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Zápisnica OZ č. 10/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 18. 12. 2014 
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 
                                Ing. Miroslav Dočár 
                                Mgr. Katarína Jantošová 
                                Ján Lysík    
                                Jozef Zborovan 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                            
Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Janka Jurčová 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
Program schôdze: 
  1.  Otvorenie 
  2.  Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ p. Mgr. Bohuslava Krasulu 
  3.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  4.  Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
  5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok  2015 
  6.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  
       na rok 2015 a 2016-2017 
  7.  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015-2017 
  8.  Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2013 a Konsolidovanej  
       účtovnej závierky na rok 2013 
  9.  Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 
       nad Kysucou za rok 2014 
 10.  Rôzne 
 11.  Interpelácie poslancov 
 12.  Návrh na uznesenie 
 13.  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 10. 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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-10/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa 18. 12. 
2014.     
 
 
Ad. 2  Slávnostné zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ p. Mgr. Bohuslava 
          Krasulu 
 

Novozvolený poslanec Mgr. Bohuslav Krasula  slávnostne zložil sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva a prevzal si od starostu obce Mgr. Antona Varechu osvedčenie o zvolení.  Starosta 
obce mu k zvoleniu zablahoželal a poprial veľa úspechov. 
 
   
Ad. 3  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing.   Miroslav Dočár 
                                                                                    Mgr. Bohuslav Krasula 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
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Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 3-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 4 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  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, Základná organizácia, 023 55  
           Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
 

Starosta obce 
     Túto organizáciu obec každoročne podporuje. Každoročný príspevok na túto 
organizáciu je 300 eur a táto žiadosť je už zapracovaná v rozpočte obce na r. 2015.  

 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-1-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej organizácie zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami o poskytnutie finančného príspevku vo výške 300 euro. 
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Bod 2 DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov 
 
 

Starosta obce 
     Hasiči DHZ Vysoká nad Kysucou chcú finančné prostriedky využiť na opravu toaliet 
v budove hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, rekonštrukciu si chcú realizovať 
svojpomocne prostredníctvom členov DHZ Vysoká nad Kysucou. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Je škoda, že táto budova zbrojnice nezostala vo vlastníctve obce. 

 
Starosta obce 
     Pre nás je lepšie, že to majú hasiči v prenájme, lebo prvotná investícia do prerábky 
bola veľmi vysoká, menili sa tam kompletne elektrické rozvody, robila sa voda, menili sa  
dvere a pod. a na to by obec peniaze nemala.  

 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Na koľko rokov má DHZ Vysoká nad Kysucou tieto priestory v prenájme? Ja súhlasím 
s tým, aby sa tam toalety  prerobili. 

 
Starosta obce 
 Hasiči budú môcť v zymsle platnej zmluvy využívať tieto priestory dovtedy, pokiaľ bude 
existovať DHZ Vysoká nad Kysucou. 

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-2-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 
55  Vysoká nad Kysucou o navýšenie finančných prostriedkov v zmysle podanej žiadosti. 
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Bod 3 DHZ Horný Kelčov 
          Žiadosť o finančný príspevok na zakúpenie: sád hadíc KLASIK, monteriek, plášťov,   
          lopát, dodatočné schválenie výstavby altánu v areály školy, zakúpenie mreží na  
          zabezpečenie okien na hasičskej zbrojnici vo Vyšnom Kelčove 
 
 

Starosta obce 
     Túto žiadosť som s pánom predsedom DHZ Horný Kelčov síce neprejednával, ale 
bezpredmetné je z tejto žiadosti zakúpenie hadíc sady KLASIK, zakúpenie monteriek, 
lopát, plášťov. Tento tovar je už naskladnený a pridelený v rámci veľkého hasičského 
projektu. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja si myslím, že čo sa týka mreží na budovu hasičskej zbrojnice, to by sme mohli 
poriešiť aj v réžii obce. 
 
