
Strana 1 z 32  Zápisnica č. 9/2013 
  
 

 Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápisnica 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo zápisnice:   9/2013                                            dátum: 13. 12. 2013 
 

 



Strana 2 z 32  Zápisnica č. 9/2013 
  
 

Zápisnica OZ č. 9/2013 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 13. 12. 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 
                              Mgr. Katarína Chnapková 
                              Jozef Zborovan 
                              Dpt. Jozef Vavrica 
                              RNDr. Marta Sláviková 
                              Mgr. Janka Jurčová 
Neprítomní poslanci OZ : Vlasta Gajdicová 
                                                    Ján Lysík 
                                                    Mgr. Martin Machciník  
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.  Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva  
  4.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre r. 2013 
  5.  Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 
  6.  Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
       odpady a drobné stavebné odpady 
  7.  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
  8.  Správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 
  9.  Plán kontrolnej činnosti 
10.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na 
       rok 2014  a 2015-2016 
12.  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014-2016 
11.  Návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012 
13.  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej  
       nad Kysucou za rok 2013 
14.  Schválenie predĺženia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
15.  Rôzne 
16.  Diskusia 
17.  Návrh na uznesenie 
18.  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 ostatných prítomných a hostí na 9. 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,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-9/2013  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ dňa 13. 
12. 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. Janka Jurčová 
                                                                                    Jozef Zborovan 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Chnapková, 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,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
 



Strana 4 z 32  Zápisnica č. 9/2013 
  
 

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 29. 10. 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. Zmena v tejto veci nastala v tom, že 30. 10. 2013 na súdnom 
pojednávaní na Okresnom súde v Čadci vyniesla sudkyňa rozsudok, v ktorom má pán Mlakyta 
doporučeným listom zaslať starostovi obce ospravedlnenie a uhradiť nemajetkovú ujmu vo výške 
10 000 eur. Rozsudok však zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. 
 
 
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 na rok 2013 a jeho následných úprav 
prebehlo výberové konanie na výmenu okien v časti budovy, kde sa nachádza zdravotné 
stredisko. Práce na výmene okien sa začali 28. 10. 2013. Toho času sú práce samozrejme už 
ukončené. 
 
 
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, 
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B) poveruje starostu obce 

     zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami . 

Uznesenie trvá. 

 

Uznesenie č. 13-34- 4/2012  

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

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

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

Uznesenie trvá. 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. 9-9-7/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Jany Kubalovej o odkúpenie 
pozemku CKN 1476/2. 
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! 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. Zatiaľ nebola zaslaná spoločnosti A&T 
ponuka na možnosť vyhradiť si platené parkovné miesta pre firemné vozidlá. 

 

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. Po zaslaní žiadosti obce na SAD Čadca sme boli presvedčení, že našu 
požiadavku zaradia do nového grafikonu. Nestalo sa tak. Po telefonáte s pánom riaditeľom sme 
boli vyzvaní na doloženie súhlasu obce Makov a mesta Turzovka, ktorých by sa posun linky 
priamo „dotkol“ nakoľko požadovaným posunom dôjde k posunu ďalších dvoch spojov. Zatiaľ 
bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené len súhlasné stanovisko obce Makov. 

 

            
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. Po technických zmenách a opakovaní súťaže na výber dodávateľa došlo 
k posunu termínu realizácie diela. Ten bol obci riadiacim orgánom schválený a dielo musí byť 
dokončené do 23. 04. 2014. 
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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. Momentálne je detská ambulancia 
zatvorená. Obec vyvíja právne kroky prostredníctvom právnika. 
 
  
Uznesenie č. 9-2-5/2013 
 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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  



Strana 9 z 32  Zápisnica č. 9/2013 
  
 

            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. Podľa telefonických 
informácií žiadosť išla na podpis pánovi ministrovi. 

 
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.  

 

UZNESENIE 5/2013 zo dňa 7. 6. 2013 
 
Bod 10-11  Ing. Rudolf  Masarik,  Vysoká nad Kysucou  č.  891,  023 55  Vysoká nad 
Kysucou  
Žiadosť o odkúpenie parcely. 
 
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. 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 
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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 Masarikovi,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 

 
Starosta obce 
     Dňa 27. 11. 2013 bol zámer zverejnený na webovej stránke obce a dňa 13. 12. 2013  
bol zámer zvesený. Na tunajší obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky ani iné 
podania týkajúce sa zverejnenia zámeru. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť odpredaj 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou a 
prevod 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“) formou 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 Masarik  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 neovplyvní hospodárenie na 
jeho nehnuteľnosti. Uvedené časti pozemku sú pre obec nevyužiteľné. 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5-2-7/2013 zo dňa 17. 9. 2013 schválilo 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 
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č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) formou 
odpredaja žiadateľovi za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie 
úradného odhadu. 
Zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitého 
zreteľa (tak ako je uvedené vyššie) bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej 
stránke obce dňa 27. 11. 2013 a zvesený dňa 13. 12. 2013. Voči zámeru neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
 

UZNESENIE č. 8/2013 29. 10. 2013 
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.  
 
