslankyne OZ a nie učiteľky, tak aby obidve školy dokázali fungovať. Kritizoval som
len, že niektoré veci sa v ZŠ E. A. Cernana nemuseli robiť, lebo sa dotovali z financií obce
a nie z rozpočtu školy.

Mgr. Ľudmila Valachová, učiteľka ZŠ E. A. Cernana
My chápeme, že v obci sú dve školy, ale prišli sme si tu dnes vypočuť návrh, prečo chcete
ZŠ E. A. Cernana prideliť tak málo financií a prečo ZŠ Horný Kelčov tak veľa. Čo sa týka
dohodovacieho konania, pán riaditeľ, keďže nemal peniaze a potrebovali sme v škole súrne
urobiť podlahy v triedach, použil peniaze určené na prevádzku a po dohodovacom konaní
presunul tieto peniaze na to, na čo mali byť použité pôvodne. Spomenula by som ešte, že
u nás majú učiteľky, ktoré nastúpia učiť nástupný plat 400 eur, ale pýtam sa, ako je možné,
že učiteľ v ZŠ Horný Kelčov má vyšší plat ako v ZŠ E. A. Cernana. Pri rovnakých platových
triedach a pri rovnakých podmienkach zarábajú učitelia v ZŠ E. A. Cernana menej ako v ZŠ
Horný Kelčov, škole, kde stále chýbajú peniaze.

Starosta obce
Pani Valachová, ja osobne a každý z OZ si váži vašu prácu, čo ste pre školu urobili. Tu
nejde p. Valachová o žiadne porušenie zákona, tu ide len o to, že boli nesprávne zaúčtované
prostriedky z dohodovacieho konania. Dohodovacie konanie v prípade kontroly nepodpisuje
ani riaditeľ, ani žiadny poslanec ale za jeho použitie je kontrolovaný starosta, ktorý je za to
zodpovedný. Boli u vás nesprávne vydokladované použité finančné prostriedky
z dohodovacieho konania. Ak sa predsa presúvajú prostriedky medzi kapitolami je možné to
urobiť len na základe schválenej úpravy rozpočtu. To je jednoducho vážna vec. K tým
platom učiteľov. Tu nebol žiadny skrytý zámer od OZ, žiadna kontrola. Tu išlo o to, o čom
práve hovorila pani Valachová, sú učitelia, ktorí sa musia motivovať, preto bolo úlohou
hlavného kontrolóra zistiť podmienky, koľko financií škola potrebuje.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Ak ste chceli zisťovať stav, mali ste si zistiť platové triedy, do ktorých sú zaradení
jednotliví učitelia. Podklady, z ktorých sa dajú zistiť platové triedy jednotlivých
zamestnancov školy sú u hlavnej hospodárky.

Hlavný kontrolór obce
Ale nedajú sa s ničím porovnať.
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Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Nedá sa skutočne zistiť ako sa hospodári s našimi finančnými prostriedkami, to sa naozaj
nedá zistiť. Malo sa tiež skontrolovať triednictvo, o koľko je navýšené oproti platu, alebo
napríklad kontrola nadčasových hodín. Ako ich skontrolujete sa pýtam?

Starosta obce
Pán riaditeľ, ja vám stále nerozumiem. Ja som Vám zaslal na základe rozhodnutia
prostredníctvom OZ žiadosť o ústretovosť, súčinnosť a absolútnu pomoc pri zisťovaní
reálnych potrieb školy do konca kalendárneho roka s nádejou, že to bude dobre pre školské
zariadenia a získame kvalitné podklady pre lepšie rozhodovanie zastupiteľstva, bay sme
rozhodovali bez emócií a rôznych výčitiek. Ja si nemôžem dovoliť deliť školy. Školstvo
chápem a dúfam, že i poslanci OZ, ako jednu z mnohých častí tejto obce.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Teraz to vyzerá tak, že sa nehospodárne nakladá s finančnými prostriedkami na našej
škole. Keď som volal na ministerstvo, povedali mi, že s takým prípadom sa ešte nestretli, že
škola, ktorá ma nepomerne viac detí dostane menej finančných prostriedkov ako škola, ktorá
má menej detí.

Starosta obce
Rozhoduje zriaďovateľ a nie ministerstvo. Ministerstvo nie je zodpovedné za finančnú
situáciu zriaďovateľa. Na margo dohadovacieko konania musím povedať, že princípom je
doplniť chýbajúce nutné finančné zdroje teda nie to čo by mala mať škola, aby sa dorovnala
s porovnateľnými školami a preto keď si pozriete i prideľovanie finančných prostriedkov
v rámci Slovenska, tých je prideľovaných viac logicky malým školám ktoré v rámci
normatívu nemajú šancu prežiť. To je princíp a nie, že síce prežijeme, ale mali by sme mať
viac.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ja si myslím, že emócie z obidvoch strán by sme mali dať bokom, sme tu dnes na to, aby
sme prehodnotili finančné prostriedky, ktoré sme dostali. Je dobré, že sú tu prítomní aj
zástupcovia školy. Ide o to aby sme si jednotlivé veci vysvetlili a dospeli k nejakému
rozhodnutiu.
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
V dohodovacom konaní prišlo 86 200 eur, súhlasím s tým, aby škole v Hornom Kelčove
bola poskytnutá pôžička. Nesúhlasím však s tým, aby boli ZŠ Horný Kelčov pridelené
finančné prostriedky vo výške 39 000 eur. Súhlasím s návrhom finančnej komisie, aby
finančné prostriedky vo výške 30 000 eur boli vrátené do rozpočtu obce. Mám tiež
požiadavku, aby bolo poskytnutých 34 000 eur ZŠ E. A. Cernana na mzdy z dohodovacieho
konania.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcem sa vyjadriť k nasledujúcim skutočnostiam. Trocha ma zarazila položka za
elektrinu, ZŠ E. A. Cernana má 900 eur a ZŠ Horný Kelčov má 2700 eur, to je 1800 eur
rozdiel. Čo kúria v ZŠ Horný Kelčov elektrinou?

