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Zápisnica OZ č. 8/2013 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 10. 2013 
v pamätnej izbe E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou                                     

so začiatkom o 13:00 hod. 
 
Prítomní: 
Starosta obce :  Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Miroslav Dorman 
                               Vlasta Gajdicová 
                               Mgr. Katarína Chnapková 
                               Ján Lysík    
                               Mgr. Martin Machciník 
                               Jozef Zborovan 
                               Dpt. Jozef Vavrica 
                              
Neprítomní poslanci OZ : RNDr. Marta Sláviková 
                                                    Mgr. Janka Jurčová 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: neprítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 
  1.  Otvorenie 
  2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  3.  Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva  
  4.  Prejednanie možnosti zapojenia sa obce do zverejnených výziev 
  5.  Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 6/2008 o chove včiel 
  6.  Určenie platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 11. 2013  
  7.  Rôzne  
  9.  Diskusia 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných na 8. schôdzi OZ. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-8/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 29. 10. 
2013.             
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Chnapková 
                                                                                     Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 
V tomto bode starosta obce rozobral doteraz nesplnené uznesenia a uznesenie z poslednej 
schôdze OZ zo dňa 17. 09. 2013. 
 
UZNESENIE 4/2011 z 16.08.2011 
Uznesenie 10 – 1 - 4 /2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
BOD 10-1 
 

! Žiadosť poslanca Jozefa Zborovana,  o zriadenie prístrešku autobusovej zástavky 
„U Šteglíkov“. 
 

Uznesenie zatiaľ nesplnené. 
 
 
UZNESENIE 6/2011 zo dňa 15.11.2011 
Uznesenie  3 – 6/2011 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
 

! Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky 
„Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“, predložené 
konateľom spoločnosti ELPRAM s.r.o., Žilina. 

 
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, 

! že bolo na schôdzi obecného zastupiteľstva konanej dňa 8. 3. 2011 Zápisnica č. 1/2011 
Bod. 7-2 Doteraz podané projekty – žiadosti o dotácie pre rok 2011, dostatočne 
oboznámené s postupmi súvisiacimi s realizáciou projektu „Riešenie havarijného stavu 
ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí 
! s pokračovaním stavebných prác na stavbe „Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana 

Vysoká nad Kysucou“ objekt SO-01-A1.1-1 v zmysle Zmluvy o dielo č. 07/08/2011 zo 
dňa 31. 8. 2011 a Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 07/08/2011 zo dňa 20. 9. 2011. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce 
! vyzvať konateľa spoločnosti ELPRAM s.r.o., pána Vladimíra Mlakytu o písomné verejné 

ospravedlnenie, (ktoré bude zverejnené na Informačnom kanále obce, web stránka obce) 
v nasledovnom znení: 
Ospravedlňujem sa Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou, starostovi obce 
Vysoká nad Kysucou, prednostovi Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 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 
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„Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“,  zaregistrované na 
Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou pod číslo 466/2011 dňa 9. 11. 2011. Uvedené 
podanie som podal na základe neúplných a mylných informácií. 
 
V termíne: do 15 dní od doručenia 
 
Ospravedlnenie zaslať na vedomie i štátnym orgánom a inštitúciám, ktorým bolo vyššie 
spomenuté upozornenie zaslané. 

! v prípade, že sa konateľ spoločnosti ELPRAM s.r.o., Žilina, pán Vladimíra Mlakyta, 
verejne neospravedlní, na základe odporúčaní právneho poradcu riešiť uvedenú vec 
cestou súdu 

Uznesenie trvá,  je v plnení. 
 
 
UZNESENIE 2/2012 zo dňa 28.2.2012  
Uznesenie č. 4-4-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

! berie na vedomie  

žiadosť nájomcov bytového domu č.1259 o preriešenie a odsúhlasenie zateplenia 
obecného nájomného domu 1259.  
Pre posúdenie opodstatnenia zateplenia bytového domu,  bude spracovaný odborne 
spôsobilou osobou energetický posudok budovy. 
 

Uznesenie trvá, je v plnení. 
 