Uznesenie je splnené. Bohužiaľ cezhraničný partner na svojom mestskom zastupiteľstve 
neschválil spolufinancovanie a teda vstup do projektu. Bolo nám to oznámené deň pred 
termínom podania projektu a i napriek našej enormnej snahe sme nenašli ďalšieho českého 
partnera, ktorý by zdieľal náš názor podať projekt s takýmto zámerom. Projekt sa preto 
v konečnom dôsledku nemohol podať i keď z našej strany bol plne spracovaný.  

 

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“. 

 

Starosta obce 

     V rámci prebiehajúcej, v súčasnosti i už samozrejme ukončenej rekonštrukcie 
autobusovej zastávky v tejto časti som si miestnu komunikáciu prešiel a telefonicky som 
vec riešil i s pánom Lysíkom. Podarilo sa mi v rámci dobrej spolupráce so Správou ciest 
Čadca zohnať materiál na jej vyspravenie. To zrealizovali naši zamestnanci spoločne 
s cestou k pánovi Jurčovi a pánovi Šamajovi v ústredí obce. Následne ma navštívil pán 
Gáborík, s ktorým sme aktuálnu situáciu prebrali. Spoločne sme sa dohodli, že tam naši 
zamestnanci dovezú ešte pol vlečky materiálu a pán Hazuka svojpomocne cestu ešte 
upraví – tak sa aj udialo. Mali sme tiež v pláne nad pánom Kubicom opraviť odvodňovací 
žľab, ale napadnutý sneh a mráz situáciu zmenil. V tejto časti je Okresným úradom 
v Čadci, odborom starostlivosti o životné prostredie vedená i možná povodňová závada 
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z dôvodu prekrytia toku a jeho zníženia prietočnosti kvôli usadenému materiálu. S pánom 
Hazukom sme sa dohodli, že v kalendárnom roku 2014 by sme tu mohli spoločne 
s dobrovoľníkmi, ktorých zabezpečí, pokračovať v prácach, aby sme závadu odstránili. Až 
keď bude toto v poriadku, môžeme uvažovať o nejakom prípadnom asfaltovaní. 

 

Obecné zastupiteľstvo na 8. schôdzi v roku 2013 konanej 29. 10. 2013  

Prerokovalo celkovo 14 bodov, z toho : 
A) Zobralo na vedomie -  3 body 
B) Schválilo - 8 bodov  
C) Poverilo starostu obce – 1 bod 
D) Rušilo – 1 bod 
E) Určilo – 1 bod 

 
 
Ostatné body Uznesenia 8/2013 zo dňa 29. 10. 2013 sú splnené. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola 
uznesení hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 3-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 29. 10. 2013. 
 
Ad. 4  Úprava rozpočtu obce č. 5 pre r. 2013 
 
Starosta obce 
     Z dôvodu nutnosti niektorých zmien v rozpočte súvisiacich i zo školstvom poprosím hlavnú 
účtovníčku obce pani Janku Kubalovú o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou č. 5 pre rok 2013. 
 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Predkladám návrh na úpravu rozpočtu za obecný úrad. Chcem podotknúť podstatnú 
vec a to, že príjmy sa neupravujú vôbec, je to len presun medzi výdavkovými položkami. 
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Celkový rozpočet sa teda nemení. Nevyčerpaný zostatok niektorých položiek  sa použije 
na pokrytie rozpočtu v iných kapitolách a  položkách v závislosti na reálnych potrebách 
obce a nevyhnutých výdavkoch.  Rozpočet ostáva stále vyrovnaný. Zároveň predkladám 
návrhy na úpravy rozpočtu základných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Návrh ZŠ 
Horný Kelčov je vyrovnaný, avšak návrh ZŠ E. A. Cernana je schodkový, škola požaduje 
na dofinancovanie sumu 2300 Eur. Vzhľadom na túto skutočnosť navrhujem znížiť 
rozpočet ZŠ Horný Kelčov, nakoľko škola vykazuje podľa účtovníctva šetrenie  
a presunúť sumu 2300 Eur   ZŠ E. A. Cernana. Uvedeným presunom prostriedkov bude 
rozpočet naďalej vyrovnaný a z rozpočtu obce nebude nutné základné školy 
dofinancovať.  
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Chcem sa spýtať, ako je plánovaný rozpočet na r. 2014 pre naše dve školy. 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Rozpočet na rok 2014 je postavený na rozpise prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
a reálneho stavu rozpočtu na originálne kompetencie v predchádzajúcom roku. Skutočná 
potreba finančných prostriedkov na školstvo  bude však známa až po zlúčení škôl 
a školských zariadení, nakoľko sa zmení spôsob ich  financovania . 
  