Starosta obce
Tam ide o počet budov. V Hornom Kelčove je telocvičňa, jedáleň a škola, čo predstavuje
tri budovy s troma kotolňami.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, sú predpokladané nadčasy zamestnancov.
Hovoríte, že zástupkyňa ZŠ Horný Kelčov robí nadčasy bezplatne. Ja musím povedať,
z vlastnej učiteľskej praxe, že zástupov je minimálne. Ale čo sa týka reálnych nadčasov tak
tie preplatené sú.

Starosta obce
Posledný augustový týždeň bola na Horný Kelčov prijatá pani učiteľka, aby sa nadčasy
zrušili. Len finančná komisia to vo svojich podkladoch nemá.

Mgr. Mária Grušpierová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ E. A. Cernana
Chcela by som sa vyjadriť k spomínaným nadčasom. Zúčastnila som sa spolu
s hospodárkou školy zasadnutia finančnej komisie. To, že sa nadčasy nepreplácajú, ako
uvádza správa finančnej komisie, je lož. Stále počúvame o šetrení. My ako škola šetríme a čo
z toho, keď peniaze nakoniec idú do Horného Kelčova.
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Ján Lysík, poslanec OZ
V návrhu, ktorý finančná komisia predložila, vychádzala z toho, aby peniaze, ktoré školy
dostali išli do škôl. Ak sa nebudeme riadiť týmto návrhom, chcem od poslancov počuť nové
návrhy ako prerozdelíme pridelené finančné prostriedky.

Hlavný kontrolór obce
V jednotlivých školách musí byť tento rozpočet schválený presne v jednotlivých
položkách, tak znie zákon. Presun medzi nimi nie je prípustný. Bude teda treba presne
v položkách na každú školu schváliť rozpočet.

V rámci tohto bodu starosta obce prečítal doručenú žiadosť ZŠ E. A. Cernana o riešenie
nevyhovujúceho stavu podlahovej krytiny a ďalších nedostatkov ohrozujúcich bezpečnosť
žiakov a zamestnancov školy.

Starosta obce
I keď je žiadosť adresovaná starostovi obce v tejto žiadosti ja nedokážem p. riaditeľ
rozhodnúť, žiadosť musí byť predložená OZ. Mám však pocit, akoby priblémy školy trvali
iba niekoľko posledných rokov, odkedy je zriaďovateľom obec. Do toho času vedenie školy
nerealizovalo žiadne riešenia havarijného stavu. Veď škola má 50 rokov a za posledné tri
roky sa nám obrovskými investíciami, i zo strany obce, podarilo hodnotu budovy niekoľko
násobne zvýšiť. Nie všetko sa však dá realizovať naraz.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Poďme ku konkrétnym návrhom na prerozdelenie finančných prostriedkov.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ešte sa vyjadrím ku škole v Hornom Kelčove. Môj názor je, že pokiaľ chcú mať učitelia v
Hornom Kelčove, taký plat ako majú a chcú tam mať školu, nech zlúčia nielen prvý a druhý
ročník, ale aj tretí a štvrtý. Je to strašný nepomer, keď mám v triede šesť detí a oproti triede
s dvadsiatimi deťmi. To je neporovnateľné.

Mgr. Ľubomír Valach, riaditeľ ZŠ E. A. Cernana
Mal som tú česť deväť rokov pôsobiť v škole na Hornom Kelčove. Učili sa triedy prvátretia a druhá-štvrtá, bola to náročná práca. Učiteľ učil vo viacerých programoch, ale dalo
sa to zvládnuť.
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Starosta obce
Opäť sme sa dostali do momentu pri akom sme boli takto pred rokom. Najlepšie by bolo,
keby od 01. 09. 2013 boli školské zariadenia zlúčené. Musíme nájsť konsenzus
v prerozdelení finančných prostriedkov, aby mali obidve školy financie, ale aby z toho obec
čo najmenej
financií doplácala. V opačnom prípade budem žiadať od obecného
zastupiteľstva nie len koľko treba kde dať, ale samozrejme aj odkiaľ vziať.

Hlavný kontrolór obce
Napriek všetkému by som chcel zastupiteľstvu povedať ešte toľko, že tá kontrola, to
zistenie potrieb do konca roka sa nemohlo robiť zo štatistiky, z toho dôvodu, lebo by bola na
to doplatila ZŠ E. A. Cernana z toho dôvodu, že má prijatých nejakých učiteľov na dohodu,
ktorí k 30. 06. 2013 ukončili túto dohodu. Preto som požiadal aby ZŠ E. A. Cernana
predložila mzdové dokumenty a dokumenty o výške prevádzkových nákladov.

Starosta obce
V ZŠ Horný Kelčov čerpáme momentálne úsporu na plate pani riaditeľky, ktorá je
dlhodobo PN, ale môže nastať situácia, že pani riaditeľka oznámi, že konči, a to o čom sa
dnes OZ dohodne padá, pretože zo zákona má nárok na odstupné. Preto vás ešte raz
vyzývam, aby ste dospeli k takému návrhu, aby obec na to doplatila čo najmenej.

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Padol tu návrh 24 000 eur ZŠ E. A. Cernana a 32 000 eur ZŠ Horný Kelčov.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Nesúhlasím. ZŠ E. A. Cernana stále šetrí ale nepočul som, čo mieni robiť ZŠ Horný
Kelčov aby ušetrila. Navrhujem teda 30000 eur ZŠ E. A Cernana a 58 000 eur ZŠ Horný
Kelčov.

Starosta obce
Je mi jasné, že sa nedohodnete na tom, aby obec nefinancovala nič, len nájdite model,
aby sme nedoplácali viac ako 17 000 eur.
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RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Ja mám ešte jeden návrh, ale neviem či prejde z časových dôvodov, vzhľadom na to, že
návrh zvýšenia financií na mzdy v ZŠ E. A. Cernana z 9000 eur na 34 000 eur bol dosť
nečakaný a ničím nepodložený, navrhujem ešte jeden výpočet celkových reálnych potrieb.