 
UZNESENIE č. 3/2012 zo 29.5.2012: 
Uznesenie č. 12-5-3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo 
A) berie na vedomie 

      žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 9-
tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade „Predná Šatina“, o  riešenie problému  prístupovej 
komunikácie k ich nehnuteľnostiam, 

B) poveruje starostu obce 

     zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami . 

Uznesenie trvá. 
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Uznesenie č. 13-34- 4/2012  

!  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Žiadosť poslanca Miroslava Dormana -  zrealizovať ochranný náter drevenej lávky cez 
rieku Kysuca pre miestnu časť „Škradné“.   

 
Uznesenie trvá. Zatiaľ sa práce nerealizovali. 
 
Uznesenie č. 7-3-5/2012  

!  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Spoločný návrh poslancov OZ predložený poslancom p. Miroslavom Dormanom – 
odpredaj lyžiarskych vlekov, ako nepotrebný majetok. Odpredaj je možné realizovať aj 
po jednotlivých častiach. 
 

Uznesenie trvá. 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. 

 

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

Uznesenie č. 9-2-7/2012  

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

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 
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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. 

Uznesenie je zrušené. 
                           
 

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. 

Uznesenie je splnené.  

 

Starosta obce 

     Čo sa týka riešenia problému s pomocnou silou v materskej škôlke, v tomto sme boli 
úspešní. Schválili nám cez UPSVaR nástup ďalších siedmich dobrovoľníkov, ktorí budú 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť na obdobie 6 mesiacov. Traja pracovníci pôjdu na 
obecný úrad, dve pracovníčky pôjdu do materskej školy, čím v materskej škole pribudne 
jedna pracovná sila, keďže pracovníčky pracujú každá 4 hodiny denne.   

 

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. 
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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. 
 
 
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. Na poslednej schôdzi OZ konanej dna 17. 09. 2013 obecné zastupiteľstvo 
schválilo podanie žaloby v prípade nezaplatených splátok lekárne a detskej ambulancie 
a ukončenie nájomnej zmluvy zákonným spôsobom. 

 
 
 
Uznesenie č. 9-1-5/2013 
 

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

Uznesenie č. 9-2-5/2013 
 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) zrušenie 
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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. Pán Gajdoš doručil vyjadrenie. Viac v bode č. 7. 
 
 
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.  
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Uznesenie je v plnení. Žiadateľ doručil vyjadrenie. Obecné zastupiteľstvo schválilo na 
poslednom OZ konanom dna 17. 09. 2013 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:  
Ing. Rudolfovi Masaríkovi,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 

 

Obecné zastupiteľstvo na 7. schôdzi v roku 2013 konanej 17. 09. 2013  

Prerokovalo celkovo 28 bodov, z toho : 
A) Zobralo na vedomie -  2 body 
B) Schválilo - 13 bodov  
C) Neschválilo – 12 bodov 
D) Rušilo – 1 bod 

 
 
Ostatné body Uznesenia 7/2013 zo dňa 17. 09. 2013 sú splnené.  
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola 
uznesení hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 17. 09. 2013. 
 
 
 
Ad. 4  Prejednanie možnosti zapojenia sa obce do zverejnených výziev 
 
Starosta obce 
     Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží čo najefektívnejšie zapájať do takmer všetkých 
zverejnených výziev tvorbou projektov. Jednou z týchto možností je i otvorená výzva Programu 
cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Termín odovzdania projektu je do 31. 10. 2013 
a možnosti zapojenie sa do tejto výzvy muší rozhodnúť obecne zastupiteľstvo kvôli nutnosti 5% 
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spolufinancovania. Spoločne s pani RNDr. Martou Slávikovou sme spracovali projekt Spoločne 
v mobile. Je to spoločný projekt obce Vysoká nad Kysucou a mesta Karolínka. Projekt 
cezhraničnej spolupráce je možné riešiť v niekoľkých rovinách. 