Starosta obce 
     Ja odporúčam  obecnému zastupiteľstvu tento predložený návrh na úpravu rozpočtu 
schváliť. 
 
 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, dal starosta obce 
o bode úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre r. 2013 hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre r. 2013. 
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Ad. 5 Všeobecne – záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi 
 
Starosta obce 
     Návrh VZN č. 5-2013 o nakladaní s odpadmi v obci Vám bol doručený elektronicky. Nutnosť 
zmeny VZN poprosím vysvetliť pani Kubicovú, ktorá nám návrh i objasní. 
 
 

Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov  
     Tým, že obec mala v §22 odst. 3 VZN obce č. 4/2012 schválené úľavy vychádzal 
poplatok za odpad na 1 osobu 26,95 € (30% zľava), chatári 23,10 € (30% zľava), 
osoby, ktoré dosiahli vek k 01. 01. 2013 70 rokov, resp. držitelia ZŤP alebo ZŤP/S 
preukazu 13,47 € na osobu (65% zľava). Prokurátor viaceré mestá a obce upozornil, že 
takéto zníženie poplatku za odpad je v rozpore s § 82 Zákona č. 582/2004 Z.z. Preto sme 
pristúpili k vypracovaniu návrhu VZN pre rok 2014, tak, aby poplatky týkajúce sa 
vrátenia, zníženia alebo odpustenia boli zosúladené s § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. Návrh VZN predpokladá pre fyzické osoby 
a chatárov sadzbu poplatku za osobu a kalendárny deň ( musí byť jedna sadzba) a pre 
právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov sadzbu, ktorá bola platná v roku 2013.  
 
Starosta obce 
     Mali sme dve možnosti, prvá možnosť bola, že by sme nechali poplatky nastavené tak, 
ako boli minulý rok mimo zliav, to znamená, že chatári by platili 23 €, ale museli by sme 
nájsť spôsob, ako dať zľavu dôchodcom, ktorí bývajú sami. Podnikatelia by si v tomto 
prípade zlacneli v tej najlacnejšej sadzbe o 20 €. V druhom prípade, ktorí sme navrhli, 
podnikatelia zostávajú na úrovni minulého kalendárneho roka. Je na zvážení obecného 
zastupiteľstva, čo schváli. Riešenie, ktoré sme s p. Kubicovou navrhli, je to 
najschodnejšie, aké v tomto prípade môže byť. Veľa obcí na Kysuciach ide s poplatkami 
za odpad v režime osoba a kalendárny deň (jedna sadzba). 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     V návrhu, ktorý nám bol predložený, však naskakuje pri väčšom počte osôb vyšší 
poplatok za odpad. 
 
Starosta obce 
     Samozrejme. Je to čistá matematika – suma – osoba – deň. A pochopiteľne čím viac 
osôb tým väčšia suma. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja som za podporenie návrhu, ktorý predložila p. Kubicová, nemenil by som to, 
nechal by som to tak, v takom znení ako to navrhla, čiže fyzické osoby a chatárov sadzbu 
poplatku za osobu a kalendárny deň (jedna sadzba) a pre právnické osoby a fyzické 
osoby-podnikateľov sadzbu, ktorá bola platná v roku 2013. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu Všeobecne - záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 5-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenia č. 5/2013 o nakladaní 
s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Ad. 6 Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku  
         za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Starosta obce 
     Návrh VZN č. 6-2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady Vám bol doručený elektronicky. Otváram k tomu to bodu diskusiu, 
nech sa páči, môžete vyjadriť svoje názory a pripomienky. Predovšetkým očakávam vyjadrenie 
sa k navrhovanej výške sadzby za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Kvôli lepšej 
prehľadnosti sme do návrhu VZN zapracovali niekoľko návrhov a zároveň Vám prostredníctvom 
projekcie predkladám prehľadnú tabuľku výsledných súm poplatku podľa počtu osôb. 
 