Starosta obce 
     S tým v podstate súhlasím. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ak sa mám vyjadriť k tej žiadosti ohľadom altána v areáli školy vo Vyšnom Kelčove, 
myslím si, že túto požiadavku by v prvom rade mali riešiť s riaditeľom školy. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Ja súhlasím s p. Dormanom, nebolo by zlé, keby predseda DHZ Horný Kelčov vstúpil 
do jednania z riaditeľom školy a dohodli si pravidlá, ako bude DHZ Horný Kelčov 
školský areál využívať. 

 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-3-1-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať jednanie s predsedom DHZ Horný Kelčov, 
riaditeľom školy a komisiou pre verejný poriadok vo veci stanovenia režimu využívania altánku 
v školskom areáli ZŠ Horný Kelčov. 
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Starosta obce 
     Zostáva nám doriešiť poslednú požiadavku žiadosti a to je nákup sady hadíc ŠPORT. 
Ja by som navrhoval nákup týchto hadíc do sumy 600 eur a pokúsim sa vyjednať ešte 
nižšiu cenu. 
 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-3-2-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Horný Kelčov na zakúpenie sady hadíc ŠPORT 
do sumy 600 eur. 
 
 
Bod 4 Klub turistiky Vysoká nad Kysucou 
          Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Klubu turistiky v roku 2015 
 
 

Starosta obce 
     S pánom Opialom som sa rozprával, povedal mi, že by chcel pri príležitosti 40. 
výročia Klubu turistiky tento rok zorganizovať obdobnú akciu, ako bola počas minulého 
kalendárneho roku a to bol pochod na 2000 km, o ktorý bol mimoriadne veľký záujem. 
Organizácia takéhoto podujatia si samozrejme vyžaduje i nejaké finančné prostriedky. 

 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-4-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančného príspevku na rok 2015 vo výške 300 eur. 
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Bod 5 Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ Voľný čas v roku 2015       
 

Starosta obce 
     Táto žiadosť je už zahrnutá v rozpočte obce. 

 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-5-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou o poskytnutie 
finančného príspevku na činnosť v roku 2015 vo výške 1000 euro. 
 
 
Ad. 5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 
 
     V tomto bode hlavný kontrolór obce predstavil obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015. 

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2015. 
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Ad. 6 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
          Vysoká nad Kysucou na rok 2015 a 2016-2017 
 
     V tomto bode  predniesol hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015 a 2016-
2017. 
 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh ani pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015  a 2016-2017. 
 
Ad. 7  Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2015-2017 
 
Starosta obce 
     Návrh rozpočtu Vám bol doručený elektronicky. Zásadou nášho hospodárenia je, aby náš 
rozpočet nebol schodkový, ale aby bol vyrovnaný. O predloženie návrhu rozpočtu poprosím 
hlavnú účtovníčku obce Janku Kubalovú.  
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som chcela do toho trocha vstúpiť. Pána farár má požiadavku zvýšiť príspevok 
na cirkev. Má takú víziu, chcel realizovať rekonštrukciu kaplnky na Semeteši – urobiť 
novú fasádu tejto budovy. Je to však na zvážení obecného zastupiteľstva. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som sa chcel vyjadriť ku skládke na Semeteši, či by sa s pánom Grežďom nedal 
vyjednať nejaký príspevok pre obec, viem že nás vývoz odpadu stojí nemalé peniaze 
a zaťažuje to rozpočet obce. Preto by bolo možno dobré osloviť pána Grežďa a požiadať 
o nejaký príspevok v tejto veci. Čo sa týka veci zvýšenia príspevku na cirkev, ja som za to, 
aby sa tam niečo zvýšilo, pretože Semeteš je časť obce, ktorá je na tom asi najhoršie. 
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som v tejto veci bol skôr za to, aby sa to nedefinovalo ako príspevok na cirkev, 
ale ako kapitálový výdavok, pretože budova kaplnky na Semeteši je obecná budova. 

 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Pre obec je lepšie, keď sú peniaze pridelené ako príspevok na cirkev kvôli verejnému 
obstarávaniu a pod. 