Ján Lysík, poslanec OZ
Odmietam. Musím sa tiež vyjadriť k tomu, ako sa tu stále rozoberá, že jedna škola šerí
a druhá nie, ja tvrdím, že šetria obidve školy.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja navrhujem prerozdelenie finančných prostriedkov nasledovne: 30 000 eur ZŠ E. A.
Cernana Vysoká nad Kysucou a 56 000 eur ZŠ Horný Kelčov. V tomto prípade by obec
dofinancovala sumou 13 000 eur.

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Môj návrh je: 24 200 eur ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou a 62 000 eur ZŠ Horný
Kelčov.

Po predložení návrhov, dal starosta obce hlasovať za návrh poslankyne OZ Mgr. Janky
Jurčovej:
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

MENO*

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

Uznesenie č. 6-1-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh Mgr. Janky Jurčovej - prerozdelenie finančných
prostriedkov z dohodovacieho konania nasledovne: ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou vo
výške 30 000 eur a ZŠ Horný Kelčov vo výške 56 000 eur.
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Následne dal starosta obce hlasovať za návrh poslankyne OZ RNDr. Marty Slávikovej:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 6-2-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh RNDr. Marty Slávikovej - prerozdelenie finančných
prostriedkov z dohodovacieho konania nasledovne: ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou vo
výške 24 200 eur a ZŠ Horný Kelčov vo výške 62 000 eur.

Po skončení hlasovania predstavila hlavná účtovníčka obce poslancom OZ prostredníctvom
videoprojekcie návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3/2013.
Následne dal starosta obce o úprave rozpočtu obce č. 3/2013 hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 6-3-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 3/2013.

Ad. 7 Investičná výstavba v obci Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Materiál k tomuto bodu, ktorý pán prednosta spracoval, som vám zaslal e-mailom. Pôjdem po
jednotlivých bodoch, ak budete mať nejaké dotazy, prípadne budete chcieť niečo dovysvetliť,
pristavíme sa pri tom.
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Podané projekty ktoré sú v platnosti ku dňu 17.09.2013
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. MPRV2012-2173/370712-4 zo dňa 03.12.2012 schválený
V súčasnej dobe je ukončené výberové konanie na verejného obstarávateľa a prebieha
verejné obstarávanie na výber dodávateľa dodania tovaru, ktoré zabezpečuje mesto
Bytča ako vedúci partner projektu.

B) Rok 2012
" 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 úspešný
" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava ,
Oblasť: zelená investičná schéma
Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
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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 úspešný

Starosta obce
Nakoľko nedošlo k odpredaju emisií zo strany štátu, všetky enviroprojekty v zelenej
schéme boli zamietnuté.

" 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 €
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 projekt ukončený).

" 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 €€.
Strana 29 z 54 Zápisnica č. 7/2013

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 ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľov
dodania tovaru – Telegrafia a.s. , Košice. VO bolo predložené na kontrolu
riadiacemu orgánu – Trenčiansky samosprávny kraj.

C) Rok 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
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 schválený (rozhodnutie ministra pôdohospodárstva zo dňa 1.7.2013)

" 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
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17.04.2013 OZ vo Vysokej nad Kysucou schválilo výšku vlastných zdrojov 2.000 € upravený rozpočet projektu 6.000 €. V súčasnej dobe projekt ukončený.

" 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 €
- zdroje obce .......................................................................................2.660,00 €
Vyjadrenie :
- projekt bol vyhodnotený ako úspešný- obec získala dotáciu vo výške 1.500,00 €,
" 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...............................................................................................................8.000 €
- požadovaná dotácia ..........................................................................................8.000 €
- zdroje obce ..........................................................................................................0,00 €
Vyjadrenie :
- na základe verejného hlasovania na internetovej stránke www.sppolocne.sk.,
projekt bol úspešný čiastočne – obec Vysoká nad Kysucou získala dotáciu vo výške
4.500 €. ( V súčasnej dobe je podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.
24/2013 a je pripravená na čerpanie prostriedkov).
!
" Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
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
Strana 31 z 54 Zápisnica č. 7/2013

Náklady projektu:
- celkom...............................................................................................14.625,61 €
- zdroje obce ..................................................................................................0,00 €
Vyjadrenie :
projekt bol vyhodnotený ako úspešný- obec získala dotáciu vo výške 14.625,61 €
Úprava ciest – Jedľovník, Ústredie (smer Beňová), H. Kelčov – k Domu nádeje,
ukončené .
Poľana, Semeteš- do Solíkov sú pred dokončením.

" Poskytovateľ: Višegradský fond- Our customs with your customs
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
Starosta obce
Nedostali sme vyrozumenie, ale po konzultácii s projektovou manažérkou p. RNDr.
Martou Slávikovou boli podporené len veľké mestá.
!
!
!
" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR
Názov programu a projektu: O nás u vás, o vás u nás
Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou a mestom Karolínka.
Spoznanie a propagácia regiónov:
- prenosná výstava fotografií a publikácia
- spoločenské akcie, športové a kultúrne podujatia
Náklady : celkové náklady projektu – 22.884,65 €.
požadované náklady z EÚ – 19.451,95 €...................................................85%
spolufinancovanie z rozpočtu kraja – 2.288,46 €.........................................5%
spolufinancovanie z rozpočtu kraja – 1.144,24 €.........................................5%
Vyjadrenie:
- projekt nebol doteraz vyhodnotený .
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Starosta obce
Súčasťou tohto projektu je aj investičný zámer. Ak by sme boli v tomto projekte
úspešní, zrealizovali by sme výmenu hlavných vchodových dverí do sály, výmenu
bočných dverí do sály, výmenu vstupových dverí do reštaurácie „HELABAR“, výmenu
plastových dverí vstupu do vestibulu, výmena dverí vstupu na obecný úrad a nakúpenie
výstavných reklamných panelov, to všetko je súčasťou tohto projektu.
" Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu: Skvalitnenie záchranných prác v podhorskej obci Vysoká nad
Kysucou
Cieľ projektu:
- Obnova techniky a materiálu DHZ Vysoká nad Kysucou
Náklady projektu:
- celkom.......................................................................................................44.784,00 €
- požadovaná dotácia ................................................................................. 42.512,80 €
- zdroje obce ...................................................................................................2.271,20 €
Vyjadrenie :
- projekt nebol doteraz vyhodnotený
" Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu: Hasiči deťom
Cieľ projektu:
- Vytvorenie hasičského krúžku, zameranie a priblíženie činnosti hasičov záchranárov,
zvýšenie povedomia u detí v oblasti ochrany pred požiarmi.
Náklady projektu:
- celkom.........................................................................................................2.465,00 €
- požadovaná dotácia ................................................................................... 2.341,75 €
- zdroje obce .....................................................................................................123,25 €
Vyjadrenie :
- projekt nebol doteraz vyhodnotený