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Ja navrhujem zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady za osobu a kalendárny deň na 0,0355 eura/osoba/deň, t.j. 12,9575 eur na osobu 
a rok aj z toho dôvodu, aby sme to nemuseli na budúci rok zvyšovať. 
 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
    Ja navrhujem zostať pri pôvodnom návrhu sadzby poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady za osobu a kalendárny deň čo predstavuje 0,0350 
eura/osoba/deň, t.j. 12,775 eur na osobu a rok. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce o návrhu 
RNDr. Marty Slávikovej, poslankyne OZ hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* RNDr.!Marta!Sláviková!
PROTI* Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!

Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
!

Uznesenie č. 6-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložený návrh RNDr. Marty Slávikovej, poslankyne OZ 
na zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu 
a kalendárny deň na 0,0355 eura/osoba/deň, t.j. 12,9575 eur na osobu a rok. 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o ďalšom predloženom návrhu, ktorý predložil Dpt. Jozef 
Vavrica, poslanec OZ: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
RNDr.!Marta!Sláviková,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! ! Jozef!Zborovan,!Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Dpt. Jozefa Vavricu, poslanca OZ ponechať 
sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu a kalendárny deň vo 
výške 0,0350 eura/osoba/deň, t.j. 12,775 eur na osobu a rok. 
 
Po schválení výšky sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu 
a kalendárny deň a nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy 
a pripomienky k predloženému návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dal starosta obce o predloženom návrhu 
Všeobecne - záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov*

MENO*

*

ZA*
Miroslav! Dorman,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 6-3-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenia č. 6/2013 o o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou. 
 
     
Ad. 7  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
 
Starosta obce 
      Predkladám vám na prejednanie žiadosti, ktorých schválenie resp. neschválenie má priamy 
vplyv na navrhovaný rozpočet obce či už v zásadnom alebo nepriamom vplyve.   
  
 
 
Bod 1  Marián Fulier, Vysoká nad Kysucou č. 954, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o zavedenie pouličného osvetlenia v osade Dučkov 
 

Starosta obce 
     V osade Dučkov nie je zavedené pouličné osvetlenie. Pán Marián Fulier má v osade 
trvalý pobyt. Musím však podotknúť, že obec je však stále v monitorovacom programe 
súvisiacom s rekonštrukciou verejného osvetlenia prostredníctvom Nórskeho finančného 
mechanizmu. 

 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!

Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 7-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Mariána Fuliera, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
954, 023 55  Vysoká nad Kysucou o zavedenie pouličného osvetlenia v osade Dučkov. 
Odôvodnenie: Žiadosť sa neschvaľuje z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce 
a skutočnosti, že sa obec nachádza v monitorovacom období. 
 
Bod 2 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, základná organizácia,  
           023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci pre organizáciu Zväzu postihnutých 
           civilizačnými chorobami 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 7-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, 
základná organizácia, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie finančnej pomoci. 
Odôvodnenie: Požiadavka je zaradená do rozpočtu obce na r. 2014. 
 
 
Bod 3 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918,  
          022 01  Čadca 
          Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Narozpočtované to nie je a  my ako obec nemôžeme dať dar.  

 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!

Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 7-3-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 
PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01  Čadca o poskytnutie finančnej pomoci. 
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce nemôže Obec Vysoká nad 
Kysucou poskytnúť zariadeniu požadovanú finančnú pomoc. Obec však každoročne na konci 
kalendárneho roka dáva klientom zariadenia pre seniorov darčekové balíčky a bude zariadeniu 
nápomocná v prípade vykonania napr. technických prác. 
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Bod 4  Milan Kubošník, Vyšný Kelčov č. 1115, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o pripojenie na internet a káblovú televíziu 
 
 
 

Starosta obce 
    Možnosť technického riešenia som prebral so spoločnosťou TES Media, ktorá je 
správcom našej káblovej televízie. Zároveň som nechal vypracovať i rámcový rozpočet. 
V tomto prípade nejde o jednoduchú domovú prípojku, ale o rozsiahlejšiu rekonštrukciu 
celej vetvy. Na základe týchto informácií, i keď veľmi nerád, odporúčam OZ túto žiadosť 
neschváliť vzhľadom na to, že by to bolo pre obec dosť finančne náročné. 

 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!

Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 7-4-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Milana Kubošníka, Vyšný Kelčov č. 1115, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o pripojenie na internet a káblovú televíziu. 
Odôvodnenie: Z dôvodu náročnosti technického riešenia a nutnosti zmeny pôvodnej trasy 
káblovej televízie v inkriminovanej časti, nie je vo finančných možnostiach obce požiadavku 
realizovať.  
 
 
 
Ad. 8  Správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti 
 
Starosta obce 
      Správy hlavného kontrolóra vám boli doručené elektronicky. Ak má niekto z vás 
pripomienky, resp. žiadosť o dovysvetlenie, nech sa páči pán hlavný kontrolór vám rád zodpovie 
vaše pripomienky. 
 