A) Ciele oblasti podpory – kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií 
B) Ciele oblasti podpory – zachovanie životného prostredie a rozvoj krajiny 
C) Ciele oblasti podpory – zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia 

Keďže regionálna rozvojová agentúra spracováva viac projektov ako je alokácia finančných 
prostriedkov na celej hranici, preto sa Obec Vysoká nad Kysucou rozhodla, že by využila 
možnosť a zapojila sa do zlepšenia informačnej a komunikačnej  dostupnosti prihraničia – 
projekt Spoločne v mobile. Je to aplikácia v mobilnom telefóne na všetkých troch platformách 
Windows, Android aj Apple, kde je aplikácia, ktorá zobrazí aktuálne dianie v obci, mapu obce, 
turistické chodníky, dokonca aj hlásenie miestneho rozhlasu by prichádzalo zaregistrovaným 
ľudom ako sms správa v mobile. To je jedna časť projektu. Popritom sú naplánované workshopy, 
teleprezentácie prostredníctvom výpočtovej techniky a samozrejme je to aj posilnenie 
výpočtovej techniky, zakúpenie počítačov, zriadenie WiFi zóny vo Vyšnom Kelčove, zriadenie 
WiFi zóny na Nižnom Kelčove, zakúpenie projektoru, ktorý by bol schopný projekcie aj za 
denného svetla na vonku. Žiadané finančné prostriedky na projekt sú vo výške 39 000 eur, 5% 
spolufinancovanie obce by činilo 1987,97 eur z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 
I keď je projekt vo fáze 80% spracovanie, je na obecnom zastupiteľstve, či schváli 5% 
spolufinancovanie projektu alebo nie.  
Poprosím o vyjadrenie vašich názorov na uvedený projekt: 
 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Môj názor je, že máme dôležitejšie veci, na ktoré by sme vedeli takmer 2000 
eur použiť. V zlom stave sú napr. toalety v ZS E . A. Cernana. Nie som 
presvedčený o tom, či má tento projekt pre obec až taký veľký význam. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja si myslím, že 5% spolufinancovanie by sme mali schváliť, keďže skoro 
polovicu projektu tvorí len nákup elektroniky a ten zvyšok ako sú napr. aplikácie 
to je len plus toho projektu. Je to veľmi výhodné. Ja som za vstup do projektu. 
 

                       Ján Lysík, poslanec OZ 
     Súhlasím, mali by sme to využiť. V dnešnej dobe, keď sú projekty predražené, je 
5% spoluúčasť dobrá. 

 
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Ja mám rovnaký názor, mali by sme to odsúhlasiť. 
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Následne dal starosta obce o tomto bode hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A) Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy Programu cezhraničnej 
spolupráce SR-CR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Spoločne v mobile“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou. 

B) Zabezpečenie realizácie projektu.  
C) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 

vo výške 1987,97 eur.  
 
 
 
Ad. 5 Prejednanie protestu prokurátora k VZN č.6/2008 o chove včiel 
 
Starosta obce 
     Dňa 08. 08. 2013 bol na okresnú prokuratúru v Čadci doručený podnet pána Pavla Pachníka, 
ktorý  sa domáha vydania protestu prokurátora podľa ustanovení zákona o prokuratúre proti 
VZN Obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2008 zo dňa 25. 04. 2008 o chove včiel. Dôvodom pre 
podanie podnetu podateľa orgánom prokuratúry bolo to, že dospel k záveru, že VZN je v rozpore 
s ustanovením §6 odsek 1, odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. Podľa neho problematika upravená 
obcou formou VZN nepatrí medzi veci územnej samosprávy a nejde ani o vec patriacu do 
preneseného výkonu štátnej správy. Na žiadosť prokuratúry obec zaslala k podnetu stanovisko. 
Po prešetrení veci okresnou prokuratúrou okresný prokurátor Okresnej prokuratúry v Čadci 
podal protest prokurátora podľa §22 odsek 1 písm. a) bod 2. a §25 zákona č. 153/2001 Z.z. 
o prokuratúre v znení noviel so záverom: VZN Obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2008 o chove 
včiel bolo vydané v rozpore s platnou právnou úpravou, vzhľadom na čo ho navrhujem 
zrušiť. 
 