Realizované investičné akcie - dodávateľské organizácie k 17.9.2013
A) Opravy miestnych komunikácií
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 vo
výške 14.625, 61 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obcí
po zimnej prevádzke.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dňa 22.5.2013 Komisia pre oblasť životného prostredia pri OZ Vysoká nad Kysucou,
rozšírená o starostu obce a ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu najviac
poškodených miestnych komunikácií:
MK Slončíky smer Poľana
Most do Škradného
MK Jedľovník (Markuliak, Cipko)
MK železničná stanica (Beňo)
Semeteš „Solíky“
Semeteš „Šupíky“

Na základe uvedeného, obec Vysoká nad Kysucou vyhlásila výzvu na výber dodávateľa v dvoch
etapách .
Úspešným dodávateľ stavebných prác v I. etape sa stala spoločnosť Ekostav Oščadnica s.r.o.,
023 01 Oščadnica 19 - cena prác 6.495,12 €.
Úspešným dodávateľ stavebných prác v II. etape sa stala spoločnosť Ing. Pavol Šutý- Ekostav,
023 01 Oščadnica 19 - cena prác 10.239,85 €.
Vzhľadom k tomu, že celková cenová ponuka víťazných uchádzačov je 16.734,97 € , čo je
o 2.109,36 € viac ako je pridelená dotácia, OZ rozhodlo, že o túto sumu bude vykonaných
menej prác na MK Semeteš „Šupíky“.
Stav:
MK Jedľovník, MK Ústredie (smer Beňová), H. Kelčov – k Domu nádeje, ukončené
MK Poľana, MK Semeteš - do Solíkov sú pred dokončením
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Na ceste do „Solíkov“ sú nekvalitne zalátané diery na ceste, konkrétne v časti od
detského domova smerom hore. Podložie cesty nie je vôbec pripravené na nejakú úpravu.
Cesta nie je dobre urobená.
Starosta obce
V tomto prípade máme stále priestor na reklamáciu. Beriem tento podnet na vedomie.

B) Oprava strechy ZŠ Horný Kelčov
Dňa 22.5.2013 Komisia pre oblasť životného prostredia pri OZ Vysoká nad Kysucou,
rozšírená o starostu obce a ďalších poslancov OZ vykonala obhliadku a kontrolu budovy
ZŠ Horný Kelčov a zistila, že triedy a miestnosti II. 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. Obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce na rok 2013 schválilo pre
Opravu strechy ZŠ H. Kelčov 10.000,00 €.
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Obec Vysoká nad Kysucou vyhlásila výzvu na výber dodávateľa. Úspešným dodávateľ
stavebných prác sa stala spoločnosť STAVKRYT Ján Debnár, Tajovského 14/4, 036 01
Martin. Cena víťazného uchádzača na zhotovenie stavebných prác predstavovala čiastku
9.804,-00 €.
Stav:
Po podpísaní zmluvy o dielo, spoločnosť STAVKRYT Ján Debnár, Tajovského 14/4, 036
01 Martin, začala so stavebnými prácami dňa 15.07.2013 a 24.07.2013 stavebné práce
ukončila.

C) Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Obec Vysoká nad Kysucou zaslala (cestou bývalého Krajského školského úradu v Žiline)
v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorou sa určuje
postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie
havarijných situácií, žiadosť o poskytnutie dotácie na dofinancovanie havarijného stavu
školského zariadenia - Základná škola E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, č.p. 316.
V zmysle spracovaného projektu a s prihliadnutím na havarijný stav sa predpokladali
náklady vo výške :
-

zateplenie budovy ...........................................87.300,00 EUR
výmena okien a dverí.....................................120.066,00 EUR
výmena sanity................................................ 51.071,00 EUR
spolu.............................................................. 258.437,00 EUR

Obvodný úrad Žilina, odbor školstva, listom zo dňa 18.3.2013 oznámil obci Vysoká nad
Kysucou, že žiadosť bola z časti akceptovaná a obci poskytuje dotáciu vo výške
100.000,00 € .
Na základov výsledkov verejného obstarávania (výzva zo dňa 10.3.2011 a výzva zo dňa
10.5.2013) bol vybraný dodávateľ stavebných prác na výmenu okien a dverí spoločnosť B&B s.r.o., Korňa 889. Cena prác na základe výberového konania pre
výmenu okien a vchodových dverí v zmysle zmluvy a jej dodatkov predstavovala čiastku
129.081,45 €.
Stav:
Po podpísaní zmluvy o dielo, spoločnosť B&B s.r.o, Korňa 889, začala so stavebnými
prácami dňa 27.5.2013 a 19.7.2013 stavebné práce ukončila.
Práce spočívali:
- demontáž pôvodných výplní otvorov – okná a dvere,
- montáž nových vchodových dverí a okien - celkovo bolo vymenených 129
ks okien a 3ks vchodových dverí,
- demontáž vonkajších a vnútorných parapetov a montáž nových,
- spracovanie vnútorných špaliet okolo okien a dverí,
- maľovanie špaliet okolo okien a maľovanie olejových soklíkov,
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-

vymurovanie schodiskovej steny, vstupnej steny,
vonkajšie a vnútorné omietky schodiskovej steny, vstupnej steny,
oprava oceľových vrát do kotolne.