 

Hlavý kontrolór obce 
     V správach sa jedná o kontroly Materskej školy, Školskej jedálne, pokladničné 
operácie obecného úradu a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
prvý polrok 2014. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky ani nepožadoval ďalšie 
vysvetlenie, dal starosta obce o správach hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 8-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti. 
 
 
 
Ad. 9  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014 
 

Hlavný kontrolór obce 
     Predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je základ, ale chcem 
podotknúť, že obecné zastupiteľstvo ho môže svojím návrhom kedykoľvek doplniť. 
 

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o predloženom 
návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 9-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014. 
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Ad. 10  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká 
             nad Kysucou na rok 2014 a 2015 – 2016 
 
Starosta obce 
     Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu vám bolo zaslané elektronicky. Stanovisko 
vypracoval hlavný kontrolór, ktorý sa môže k nemu opätovne vyjadriť. Týmto mu udeľujem 
slovo. 

Hlavný kontrolór obce 
     K stanovisku nemám čo v podstate dodať. Všetko čo som v ňom uviedol vychádza 
z platných VZN a zákonov. 

 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o odbornom 
stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014 
a 2015-2015 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 10-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014  a 2015-2016. 
       
 
Ad. 11 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014 - 2016  
 
Starosta obce 
     Návrh rozpočtu spoločne so všetkými náležitosťami vám bol doručený elektronicky. Skôr ako 
sa dostaneme k samotnému rozpočtu, dovoľte aby som vám vysvetlil určité náležitosti. Vrámci 
roka je vždy lepšie schvaľovať rozpočet v mesiacoch január alebo február, kedy vieme 
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok takmer všetko. Avšak zmena legislatívy núti 
nielen nás, ale každú jednu samosprávu, aby rozpočet bol prijatý ešte v tomto kalendárnom roku 
a to z dôvodu, že by sme nemohli dať žiadne peniaze žiadnym príspevkovým organizáciám 
a nemohli by sme sa zapojiť do žiadnej zverejnenej výzvy. Preto musíme prejednať rozpočet na 
budúci kalendárny rok už v decembri. Rád by som vás požiadal, aby ste sa na predložený 
rozpočet pozerali trošku z nadhľadom, pretože k tomuto rozpočtu pristúpime až v mesiacoch 
január alebo február. Ešte nám neprišli napr. podielové dane za mesiac december. Možno 
budeme môcť realizovať aj nejaké aktivity, ktoré sme nemohli ešte zahrnúť  do tohto rozpočtu. 
O predloženie rozpočtu chcem požiadať pani Janku Kubalovú, hlavnú účtovníčku obce. 



Strana 22 z 32  Zápisnica č. 9/2013 
 
 

   
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová prostredníctvom videoprojekcie 
predložený návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014 – 2016. 
Po odprezentovaní návrhu otvoril starosta obce k tomuto bodu diskusiu: 
 

 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, koľko je narozpočtované v rozpočte pre TJ SPARTAK Vysoká nad 
Kysucou? Pýtam sa preto, lebo si myslím, že TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou je 
dotovaná z rozpočtu až príliš vzhľadom na to aké chabé podávajú mužstvá futbalové 
výkony. 

 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou má v rozpočte narozpočtovaných  na rok 2014 
15 000 eur. 

 
Starosta obce 
     Ja vám pán Vavrica rozumiem, čo chcete povedať, ale nemyslím si, že budeme 
motivovať mužstvá TJ SPARTAK tým, že im uberieme z rozpočtu. Určite by zníženie 
finančných prostriedkov neviedlo k zlepšeniu výkonu. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja si myslím, že by bolo škoda keby na Vysokej futbal zanikol. Musíme si tiež 
uvedomiť, že sme investovali nemalé finančné prostriedky do futbalového ihriska. 
 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Taktiež by som chcel ešte podotknúť, že by bolo dobré vrámci rozpočtu vyčleniť aj 
určité finančné prostriedky na projekt chodníka okolo hlavnej cesty v ústredí obce. 
 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce  
     Toto vieme vyriešiť vrámci úpravy rozpočtu obce. 

 
 

Nakoľko už nikto nemal ďalšie návrhy a pripomienky dal starosta obce o predloženom 
finančnom a programovom rozpočte obce Vysoká nad Kysucou na rok 2014 hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
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Sláviková,!!Mgr.!Janka!Jurčová!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 11-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný a programový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na 
rok 2014.  
Následne dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu na  výhľadový rozpočet obce Vysoká 
nad Kysucou na roky 2015-2016: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,!Mgr.! Katarína!Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! RNDr.!Marta!
Sláviková,!!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 11-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 
2015-2016. 
 