 
V tomto bode starosta obce rozobral protest prokurátora k VZN Obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2008 o chove včiel a predložil návrh na jeho zrušenie. O tomto návrhu dal hlasovať.  
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 5-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 6/2008 o chove včiel. 
Krátke odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo vyhovelo návrhu prokurátora. 
 
 
Ad. 6  Určenie platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 11. 2013 
 
Starosta obce 
     Z dôvodu novelizácie zákona o obecnom zriadení a predovšetkým novelizácie §18c je nutné 
v zmysle tejto novelizácie určiť plat hlavnému kontrolórovi s účinnosťou od 01. 11. 2013. 
V tomto paragrafe došlo k zmene koeficientu podľa počtu obyvateľov z pôvodných 1,54 na 1,31. 
Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu nie do výšky 30% 
ale už iba do výšky 15%. Obecné zastupiteľstvo určí k 01. 11. 2013 hlavnému kontrolórovi nový 
plat podľa tohto zákona. Ak plat určený  je nižší ako plat priznaný hlavnému kontrolórovi k 31. 
10. 2013, patrí mu vyrovnanie do sumy jeho platu priznaného k 31. 10. 2013. Okrem iného došlo 
novelizáciou zákona k zmene aj v §13 v právomociach starostu obce, ktorý môže vymenúvať 
a odvolávať vedúceho, riaditeľa rozpočtovej a príspevkovej organizácie obce.  
 
V tomto bode starosta obce podrobne rozobral na základe novelizácie zákona o obecnom 
zriadení určenie platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 01. 11. 2013. O predloženom 
návrhu dal hlasovať. 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo určuje na základe novelizácie zákona o obecnom zriadení hlavnému 
kontrolórovi od 01. 11. 2013 plat vo výške 242 eur.  
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Ad. 7  Rôzne 
 
 
Bod 7-1 Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2013  
 

Starosta obce 
     Na poslednej schôdzi OZ som vás informoval o prijatí novej pracovníčky na úseku 
knižnice a kultúry cez zamestnanecký program UPSVaR, kde sa obec podieľa 
spoluúčasťou, čo je pre nás veľmi výhodné. Z tohto dôvodu je však nutné, aj kvôli 
pracovníčke v MS, nakoľko to nebolo započítané do poslednej úpravy rozpočtu, predložiť 
návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2013, kde musí dôjsť k zmene práve u týchto dvoch 
zamestnancov. 

 
Následne dal starosta obce o návrhu na úpravu rozpočtu obce č. 4/2013 hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 7-1-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2013. 
 
Starosta obce 
     Skôr než sa dostaneme k predloženým žiadostiam, chcel by som vás informovať, že aktívne 
konám vo veci rekonštrukcie budovy MS na Nižnom Kelčove. Spoločne s pánom prednostom 
sme absolvovali niekoľko stretnutí s možnými investormi. Stále hľadáme optimálny spôsob 
riešenia v tejto veci. Pokiaľ budeme mať konkrétne riešenie, predložíme ho obecnému 
zastupiteľstvu.  
     Prejdem k inej veci. Dňa 28. 10. 2013 sa začalo s výmenou okien na zdravotnom stredisku.  
Vymenené budú všetky okná okrem plynovej kotolne a okien od vchodu po čakáreň 
všeobecného lekára. Vychádzali sme s finančných prostriedkov, ktoré sú na to schválené vrámci 
obecného rozpočtu pre tento kalendárny rok.  Stále prebiehajú jednania s nájomcami bytov, ktorý 
odmietajú zaplatiť obci nedoplatky na energiách, ktoré sú naozaj veľké. Na jeden byt to činí cca 
400-600 eur u niektorých bytov aj viac. Taká istá situácia je aj na zdravotnom stredisku. Sme 
v jednaní aj s MUDr. Michnicovou, ktorá nechce takisto vzniknuté nedoplatky na energiách obci 
zaplatiť.      
     Čo sa týka lekárne a spoločnosti MATEPHARM a.s., advokát už spracoval prvú žalobu na 
túto spoločnosť. Je rozdelená na niekoľko častí. Žaloba na spoločnosť MATEPHARM a.s. už 
nadobudla právoplatnosť. Tá musí obci zaplatiť penále. Pán Ing. Faktor so mnou vôbec nejedná. 
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Riešime túto vec cez advokáta a požadujeme zaplatiť 75% dlžnej sumy až potom sa môžeme 
s pánom Ing. Faktorom dohadovať na nejakom splátkovom kalendári. 
     Máme takmer dokončenú rekonštrukciu detského ihriska vo Vyšnom Kelčove. Projekt bol 
podaný cez KIA Motors, obec sa na ňom finančne spolupodieľala. Na detskom ihrisku sme 
realizovali náter starých preliezačiek, bol tam postavený domček so šmýkačkou, robili sa nové 
obrubníky a iné. Slávnostne bude toto zrekonštruované detské ihrisko otvorené 06. 11. 2013.   
Riešili sme taktiež havarijný stav komínov na obecnom úrade a ich následnú demontáž. Začal sa 
nám postupne sypať ten najväčší komín a začali nám z neho padať tehly. Z tohto dôvodu sme 
nechali demontovali všetky komíny na budove obecného úradu.  
Dňa 28. 10. 2013 sa začalo s rekonštrukciou troch autobusových zastávok: „U Arnolda“, „U 
Urbana“ a na „Širokom moste“. Demontovali sa plechy zo zastávok a musia sa vymeniť časti 
železnej konštrukcie zastávky, ktoré sú zhnité. Strechy zastávok sa robia z pelechov, ktoré nám 
zostali z oplotenia ihriska a celá konštrukcia zastávok sa obije dookola palisádami. 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Na Semeteši by sa nedala tiež prerobiť autobusová zastávka? 
 