D) Úprava svahu pri št. ceste II/487
Obec Vysoká nad Kysucou v snahe zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na št. ceste
II/487 oslovila spoluvlastníkov nehnuteľnosti C-KN 1493, na ktorej sa nachádza
kamenná pivnica, ktorá je nefunkčná a rastie na nej lipa malolistá, za účelom odstránenia
pivnice aj lipy. Pivnica spoločne s lipou sa nachádzajú v tesnej blízkosti štátnej cesty
a cca 20 m od železničného priecestia so závorami. Z dôvodu, že v tomto mieste často
dochádza k dopravným nehodám a nie je v danom mieste chodník, je zvýšené riziko
možnosti úrazov pre chodcov. Takisto je tu znížená viditeľnosť a obmedzená zimná
údržba št. cesty II/487.
Oslovení spoluvlastníci súhlasili s odstránením pivnice a aj lipy.
Stav:
Pracovníci obce dňa 15.8.2013 odstránili lipu a spoločnosť P+V Sakson s.r.o., Staškov
poskytla mechanizmy na úpravu svahu. Cena za prácu strojnými mechanizmami
predstavovala výšku 234,00 €. Ostatne práce boli vykonané svojpomocne pracovníkmi
obce.

E) Vstupné schody do budovy OcÚ a kultúrneho domu
Obec Vysoká nad Kysucou dňa 29.7.2013 vyhlásila výzvu na výber dodávateľa pre
zhotovenie vstupných schodov do budovy OcÚ a kultúrneho domu.
Na základov výsledkov verejného obstarávania bol vybraný dodávateľ stavebných prác spoločnosť Kamenárstvo Hazucha Vladimír, Čierne 64, Makov. Cena prác na základe
výberového konania predstavovala čiastku 1.928,00 €.
Stav:
Spoločnosť Kamenárstvo Hazucha, Makov, začala so stavebnými prácami dňa 19.8.2013
a 28.8.2013 práce ukončila. Stavebné práce spočívali s výmenou vstupných schodov o
ploche 8,80 m2- dlažba „Tarn“ s protišmykovou drážkou.

F) Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou kamerového
systému
- 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 €
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-

zdroje obce ..........................................................................................5.657,60 €

-

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 - OZ vo Vysokej nad Kysucou schválilo výšku vlastných zdrojov
2.000 € - upravený rozpočet projektu 6.000 €.

-

Na základe výsledkov prieskumu trhu bol vybraný dodávateľ prác - spoločnosť
Bonul, s.r.o., Novozámocka224, 949 05 Nitra. Cena prác na základe výberového
konania predstavovala čiastku 5970,00 €.
Stav:
Spoločnosť Bonul, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra, začala s montážnymi
prácami dňa 30.8.2013 a v tento deň aj práce ukončila. Montážne práce spočívali centrála a 4 ks stacionárne kamery Súčasťou predmetu zákazky bolo aj zaškolenie
pracovníkov na prácu s kamerovým systémom..

Ad. 8 Rôzne
Starosta obce
Dňa 29. 7. 2013 prebehlo výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúci knižnice
a kultúrny referent obce Vysoká nad Kysucou. Z prihlásených uchádzačov presnejšie
uchádzačiek bola na základe splnenia stanovených kritérií vybratá ako úspešná uchádzačka
Monika Horňáková toho času už Perďochová. Tá postupne preberie agendu pani Vrbinárovej,
ktorá odchádza do dôchodku.
Obec sa neustále snaží podávať žiadosti o získanie pracovníkov prostredníctvom programov §50,
ale musím konštatovať, že tie podmienky a obmedzenia sú veľmi limitujúce. V súčasnosti máme
týchto pracovníkov:
§52a Dobrovoľnícka činnosť – 5 pracovníci (do 28.2.2014)
§50j Pracovná zmluva - 4 pracovníci (80% UP a 20% obec) (do 31.5.2014)
§52 Aktivačné práce - 5 pracovníkov (do 31.12.2013)
Obec Vysoká nad Kysucou musela v letných mesiacoch odovzdať k stanoveným
termínom dva dôležité dokumenty:
Štatút krízového štábu obce (uznesenie 8-3-7/2013)
! zajtra obhajujem Správu o pripravenosti obce na stav vyhlásenia mimoriadnej
udalosti
! odovzdaný máme protipovodňový plán (telefonicky bola naša obec za jeho príkladné
spracovanie pochválená)
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Štatút schvaľuje starosta obce a oboznámené s ním musí byť i OZ.
Starosta obce
V rámci tohto bodu, navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sme pri schvaľovaní VZN
na rok 2014, do tohto zahrnuli i platbu za umiestnenie zábavných atrakcií a kolotočov.
Zatiaľ to vo VZN nemáme. Nemáme dobré skúsenosti s tým, keď prídu kolotoče do našej
obce nerešpektujú, kde sa môžu postaviť.

Bod 8-1 Ing. Marcela Sláviková, Mateja Bela 73, 010 15 Žilina
Ing. Ondrej Slávik, Ševčenková 10, Bratislava
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká
nad Kysucou.
Starosta obce
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v časti obce Jedľovník - „Zadná Šatina“, kde je
zavedený vrecový systém zberu komunálneho odpadu. Rozhodnutím bol vyrubený poplatok
za odpad p. Slávikovej vo výške 11,55 eur a p. Slávikovi 11,55 eur. S pani Slávikovou som
telefonoval, povedala mi, že kalendár vrecového zberu sa nezhoduje s ich návštevou
nehnuteľnosti a že ak má platiť, chce zvoz odpadu celý rok. Toto sme samozrejme schopní
zabezpečiť, ale budú platiť oveľa viac ako doteraz. Na základe tejto skutočnosti sa p.
Sláviková s p. Slávikom odvolali.