Poznámka: Po schválení tohto bodu odišla poslankyňa OZ RNDr. Marta Sláviková. 
 
 
Ad. 12 Návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012   
 
Starosta obce 
     Návrh zápisu vám bol zaslaný elektronicky. Chcem vás požiadať o vaše prípadné doplňujúce 
pripomienky resp. pozmeňujúce návrhy. Návrh predkladá pani Anna Vrbinárová. Ja osobne som 
si predložený návrh prečítal, považujem ho za úplný a odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby 
ho schválilo. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu  zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 12-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zápisu do obecnej kroniky za kalendárny rok 2012. 
       
 
 
 
Ad. 13  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu 
            vo Vysokej nad Kysucou za rok 2013 
 
Starosta obce 
     Vypracované správy po jednotlivých úsekoch obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vám 
boli zaslané elektronicky. Správy monitorujú činnosť nielen obecného úradu, ale aj samotnej 
obce počas kalendárneho roka 2013. Správy prejdem jednotlivo po úsekoch. 
 
 
Bod 1 Správa o činnosti na úseku prednostu obecného úradu za rok 2013 
 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 13-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku prednostu obecného úradu 
za rok 2013. 
 
 
Bod 2 Správa o činnosti na úseku výstavby za rok 2013 
       
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!
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PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 13-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku výstavby za rok 2013. 
 
 
Bod 3 Správa na úseku knižnice a kultúry za rok 2013 
 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 13-3-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku knižnice a kultúry za rok 
2013. 
 
Bod 4 Správa o činnosti na úseku daní za rok 2013 
 

Starosta obce 
     Spolu s touto správou vám bol zaslaný aj zoznam daňových dlžníkov. Tí sú 
samozrejme zverejnení na úradnej tabuli i na webovej stránke obce. Musím iba dodať, že 
spoločne s advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje obec, momentálne pripravujeme na 
dlžníkov uvalenie exekúcie. 

 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
!
Uznesenie č. 13-4-9/2013 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku daní za rok 2013. 
 
 
 
 
 
Bod 5 Správa o činnosti na úseku evidencie obyvateľstva za rok 2013 
 
 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 13-5-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku evidencie obyvateľstva za 
rok 2013. 
 
 
Bod 6 Správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 2013 
 
 

Starosta obce 
     Nie je to len úsek poľnohospodárstva, ale pracovník Ing. Lisko má na starosti aj 
pracovníkov zamestnaných cez program „R“ a cez rôzne programy, ktoré nám ponúka 
UPSVaR. 

 
 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
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!
Uznesenie č. 13-6-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu  o činnosti na úseku poľnohospodárstva za rok 
2013. 
 
 
Bod 7 Správa o činnosti na úseku školstva za rok 2013 
 
Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.  Nakoľko nikto z prítomných nemal 
k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 13-7-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti na úseku školstva za rok 2013. 
 
 
 
Ad.14  Schválenie predĺženia plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou dňa 14. 12. 2007 uznesením č. 7/2007 
schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou. Jeho platnosť 
končí súčasne s koncom kalendárneho roka 2013. Nakoľko nevyšla nová metodika prípravy, 
podľa dostupných informácií je nutné predĺžiť jeho platnosť. Pripomínam, že pokiaľ nemá obec 
platný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nemôžeme sa uchádzať o finančné prostriedky 
z rôznych fondov. Navrhujem preto obecnému zastupiteľstvu predĺženie jeho platnosti. 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce 
o predĺžení platnosti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
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ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 14-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
do konca roka 2014. 
 
 
Ad.15  Rôzne  
 
Starosta obce 
     Skôr ako začneme prerokovávať žiadosti v rámci tohto bodu chcel by som vás informovať, že 
od 07. 11. 2013 bola opätovne obnovená prevádzka lekárne. Podľa mojich zisťovaní je zatiaľ 
dobre zásobená liekmi. S pánom Faktorom som sa stretol. Informoval ma, že jeho spoločník, 
ktorý je zároveň i investorom má záujem o udržanie vysockej lekárne. Medzičasom nadobudlo 
právoplatnosť rozhodnutie súdu o zaplatení našej pohľadávky. Obec samozrejme trvá na vrátení 
dlžnej čiastky. 
Obci sa taktiež podarilo získať finančnú dotáciu na odstránenie havarijného stavu toaliet v ZŠ E. 
A. Cernana. Po technickej obhliadke a diskusii s pánom riaditeľom sme na základe spracovaného 
projektu pristúpili k rekonštrukcii toaliet na 1. podlaží. Práce sa začali 03. 12. 2013. Prvý 
januárový týždeň roku 2014 budú odovzdané chlapčenské toalety  a následne sa začne s prácami 
na dievčenských toaletách. Výsledkom budú nové, moderné toalety.  
 