Starosta obce 
     Je to v pláne prerobiť aj túto zastávku. Viem, že nie je v dobrom stave. Všetko však 
závisí od toho koľko finančných prostriedkov nám na opravy zostane. Zatiaľ sme 
pristúpili len k oprave tých troch zastávok ako som spomenul. 
 

Čo sa týka úpravy okolia obidvoch cintorínov, tie sú vykosené. Na cintoríne vo Vyšnom Kelčove 
sa robil výrez kríkov. Keďže vieme, že sa blíži sviatok „Všetkých svätých“, budeme sa snažiť, 
aby čistota aj okolo kontajnerov na obidvoch cintorínoch bola zabezpečená. 
Ďalšou vecou, s ktorou by som vás chcel oboznámiť,  je aktuálny stav lekárne v našej obci. 
Jednám momentálne s troma lekárnikmi, ktorí majú záujem otvoriť lekáreň v našej obci. 
Prejdem k ďalšej veci a to je pripojenosť nehnuteľností v našej obci na kanalizáciu. Na 
kanalizáciu je v našej obci aktuálne k dnešnému dnu pripojených  261 nehnuteľností, čo 
predstavuje len okolo 20% z celkového počtu a na vodovod  je pripojených 576 nehnuteľností. 
Obec Vysoká nad Kysucou spoločne s obcou Makov prostredníctvom Organizácie cestovného 
ruchu využíva možnosť zapojiť sa do realizácie a výstavby cyklotrasy v smere Makov - Čadca. 
Organizácia cestovného ruchu v tomto roku zrealizovala v tejto veci prvé kroky na prípravu 
projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, aby sa konkrétne určilo, kade cyklotrasa 
pôjde. Výkup pozemkov, ten si už bude musieť riešiť každá obec samostatne.  
Ďalšou vecou, ktorú chcem s vami prejednať je žiadosť pani Idy Chríbikovej o zriadenie 
vecného bremena na  jej pozemku.  
 

p. Ida Chríbiková 
     Som vlastníčkou pozemku vedľa môjho rodinného domu, na ktorom má stáť pretlaková 
šachta. Z tohto dôvodu som si  už v minulosti podala žiadosť na obecné zastupiteľstvo, 
aby som bola nejako finančne vykompenzovaná. Ako dôkaz, že som skutočne vlastníčkou 
predmetného pozemku, vám predkladám na nahliadnutie list vlastníctva.  
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Ján Lysík, poslanec OZ 
     Obecné zastupiteľstvo odložilo prerokovanie tejto žiadosti, keď bola predložená z toho 
dôvodu, že na uvedenej parcele bolo veľa spoluvlastníkov a bolo taktiež potrebné doložiť 
list vlastníctva. Ak by sa odškodňovalo v súčasnosti podľa aktuálneho listu vlastníctva, 
mali by na odškodnenie nárok všetci, ktorí figurujú na tomto liste vlastníctva, čiže nielen 
vy pani Chríbiková. 