 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval príspevok na cirkev navýšiť z pôvodných 5000 eur na 7000 eur 
a z tejto sumy by sa 2000 euro použilo na opravu kaplnky na Semeteši. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som mal takú požiadavku, aby sa vrámci rozpočtu pamätalo aj na vyspravenie 
chodníkov na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou. Sú naozaj v zlom stave. Keby sa aspoň 
nejaká časť z toho vypravila.  

 
Starosta obce 
     Všetko je na zvážení obecného zastupiteľstva do čoho sa prioritne pustíme, ale treba 
myslieť i na to, že musíme riešiť hlavne výkup pozemkov pre rozšírenie cintorína, kde 
máme narozpočtované nejaké finančné prostriedky, to je priorita, až následne riešiť 
nejakú opravu chodníkov. Samozrejme rozpočet sú dve spojené nádoby - ak navýšite 
výdavky musíte povedať i odkiaľ zobrať. 
 
Starosta obce 
     Radi by sme počas nasledujúceho kalendárneho roka 2015 začali s rozvozom stravy 
pre dôchodcov, samozrejme je to viazané na prvotne vyššiu investíciu obce tým, že 
ŠKODU Roomster, ktorú máme by sme presunuli na rozvoz tejto stravy a chceli by sme 
kúpiť nejaké ďalšie motorové vozidlo. Týmto rozvozom by sme zabezpečili školskej 
jedálni Vysoká nad Kysucou a školskej jedálni vo Vyšnom Kelčove zvýšenie počtu 
stravníkov, čo je pre nás prioritné. 

 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie pripomienky k tomuto bodu, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 7-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2016-2017 a schvaľuje 
programový a finančný rozpočet na rok 2015 v zmysle zapracovaných návrhov. 
 
 
Ad. 8  Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2013 a  
          konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 
           
Starosta obce 
     Táto povinnosť obci vyplýva v zmysle legislatívy. Obe správy Vám boli zaslané elektronicky. 
Obecné zastupiteľstvo správy neschvaľuje, ale berie na vedomie. Nech sa páči, dávam vám 
priestor pre vaše dotazy a pripomienky. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 8-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej správy 
za rok 2013 a Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013. 

 
Ad. 9 Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu  
         vo Vysokej nad Kysucou za rok 2014  
 
Starosta obce 
     Vypracované správy po jednotlivých úsekoch obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou Vám 
tento krát neboli zasielané elektronicky nakoľko som pracovníkov obce poveril úlohami 
spojenými jednak s prípravami dvoch po sebe nasledujúcich schôdzí OZ a Vianočnými trhmi 
2014. Z týchto dôvodov mali termín ich odovzdania v stredu 18. 12. 2014.  Správy prejdem 
jednotlivo. Prípadné otázky, resp. doplnenie smerujte prosím priamo k predkladateľom 
jednotlivých správ. 
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Bod 1 Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku miestnych  
           daní a poplatkov  
            
 
     Pracovníčka obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku miestnych daní a poplatkov p. 
Daniela Kubicová predniesla obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku miestnych daní 
a poplatkov.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-1-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku miestnych daní a poplatkov.  

 

Bod 2 Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku prednostu  
           obce 
 
     Prednosta obecného úradu Vysoká nad Kysucou p. Ing. Ladislav Kubačák predniesol 
obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku prednostu obce.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-2-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku prednostu obce. 
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Bod 3 Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku výstavby 

    
     Prednosta obecného úradu Vysoká nad Kysucou p. Ing. Ladislav Kubačák predniesol 
obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku výstavby.  
  

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-3-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku výstavby. 

  

Bod 4 Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku knižnice 
           a kultúry 
 
     Pracovníčka obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku knižnice a kultúry  Bc. Monika 
Perďochová  predniesla obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku knižnice a kultúry.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-4-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku knižnice a kultúry. 
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Bod 5  Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku matriky a  
            evidencie obyvateľstva 
 
     Pracovníčka obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku matriky a evidencie obyvateľstva 
p. Anna Opialová predniesla obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku matriky 
a evidencie obyvateľstva.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-5-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku matriky a evidencie obyvateľstva. 