Toľko z mojej strany a prešli by sme na prejednanie žiadosti v rámci tohto bodu. 
 
 
Bod 1 Ing. Ondrej Slávik, Ševčenková 10, Bratislava 
           Ing. Marcela Sláviková, Mateja Bela 73, 010 01  Žilina 
           Odvolanie sa proti uzneseniu č. 8-1-7/2013  vo veci odpustenia poplatku za komunálne 
           odpady a drobné stavebné odpady  
 

Starosta obce 
     Nehnuteľnosť sa nachádza v časti obce „Zadná Šatina“, kde je zavedený vrecový zber 
odpadu. 
 
Prednosta obce 
     Trváme na tom, že je tam zavedený vrecový zber a iná možnosť tu v tomto prípade nie 
je. 
 
 

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

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!

Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 15-1-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie Ing. Ondreja Slávika,  Ševčenková 10, Bratislava 
a Ing. Marcely Slávikovej, Mateja Bela 73, 010 01  Žilina proti uzneseniu č. 8-1-7/2013  vo veci 
odpustenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Odôvodnenie: V osade zabezpečuje obec zber odpadu vrecovým systémom zberu a preto trváme 
na zaplatení poplatku za odpad. 
 
 
Bod 2 Návrh na vyradenie knižničných jednotiek za r. 2013 
 

Starosta obce 
     V kalendárnom roku 2014 chceme prejsť na nový knižničný systém MASK, ktorý sa 
robil z projektu Európskej únie v Matici Slovenskej. Inventarizáciou, ktorá prebehla 
v našej knižnici boli niektoré knižničné jednotky vyradené a bolo by zbytočné ich 
„preklápať“ do nového softwéru. Ja odporúčam obecnému zastupiteľstvu predložený 
návrh na vyradenie schváliť. 

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

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 15-2-9/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na vyradenie knižničných jednotiek za r. 
2013. 
 
 
 Ad.16  Diskusia 
   
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
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      Bola som sa pozrieť na vianočných trhoch v Turzovke. Niektorí stánkari, čo boli na 
vianočných trhoch vo Vysokej sa sťažovali na organizátorov, že prečo niektorí predajcovia, keď 
bola zima, boli vonku a jeden bol vo vestibule. A následne mi bolo povedané, že tí čo boli vonku 
už k nám na budúci rok neprídu. 
 
Anna Vrbinárová, pracovníčka na úseku knižnice a kultúry 
     Minulý rok bol mráz okolo -20 stupňov, stánkari boli všetci vonku a vôbec sa nesťažovali. 
Mali dotazy aj na mňa, prečo, keď obec Makov má menšiu sálu, poriada trhy vnútri v sále, a my 
máme väčšiu sálu a musia byť vonku. Povedala som im že preto, lebo mi máme celý kultúrny 
program vonku a nech mi povedia, kde okrem Makova sú vianočné trhy vnútri. 
 
Starosta obce 
     My si musíme hlavne povedať, čo je našou prioritou. Určite mi dáte za pravdu, že tým hlavne 
je,  aby sa tu ľudia stretli, zastavili, porozprávali sa a zabavili sa. Či už tu bude jeden stánok 
alebo desať. Našim obyvateľom sme sa snažili v priebehu celého dňa pripraviť plnohodnotný 
kultúrny program, za čo patrí úprimná a veľká vďaka všetkým učínkujúcim, pomocníkom, 
zamestnancom a dobrovoľníkom. 
V iných obiach a mestách vyberajú za umietnenie stánkov poplatok, my sme priestor ponúkli 
zdarma. Stánkarom naše pracovníčky pripravili čaj i kávu podľa ich požiadaviek. Nerozumiem  
myšlienke – poriadať vianočné trhy vo vnútri. Osobne si myslím, že zimná atmosféra 
k vianočným trhom patrí. To naozaj máme počas hodov, keď bude pršať, umiestniť stánky do 
kultúrneho domu? Úprimne ma tešilo, že vianočné trhy mali svojich návštevníkov celý deň (!). 
Áno priznávam, k spokojnosti máme čo ešte robiť. Ale obvinenia typu, že nepodávame 
stánkarom jedlo, alebo že im je na vonku zima, mi naozaj pripadajú veľmi divné. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja čo som mala odozvy ľudí z obce, tak povedali, že sa im na našich trhoch páčilo. A čo bolo 
veľké plus, že počas celého dňa bol zabezpečený program. 
 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som chcela poprosiť, aby sa vyorávala od snehu aj autobusová zastávka na Semeteši. 
 