 
p. Ida Chríbiková 
     Pre mňa je podstatné, aby ste my vyšli v ústrety, ak je to možné. 
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo môže vychádzať momentálne len z listu vlastníctva. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Vedeli by sme to vyriešiť hneď, pokiaľ by bola p. Chríbiková jedinou vlastníčkou na 
liste vlastníctva. 
 
Starosta obce 
     V našej obci nemáme zriadené žiadne vecné bremeno, preto by som poprosil obecné 
zastupiteľstvo, aby v tejto veci konalo. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     V tejto veci by sme nemohli zriadiť ani vecné bremeno, keďže p. Chríbiková nie je 
jediná uvedená vlastníčka na liste vlastníctva. 
 
Starosta obce 
    Môžem overiť u právnika, či je možné v tomto prípade zriadenie vecného bremena. 
 

 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 7-2-8/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného bremena na  
spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 
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Bod 7-3  Anton Škrkoň, Rosina 333, 013 22 Rosina  

Ponuka na predaj pozemku č. parcely 8541/8 

 

Starosta obce 
     Predmetný pozemok predstavuje časť cesty od ihriska po rodinný dom p. Pavla 
Hranca.  
 
Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ 
     Koľko peňazí by chcel pán Škrkoň za odkúpenie pozemku? 

 
Starosta obce 
     Pán Škrkon v žiadosti uvádza cenu dohodou. Naposledy keď bol pán Škrkon u mňa 
žiadal 3,50 eur za m². 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Vzniknutú situáciu je potrebné riešiť. Čo keď sa pán Škrkon rozhodne cestu uzavrieť? 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Pokiaľ je to jediná prístupová cesta, pán Škrkoň ju predsa nemôže uzavrieť. 
 
Prednosta obce 
    To je síce pravda, ale čo keď to spraví. Na to sa nemôžeme spoliehať. 
 
Prednosta obce 
    Myslím si, že by bolo dobré sa opýtať nejakého advokáta, čo robí znalecké posudky, 
akú výšku by predstavovala cena pozemku podľa  znaleckého  posudku. 
 
Starosta obce 
     Súhlasím s návrhom pána prednostu. Nakoľko je už koniec kalendárneho roka, obec 
momentálne nemá financie na to aby tento pozemok od pána Škrkoňa odkúpila. 
 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 7-3-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Antona Skrkoňa, bytom Rosina 333, 013 22 
Rosina o odpredaj pozemku parcely č. 8541/8. 
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Krátke odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou momentálne nemá finančné prostriedky na 
odkúpenie predmetnej parcely č. 8541/8. 

 

Bod 7-4 Farnosť sv. Matúša, Vysoká nad Kysucou 

Žiadosť o povolenie k úprave líp pred farským kostolom vo Vysokej nad Kysucou 

 

Starosta obce 

     My úpravu líp v podstate zakázať nemôžeme. My ju povoliť musíme, tam je jediná 
podmienka, že úpravu musí vykonávať osoba spôsobilá na tento úkon. Nie je to človek, 
ktorý má len povolenie na práce vo výškach, musí to vykonávať taká osoba, ktorá je 
spôsobilá aj na úpravu koruny lipy. Na túto skutočnosť som upozornil aj pána farára. 

 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 7-4-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Farnosti sv. Matúša, Vysoká nad Kysucou o povolenie 
k úprave líp pred farským kostolom. 

Krátke odôvodnenie: Úpravu líp musí vykonať  na to odborne spôsobilá osoba.  