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Boli zvyknutí, že v tejto časti obce žiadny zber nebol, odpad si vždy pozbierali a sami
odviezli, takže ani vôbec nevedeli, že by nejaké vrece mohli mať. Preto aj nechcú vrecia
zaplatiť, lebo ich nebudú využívať, sú zvyknutí si odpad sami odviezť.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Čiastka, ktorú má platiť za odpad p. Sláviková s p. Slávikom nie je taká strašná, aby ju
nemohli zaplatiť. Ostatní, ktorí tu majú nehnuteľnosti si tento poplatok platia. Nevidím
dôvod, prečo by nemohli platiť aj oni.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*

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

Uznesenie č. 8-1-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pani Ing. Marcely Slávikovej, bytom Mateja Bela
73, 010 15 Žilina a pána Ing. Ondreja Slávika, bytom Ševčenková 10, Bratislava o odpustenie
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zriadený vrecový zber odpadu v zmysle
stanoveného kalendára.
Bod 8-2 Ján Helienek, Stred č. 316, 023 54 Turzovka
Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 2710300331 - odpad.
Starosta obce
Nehnuteľnosť p. Jána Helienka sa nachádza v časti obce Vrchrieka, kde je umiestnený
kontajner na vývoz odpadu, ktorý je pravidelne vyvážaný. Poplatok za odpad mu bol
vyrúbený rozhodnutím vo výške 11,55 eur. V odvolaní pán Helienek uvádza, že nehnuteľnosť
nenavštevuje nakoľko sa stará o postihnutú manželku pripútanú na lôžko. Podľa nám
distupných informácií nehnuteľnosť navštevujú jeho deti.
Ján Lysík, poslanec OZ
Keď nemá na zaplatenie odpadu p. Helienek, môžu to predsa zaňho zaplatiť jeho deti.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Súhlasím, presne tak.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*

Nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!!
Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková!
ZDRŽAL*SA* Jozef!Zborovan!
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Uznesenie č. 8-2-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie pána Jána Helienka, bytom Turzovka Stred č.
316, 02354 Turzovka voči rozhodnutiu č. 2710300331 poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: V uvedenej časti obce je umiestnený kontajner a predmetná
nehnuteľnosť sa k nemu dokonca nachádza najbližšie.

Bod 8-3 Jozef Papík, Predmier č. 362, 013 51 Predmier
Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 2712300313 - odpad.
Starosta obce
Nehnuteľnosť p. Jozefa Papíka sa nachádza v časti obce Semeteš – „U Cipkov“, kde je
najbližší kontajner na vývoz odpadu „U Solíkov“ a druhý je „U Cipára“ s objemom 1100 l.
Poplatok za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu predstavuje v tomto prípade čiastku
vo výške 23,10 eur. Kontajner „U Solíkov“ je pre p. Papíka ďaleko, ale má k dispozícii ešte
kontajner „U Cipára“, ktorý je vzdialený od nehnuteľnosti asi 200 m a keď z nehnuteľnosti
odchádza ide práve okolo neho.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*

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

Uznesenie č. 8-3-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Jozefa Papíka, bytom Predmier č. 362, 013 51
Predmier voči rozhodnutiu č. 2712300313 poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: Kontajner pre osadu na Semeteši „U Cipkov“ je umiestnený „U
Cipára“, má objem 1100 l. Pri odchode z osady sa odchádza práve okolo neho.

Bod 8-4 JUDr. Emilián Pavlík, Novohorská č. 8, 831 06 Bratislava 35
Odvolanie voči Rozhodnutiu č. 2713300286-odpad.
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Starosta obce
Nehnuteľnosť p. JUDr. Emiliána Pavlíka sa nachádza na Semeteši – „U Šupíkov“, kde je
zavedený vrecový systém zberu odpadu. Poplatok bol vyrubený vo výške 23,10 eur. Pán
Pavlík poukazuje na zákon o miestnych daniach a poplatkoch, že obec ako správca
miestnych daní a poplatkov môže VZN ustanoviť zníženie dane z pozemkov, alebo oslobodiť
od dane z pozemkov, z uvedeného vyplýva, že obec môže ustanoviť takéto zníženie. Naša
obec však nemá takéto zníženie na odpady.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-4-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. JUDr. Emiliána Pavlíka, bytom Novohorská č.
8, 831 06 Bratislava 35 voči rozhodnutiu č. 2713300286 poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zriadený vrecový zber odpadu v zmysle
stanoveného kalendára.

Bod 8-5 JUDr. Milan Piovarči, Moyzesova 826, 905 01 Senica
Odvolanie proti výške poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce
Nehnuteľnosť p. JUDr. Piovarčiho sa nachádza na Semeteši – „U Solíkov“, poplatok,
ktorý mu bol vyrubený predstavuje výšku 23,10 eur.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Jozef!Zborovan,!Mgr.!Martin!Machciník!
Nikto!
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Uznesenie č. 8-5-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. JUDr. Milana Piovarčiho, bytom Moyzesova č.
826, 905 01 Senica proti výške poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: V uvedenej osade je zavedený zber odpadu formou veľkoobjemového
kontajnera.

Bod 8-6 Rudolf Liška, SNP 9/23, 018 51 Nová Dubnica
Žiadosť o zníženie platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce
Nehnuteľnosť p. Rudolfa Lišku sa nachádza na Semeteši – „U Cipkov“, kde je umiestnený
kontajner na vývoz odpadu.

Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-6-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Rudolfa Lišku , bytom SNP 9/23, 018 51 Nová
Dubnica o zníženie platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad
Kysucou.
Krátke odôvodnenie: Kontajner pre osadu na Semeteši „U Cipkov“ je umiestnený „U
Cipára“, má objem 1100 l. Pri odchode z osady sa odchádza práve okolo neho.