 
Starosta obce 
     To robíme pravidelne. Ak sa stalo, že zastávka nebola vhrnutá, čo sa samozrejme môže stať 
určite to vyriešime. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti ma treba ihneď kontaktovať. 
 
 
Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
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Ad.17  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Katarína Chnapková a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na 
uznesenie dal starosta obce hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 9/2013 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.18  Záver 

Starosta obce 
 
Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Nikto z nás nedokáže nič predvídať. Dnes sme sa však museli hodnú chvíľu pozerať do 

budúcnosti. Pre každého z nás je maximálne náročné predpokladať čo bude, čo sa môže stať, 
keď nikto z nás nedokáže zaručiť či tu bude o minútu, hodinu či zajtra ...  

Úprimne som však dúfal, že sa nám také zážené dokumenty aké sme dnes prejednávali predsa 
len podarí prijať a predovšetkým, že sa dnes dopracujeme k definitívnej podobe verzie Rozpočtu 
obce Vysoká nad Kysucou pre rok 2014. Ďakujem Vám za vaše ústretové jednanie nie za seba, 
ale predovšetkým za obyvateľov tejto krásnej obce. Vás, ktorý ste neuspeli so svojimi 
pozmeňujúcimi návrhmi, chcem požiadať, aby ste to nebrali ako osobnú prehru, ale ako 
kolegiálne pochopenie nutnosti priorít. Nadchádzajúci kalendárny rok nám prinesie iste 
množstvo situácií a zmien, kvôli ktorým sa k schválenému rozpočtu v rôznych úpravách budeme 
musieť vrátiť. Netvrdím, že sme prijali ideálne zostavený rozpočet do budúceho roku – od toho 
má naozaj ďaleko. Určite si každý z nás vie predstaviť optimistickejšie relácie, najmä vo 
výdavkovej časti. Jedno však dokumentu, ktorý sme schválili, nemožno uprieť. Spočíva na 
realistickom rozbore našich objektívnych možnosti. Myslím si však, že si môžeme so svojimi 
voličmi kľudne pozrieť do očí a myslím si, že prijatý rozpočet napľňa i prijatú deklaráciu 
ZMOS-u a vlády SR týkajúcu sa konsolidácie verejných financií. 

Práve končiaci sa kalendárny rok môžeme i vďaka vypočutým správa i vďaka zrealizovaným 
investičným veciam – okná ZŠ, WC ZŠ E. A. Cernana, Oprava strechy ZŠ Horný Kelčov, 
Oprava MK, Kamerový systém obce, rekonštrukcia autobusových zastávok, rekonštrukcia 
detského ihriska pri MŠ Horný Kelčov, výmena okien na zdravotnom stredisku, oprava strechy 
resp. odstránenie komínov na budove OcÚ, rekonštrukcia schodiska atď., ale i usporiadanie 
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množstva pôvodných i nových kultúrnych podujatí a odpracovaného nespočetného množstva 
hodín na drobných obecných prácach. 

Uzatvárame tak spoločne ďalšiu kapitolu v živote tejto jedinečnej obce. V priebehu celého 
kalendárneho roka musel každý z Vás čeliť vlastným výzvam, neľahkým rozhodnutiam, 
hľadaniam kompromisov a to nie len v práci poslanca OZ, ale iste i v osobnom živote.  Určite 
sme všetci chceli tento rok dosiahnuť pre túto obec omnoho viac – viac postaviť, viac opraviť, 
viac získať, viac zviditeľniť, viac zveľadiť atď.  Sme predsa len ľudia, ale myslím si že končianci 
sa rok 2013 môžeme považovať pre našu obec za úspešný. K úplnej spokojnosti sme sa však 
určite ani len nepriblížili ... 

Dovoľte mi aby som úprimne a zo srdca poďakoval za celoročnú obetavú prácu Vám 
poslancom obecného zastupiteľstva, kolektívu pracovníkov obce a obecného úradu pod vedením 
pána prednostu a v neposlednej miere každému jednému, ktorý sa akoukoľvek formou zapojil do 
aktívneho života tejto obce. 

 
 
 
Nakoľko sa blíži čas najkrajších sviatkov v roku: 

Prajem Vám, nech sa zažne láskou a nehou srdce každé, nech ste všetci doma spolu, nech 
nechýba nik u stola, nech prežijete všetky budúce dni v šťastí vospolok po celý rok. 

 

Následne starosta obce deviatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2013 
ukončil o 17:30 hod. 
 
 

 
 
 
      
 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                                        ..................................... 

Jozef Zborovan                                                                  .....................................          
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                         ..................................... 