 

Bod 7-5 Róbert Gajdoš, Makov - Čierne 186, 023 56 Makov 

Doplnenie žiadosti o prenájom 

 

Starosta obce 

     Na základe uznesenia OZ č. 10-3-5/2013 nám bola od p. Róberta Gajdoša doručená 
žiadosť, v ktorej p. Gajdoš doplnil na aké účely si chce prenajať pozemky, na akú dobu 
a koľko ponúka obci za prenájom týchto pozemkov. V tomto prípade je úplne jedno, či sa 
jedná o prenájom alebo predaj, je to hospodárenie a nakladanie s obecným majetkom. 
Zámerom obce musí byť vždy maximalizácia zisku. V tomto prípade navrhujem 
nasledovný postup: obec musí najskôr vyhlásiť tieto parcely ako nepotrebný majetok 
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obce, ktorý dávame do prenájmu. Táto skutočnosť musí byť následne 15 dní zverejnená 
na internetovej stránke, p. Gajdoš sa prihlási a až následne to potom môže OZ schváliť. 

 

 

Prednosta obce 

     Tak ako povedal pán starosta, najprv musí OZ schváliť, že uvedené pozemky, ktoré si 
chce p. Gajdoš zobrať do prenájmu sú pre obec neúčelné.  

 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 

     Koľko finančných prostriedkov ročne by obci priniesol tento prenájom? 

 

Prednosta obce 

     Celková sume prenájmu pozemkov za rok činí 5839 eur. V tomto prípade je výšku 
nájmu možné určiť i znaleckým posudkom. 

 

Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 7-5-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku obce Vysoká nad Kysucou – 
parciel CKN 7966, CKN 7967,  CKN 7969, CKN 7970 a CKN 7971 a zámer prenájmu tohto 
prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou na základe § 9a, ods.9 Zákona č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  priamym uzavretím nájomnej zmluvy. Minimálna 
výška nájomného bude určená znaleckým posudkom. 

Doplnenie: 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zadať vypracovanie znaleckého posudku na 
prenájom prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou - parciel CKN 7966, CKN 7967, 
CKN 7969, CKN 7970 a CKN 7971 odborne spôsobilej osobe z dôvodu, že nie je možné 
dostatočne presne určiť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 
Následne bude zámer prenájmu zverejnený v zmysle platnej legislatívy. 
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Bod 7-6  Základná škola E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 

 

Starosta obce 

     Podrobne som si prešiel celý návrh na vyradenie inventárneho majetku Základnej 
školy  E. A. Cernana, nie je tam žiadna položka, kvôli ktorej by sme im tento návrh 
nemali odsúhlasiť. 

 

Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 

Uznesenie č. 7-6-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  vyradenie inventárnych predmetov v zmysle predloženého 
návrhu Základnej školy E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 

 

 

Bod 7-7 Ing. Stanislav Gaborík, Vyšný Kelčov č. 616, 023 55  Vysoká nad Kysucou  

Žiadosť o opravu poškodenej miestnej komunikácie v časti obce Vyšný Kelčov – „U Urbana“ 

Ján Lysík poslanec OZ  

     Opravu tejto cesty sme stále odkladali z dôvodu, že popod cestu vedie potok. Pán 
Gaborík chce, aby sa na úseku tejto cestu urobili aspoň zatiaľ dve odrážky cez cestu, 
ktoré tam boli, ale už nie sú a aby sa vyspravili výtlky na ceste aspoň tak, aby tam mohli 
chodiť. Ja som sa tam bol pozrieť, nezdá sa mi to zas až také hrozné, ale sú tam dve veľké 
jamy, ktoré by bolo treba zasypať. Z môjho pohľadu by to nemalo byť finančne náročné. 

 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 

     Pokiaľ sú tam naozaj veľké diery, tak to treba spraviť. 
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Starosta obce 

S p. Jankom Lysíkom sa spoločne na tento úsek cesty zájdeme pozrieť a uvidíme, čo sa 
bude dať v tejto veci urobiť. 

 

Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 7-7-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Gaboríka, Vyšný Kelčov č. 
616, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu poškodenej miestnej komunikácie v časti obce 
Vyšný Kelčov „ U Urbana“. 