Bod 8-7 Marta Brodská, Okružná 687/1, 022 01 Čadca
Odvolanie k rozhodnutiu č. 1695 – Daň z nehnuteľnosti a k rozhodnutiu č.2716300241 –
poplatok za komunálne odpady na r. 2013
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Starosta obce
Daň z nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v časti obce Škradné bola vyrubená vo výške
24,75 eur a tak isto jej bol vyrubený poplatok za komunálne odpady vo výške 23,10 eur.
Nehnuteľnosť pani Brodskej sa nachádza na liste vlastníctva, je jeho vlastníčkou, nevidím
dôvod neplatiť daň.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať spojeným hlasovaním obidvoch uvedených
rozhodnutí:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-7-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolania p. Marty Brodskej, bytom Okružná 687/1, 022 01
Čadca k rozhodnutiam o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: Daň z nehnuteľností sa platí v zmysle zákona a platného VZN, v osade
kde je umiestnená nehnuteľnosť p. Brodskej je kontajner.

Bod 8-8 Peter Zbín, ul. 1. mája 1945/57, 031 01 Liptovský Mikuláš
Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2711300259 – poplatok za komunálny odpad

Starosta obce
Nehnuteľnosť p. Zbína sa nachádza v časti obce Jedľovník, kde je umiestnený kontajner.
Rozhodnutím mu bol vyrubený poplatok v 1/3 výšky poplatku za odpad, čo predstavuje 7,70
eur nakoľko sú traja vlastníci. Podľa dostupných informácií žiaden z vlastníkov nehnuteľnosť
nenavštevuje, tak ako aj p. Zbín uviedol v odvolaní.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-8-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Petra Zbína, bytom ul. 1. mája 1945/57, 031
01 Liptovský Mikuláš voči rozhodnutiu č. 2711300259 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: V uvedenej časti obce sa nachádza kontajner a je tam zabezpečený
zvoz odpadu.

Bod 8-9 Veronika Mišíková, Záhrebská 4, 811 05 Bratislava
Žiadosť o zrušenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Rodina pani Mišíkovej z času na čas nehnuteľnosť navštevuje, nemôžem povedať, že nie.
Ja by som sa preto chcela prihovoriť za 50% odpustenie z celkovej sumy.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Pani Mišíková nie je osoba, ktorá by sa tu na chalupu dopravila sama, má určite nejaké
deti a tie by mohli tento poplatok zaplatiť.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

MENO*

Nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Jozef!Zborovan,!Mgr.!Martin!Machciník!
Mgr.!Katarína!Chnapková!
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Uznesenie č. 8-9-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Veroniky Mišíkovej, bytom Záhrebská 4, 811 05
Bratislava o zrušenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Vysoká
nad Kysucou.
Krátke odôvodnenie: Pani Mišíková má možnosť si bezplatne vyzdvihnúť zbernú nádobu
a v rámci zvozového kalendára jej bude odpad vyvážaný.

Bod 8-10 Anton Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy predajne Stolária
Starosta obce
Zmluva o nájme sa môže uzatvárať max. na tri roky, p. Dorociakovi končí nájom.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-10-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Antonovi Dorociakovi, bytom Vysoká nad Kysucou č. 101,
023 55 Vysoká nad Kysucou predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie tri roky.

Bod 8-11 Ladislav Bittala, Vysoká nad Kysucou č. 283, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o udelenie splnomocnenia na všetky právne úkony týkajúce sa poľovných pozemkov
začlenených do územného poľovného revíru PZ Poľana vo vlastníctve obce Vysoká nad
Kysucou v kat. území Vysoká nad Kysucou, Makov
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-11-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Ladislavovi Bittalovi, bytom Vysoká nad Kysucou č.283,
023 55 Vysoká nad Kysucou udelenie splnomocnenia na všetky právne úkony týkajúce sa
poľovných pozemkov začlenených do územného poľovného revíru PZ Poľana vo vlastníctve
obce Vysoká nad Kysucou v kat. území Vysoká nad Kysucou, Makov.

Bod 8-12 Eva Danielová, Vysoká nad Kysucou č. 336, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie vodovodnej prípojky
Starosta obce
Pani Eva Danielová uvádza v žiadosti finančnú výpomoc vo výške 600 eur, z toho by
chcela 300 eur jednorazovú finančnú výpomoc a 300 eur formou pôžičky, ktorú bude obci
splácať. Podľa našich zistení jej má prideliť UPSVaR finančnú čiastku vo výške 330 eur, ale
na aký účel, to neviem. Pani Danielová vybavuje pripojenie svojej nehnuteľnosti na vodu už
veľmi dlho. Obec sa už v minulosti snažila o to, aby sa pani Danielová pripojila na vodovod,
bolo to ešte v čase, keď vodovod patril pod správu obce, no pani Danielová tak neurobila.
Janka Kubalová, účtovníčka obce
Pani Danielova má však ešte nevyplatené záväzky voči obci, preto si myslím, že ak jej
schválite pôžičku, je predpoklad, že ju nebude platiť.
Starosta obce
Pôžičku vôbec nemusíme riešiť, dostane 330 eur z UPSVaR, jedná sa len o to, či je vôľa
zastupiteľstva pomôcť jej s poskytnutím financií na vodovodnú prípojku čiže v sume 300 eur.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Pokiaľ má nevyplatené záväzky voči obci, som proti, aby sa jej poskytli žiadané financie.
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Ján Lysík, poslanec OZ
Môj návrh je, že ak si vyplatí záväzky voči obci, môžu sa jej požadované financie
poskytnúť.
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Ja navrhujem poskytnúť financie do výšky 200 eur formou preplatenia faktúr, ale iba
v prípade ak si vyplatí všetky záväzky voči obci.
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-12-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Eve Danielovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 336, 023 55
Vysoká nad Kysucou poskytnutie finančného príspevku na zriadenie vodovodnej prípojky do
výšky 200 eur formou preplatenia faktúr, ale len v prípade, že si vyplatí všetky záväzky
voči obci.

Bod 8-13 Ján Bobčík, Vysoká nad Kysucou č. 1328, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o presunutie verejného osvetlenia v osade Semeteš
Starosta obce
Pán Bobčík bol za mnou, ja som mu však vysvetlil, že obec je momentálne
v monitorovacom období a nedáva navyše žiadne svetelné body. On ma žiadal, aby sme
niektorý zo svetelných bodov presunuli k jeho nehnuteľnosti.