 

Bod 6  Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku  
            poľnohospodárstva 
 
     Pracovník obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku poľnohospodárstva Ing. Ján Lisko 
predniesol obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku poľnohospodárstva.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-6-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku poľnohospodárstva. 
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Bod 7  Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku  
            sociálnych vecí 
 
     Pracovníčka obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku sociálnych vecí p. Margita 
Kubačáková predniesla obecnému zastupiteľstvu záverečnú správu z úseku sociálnych vecí.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-7-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku sociálnych vecí. 

            
Bod 8  Záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku  
            financií a školstva 
 
     Pracovníčka obecného úradu Vysoká nad Kysucou na úseku financií p. Janka Kubalová 
a pracovníčka na úseku školstva p. Emília Kubincová  predniesli obecnému zastupiteľstvu 
záverečnú správu z úseku financií a školstva.  
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 9-8-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou na úseku financií a školstva. 
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Ad. 10  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Ak dovolíte, na začiatku tohto bodu si zoberiem slovo ja. Začnem pripravovaným projektom  
„Objavujeme Javorníky“.  
Predloženie projektu „Objavujme Javorníky“  je v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Ide viac menej 
o propagačné materiály spoločne s našim partnerom mestom Karolínka. Nakoľko tu je nutná 
i finančná spoluúčasť obce, je tu nutný súhlas obecného zastupiteľstva. Dávam preto obecnému 
zastupiteľstvu návrh na zapojenie sa do tohto spomínaného projektu. 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-1-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa do projektu „Objavujme Javorníky“. 

  

Starosta obce 
     Ďalšou vecou, ktorá podlieha rozhodnutiu obecného zastupiteľstva  a ktorú je nutné schváliť 
je predĺženie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 2015. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-2-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
do konca roka 2015. 
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Starosta obce 
     Uznesením č.  7-3-5/2012 obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj oboch lyžiarskych vlekov 
ako prebytočného majetku obce. I napriek snahe obce bol však problém s ocenením zariadení. 
Toto sa podarilo zrealizovať 12. 05. 2014. 
Následne obec zadala nášmu právnemu zástupcovi spracovať znenie Obchodnej verejnej súťaže. 
To bolo predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu dňa 28. 8. 2014, ktoré ho uznesením 
6-6-6/2014 schválilo. 
Obchodná verejná súťaž na odpredaj lyžiarskych vlekov bola zverejnená na webovej stránke 
obce, infokanáli obce, v regionálnych týždenníkoch Kysuce a Kysucké noviny. V stanovenej 
lehote od 12. 09. 2014 do 12. 10. 2014 nikto nepredložil obchodnú ponuku. 
Z tohto dôvodu obec dňa 13. 10. 2014 Obchodnú verejnú súťaž opätovne zverejnila (webová 
stránka obce, Infokanál obce) a lehotu na predkladanie ponúk sme predĺžili až do 15. 12. 2014. 
V posledný deň zverejnenia 15. 12. 2014 bola na obec doručená ponuka jedného záujemcu, ktorú 
zaregistrovala starostom poverená komisia. Ponuku predkladám na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-3-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj vlekov v zmysle predloženej ponuky. 
 