 

 
 Ad.8  Diskusia 
   
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Majiteľ autobusov p. Matejov, ktorý zabezpečuje pravidelnú linku pre ľudí z Vysokej v smere 
Turzovka – Zubři nechce brávať tých ľudí, ktorí túto linku nevyužívajú pravidelne ako spoj do 
práce. Minule nechal 6 žien stáť na zastávke a povedal im, že ich nemôže odviesť. Dá sa v tejto 
veci niečo robiť? 
 
Starosta obce 
     V minulosti som už riešil tento problém s p. Matejovom, čo sa týka odvozu do práce žien 
z Vyšného Kelčova. Autobus SAD nadväzoval na spoj p. Matejova z Vyšného Kelčova. Žiadali 
som p. Matejova aby išiel o 5 min. skôr z Vyšného Kelčova. Pán Matejov však odmieta dať SAD 
svoj cestovný plán. Ľuďom nahovára, že už mi ho dal, ale nič som nedostal. SAD chce vyjsť 
v ústrety ľudom aby mohli tento spoj zaradiť do svojho grafikonu, ale keď im pán Matejov svoj 
cestovný plán nechce dať, tak sa v tejto veci nedá nič urobiť. Skúsim sa ešte spojiť s p. 
Matejovom a uvidím, či sa bude v tejto veci dať niečo urobiť. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Viacerí rodičia žiadajú, aby sa materská škôlka otvárala o 6.45 a nie o 7.00, moja nevesta 
vodí vnuka každý deň do škôlky na siedmu ale kvôli robote, v ktorej má byť o pol 8 to nestíha. 



Strana 23 z 24  Zápisnica č. 8/2013 
 
 

Pani riaditeľke boli predložené žiadosti od rodičov o posunutie času otvorenia materskej školy 
na skoršiu hodinu. Tá tieto žiadosti zamietla nakoľko to odôvodňovala tým, že nemá súhlas 
obecného zastupiteľstva. Je to až taký veľký problém vyjsť v ústrety rodičom, ktorí chcú svoje 
dieťa dávať do škôlky o niečo skôr? 
 
 
Starosta obce 
      S pani riaditeľkou som sa o tejto veci rozprával. Jedná sa síce len o 15 minút, ale je to veľký 
problém, pretože tu vzniká navyšovanie úväzkov. Ono sa to síce zdá, že je to len 15 minút, ale 
tým pádom by sa pracovná doba učiteliek skrátila o 15 minút poobede, čiže by končili o 15 
minút skôr. Čo zas nevyhovuje iným rodičom, ktorí nestíhajú svoje deti vyzdvihnúť zo škôlky 
skôr.  
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     A nedajú sa  tie nadčasové hodiny, ktoré im týmto vzniknú riešiť náhradným voľnom? 
 
Starosta obce 
     Už sa tak riešia. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Veľa by podľa mňa zavážila aj vzájomná komunikácia rodičov a pani riaditeľky materskej 
školy. Myslím si, pokiaľ by ju požiadali, že by tam nemal byť problém a vyšla by rodičom 
v ústrety. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Pokiaľ si pani riaditeľka materskej školy nedá na zastupiteľstvo žiadosť, aby sa materská 
škola otvárala o 15 minút skôr mi jej to ako obecné zastupiteľstvo nemôžeme prikázať. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru nemôžeme kvôli 5 rodičom upravovať pracovný čas v škôlke, keď 
zvyšok rodičov, čo je väčšina, bude nespokojných, to sa skrátka nedá. Táto vec by mala byť 
postavená na osobnom dohovore rodičov a pani učiteliek materskej školy. 
 
Starosta obce 
     Preberiem túto vec s pani riaditeľkou, aké sú možnosti, mimo úpravy pracovnej doby, skôr by 
som to riešil v rovine ústretovosti voči tým rodičom, ktorí potrebujú svoje dieťa mať v škôlke 
skôr. 
 
 
Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
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Ad.9  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**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 8/2013 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.10  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. 

Následne starosta obce ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2013 
ukončil o 16:00 hod. 
 
 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková                                            ..................................... 

Dpt. Jozef Vavrica                                                        .....................................          
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                         ..................................... 