Miroslav Dorman, poslanec OZ
Pán Bobčík si postavil dom v miestnej časti Semeteš v lokalite, kde vôbec nie je verejné
osvetlenie a o tom vedel, keď tam dom staval.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

MENO*

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

Uznesenie č. 8-13-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Bobčíka, bytom Vysoká nad Kysucou č.
1328, 023 55 Vysoká nad Kysucou o presunutie verejného osvetlenia v osade Semeteš.
Krátke odôvodnenie: Z dôvodu nastavených úsporných opatrení obec Vysoká nad Kysucou
nezvyšuje počet svetelných bodov v obci.

Bod 8-14 Terézia Lisková, Vysoká nad Kysucou č. 67, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Ja navrhujem, aby žiadal finančnú kompenzáciu od
zdevastovali pozemok a nie odpustenie dane od obce.

spoločnosti SEVAK, keď jej

Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

MENO*

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

Uznesenie č. 8-14-7/2013
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Terézie Liskovej, bytom Vysoká nad Kysucou č.
67, 023 55 Vysoká nad Kysucou o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti.
Krátke odôvodnenie: Predmet žiadosti nepatrí do pôsobnosti obce.
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Bod 8-15 Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca
Poďakovanie za finančnú podporu
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-15-7/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie Mládežníckeho centra, Kukučínova 1647,
022 01 Čadca.

Bod 8-16 Monika Polková, Vysoká nad Kysucou č. 127, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb
Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-16-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Moniky Polkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č.
127, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom priestorov.

Bod 8-17 Materská škola, Vysoká nad Kysucou č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Návrh na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
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Starosta obce
Týka sa to len detí v MŠ Vysoká nad Kysucou.

Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-17-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy, Vysoká nad Kysucou č. 286, 023 55
Vysoká nad Kysucou na zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa mladšieho ako tri roky v MŠ.

Bod 8-18 Odbytové družstvo sever, družstvo Brezová 43, 010 01 Žilina, spol. AGROFIN
Žiadosť o zníženie poplatku za využívanie trhového miesta v obci

Starosta obce
Pre vysvetlenie jedná sa o spoločnosť, ktorá realizuje v našej obci predaj mlieka. Podľa
mojich informácií s pozitáívnym ohlasom u našich obyvateľov.

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Koľko platia za trhové miesto?
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ja navrhujem zníženie poplatku na 3 eurá.
Janka Kubalová, účtovníčka obce
Minimálny poplatok za trhové miesto je 5 eur. Spoločnosť AGROFIN sa vyjadrila v tom
znení, že ak sa im poplatok nezníži, im sa neoplatí k nám do obce chodiť. Dobré by bolo
znížiť im poplatok o 50 %.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-18-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Odbytového družstva sever, družstvo Brezová 43, 010
01 Žilina o zníženie poplatku za využívanie trhového miesta v obci o 50%.

Bod 8-19 Tibor Baláž, Vysoká nad Kysucou č. 426, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Starosta obce
Pán Baláž žiada finančnú výpomoc vo výške 500 eur. Môj osobný názor je, že my sme
ako obec pomohli ako sme mohli, zorganizovali sme finančnú zbierku vyvíjame maximálnu
možnú spoluprácu. Pána Baláža sa mi podarilo skontaktovať i s niekoľkými médiami.
Sociálna pracovníčka našej obce pani Kubačáková mi predložila návrh na poskytnutie
financií, ale len vo výške 50% z požadovanej sumy čo predstavuje 250 eur.
Mgr. Janka Jurčová, poskankyňa OZ
Ja som Filipa Baláža navštívila, momentálne je po zákroku a nástup na liečebný pobyt
do Kováčovej neprichádza do úvahy. Som za to, aby sa mu poskytla požadovaná finančná
výpomoc v prípade, že nastúpi na liečebný pobyt.
Ján Lysík, poslanec OZ
Môj návrh je poskytnutie 50% z uvedenej sumy, či nastúpi na liečebný pobyt, alebo nie.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Súhlasím s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 50% z požadovanej sumy, ale
len v prípade, že Filip nastúpi na liečebný pobyt.
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Po vysvetlení žiadosti dal starosta obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

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

Uznesenie č. 8-19-7/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Tibora Baláža, bytom Vysoká nad Kysucou č.
426, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50%
z požadovanej sumy, čo predstavuje 250 eur v prípade nástupu syna Filipa na liečebný pobyt.

Ad.9 Diskusia
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Na podnet pani Ostružárovej, by som chcela navrhnúť opravu mostíka na Semeteši.
Starosta obce
Požiadavku zaradíme do plánu prác.
Ján Lysík, poslanec OZ
Vo veľkom sa ťaží a odváža drevo po ceste smerom na Bilú, cez štátnu hranicu.
Starosta obce
Preverím situáciu čo najskôr.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
V hore „ U Rekši“ je les napadnutý kôrovcom, navrhoval by som zistiť, komu to tam patrí,
aby kôrovec nenapadol celú horu a okolité lesy.
Ján Lysík, poslanec OZ
Cesta v smere do Horného Kelčova sa opravuje strašne pomaly, nedalo by sa to nejako
urýchliť?
Starosta obce
Každý týždeň telefonujem s riaditeľom správy ciest, aby sa pri oprave cesty postupovalo
rýchlejšie, skúsim mu ešte zavolať a uvidíme, či sa veci pohnú dopredu.
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Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu
k tomuto bodu.

Ad.10 Návrh na uznesenie
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**
MENO*
*poslancov!
!
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!
ZA*

Uznesenie OZ č. 7/2013 bolo jednohlasne schválené.
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Ad.11 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
Úspešne sme sa dopracovali k záveru ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva. Chcem vám
úprimne poďakovať za účasť na dnešnej schôdzi OZ a za korektné jednanie.
Zároveň si vás dovoľujem všetkých srdečne pozvať na Matúšovké hodové slávnosti, ktoré budú
prebiehať od tohto piatku 20. 09. 2013 do 22. 09. 2013.
Následne starosta obce siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2013
ukončil o 19:45 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
RNDr. Marta Sláviková

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

Jozef Zborovan

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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