Starosta obce 
     Dňa 06. 10. 2014 bol Okresnej prokuratúre Čadca doručený podnet Pavla Pachníka, bytom 
Dolný Kubín, ktorým sa domáhal vydania protestu prokurátora proti VZN obce Vysoká nad 
Kysucou, označené ako VZN č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných nariadení 
Obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti so zavedením meny euro v SR zo dňa 9. Decembra 2008, 
ktoré nadobudlo účinnosť 01. januára 2009. 
Na žiadosť prokurátora obec Vysoká nad Kysucou prokuratúre oznámila, že dané VZN vydala 
podľa §6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel, na základe 
odporúčaní stavovských organizácií samospráv, čo zákon č. 656/2007 Z. z. nevylučuje ani 
nezakazuje. 
Dňa 08. 12. 2014 bol na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručený protest 
prokurátora podľa §22 odsek 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení 
neskorších noviel proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2008 o úprave legislatívnych 
noriem a záväzných nariadení obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti so zavedením meny euro 
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v SR. Vo výrokovej časti sa uvádza: „Podľa prešetrenia prokuratúry dané VZN je v rozpore 
s ustanovením §6 odsek 1, odsek 2 zákona 369/1990 Zb. ním upravované právne vzťahy  
nemožno podradiť pod samosprávne činnosti obce podľa §4 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb., 
a taktiež nejde ani o prenesený výkon štátnej správy, pretože žiadny právny predpis, resp. toho 
času platný zákon nesplnomocňuje obec na vydanie VZN, ktoré by upravovalo skutočnosti 
uvedené v zákone č. 659/2007 Z. z.“ 
Súhlasím s protestom prokurátora a v plnej miere ho akceptujem a navrhujem obecnému 
zastupiteľstvu, aby protestu prokurátora vyhovelo a VZN č. 10/2008 o úprave legislatívnych 
noriem a záväzných nariadení obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti so zavedením meny euro 
v SR v celom rozsahu zrušilo. 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-4-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší VZN č. 10/2008 o úprave legislatívnych noriem a záväzných 
nariadení obce Vysoká nad Kysucou v súvislosti so zavedením meny euro v SR a tým vyhovuje 
protestu prokurátora.  
 
 
 
Starosta obce 
     Ďalšiu vec, ktorú by som chcel s vami prebrať je  funkcia kronikára obce Vysoká nad 
Kysucou. Doposiaľ resp. v nedávnej minulosti, túto funkciu vykonávali pracovníci obce. Musím 
povedať, že i keď sa to na prvý pohľad zdá jednoduché ide o veľmi náročnú prácu. Mnoho 
textov, ktoré sú výstupnými textami pre dostupné média síce spracovávam priamo ja, alebo moji 
kolegovia, ale predsa nie je to všetko čo sa do kroniky uvádza. Potešil som sa preto, keď 
s ponukou, že bude vykonávať túto zaujímavú funkciu prišiel za mnou pán Anton Opial. 
Funkciu kronikára však schvaľuje obecné zastupiteľstvo a z tohto dôvodu Vám predkladám 
návrh, aby nasledujúce roky funkciu kronikára vykonával pán Anton Opial. Osobne ho 
považujem za človeka veľmi zdatného, zanieteného, znalého miestnych pomerov i života a preto 
ho plne obecnému zastupiteľstvu odporúčam. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-5-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za kronikára obce Vysoká nad Kysucou p. Antona Opiala. 
 
Starosta obce 
     Ďalším bodom je predložená žiadosť DHZ Horný Kelčov na vyradenie nepotrebného 
majetku.  

     Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie premietol poslancom obecného 
zastupiteľstva návrh na vyradenie nepotrebného majetku DHZ Horný Kelčov. 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-6-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh DHZ Horný Kelčov na vyradenie prebytočného, 
neupotrebiteľného a zničeného majetku uvedeného v priloženom zozname.  

 

Starosta obce 
      V rámci tohto bodu máme ešte jednu žiadosť a to je žiadosť obecného úradu Vysoká nad 
Kysucou o vyradenie prebytočného majetku.  
 
      Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu 
návrh na vyradenie prebytočného majetku obecného úradu Vysoká nad Kysucou. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 10-7-10/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh obecného úradu Vysoká nad Kysucou na vyradenie 
prebytočného, neupotrebiteľného a zničeného majetku uvedeného v priloženom zozname. 

   
Ad. 11  Interpelácie poslancov 
 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     V časti obce Vyšný Kelčov – Zátoka nefunguje rozhlas, chcel by som poprosiť, či by sa 
s tým nedalo niečo urobiť. 
 
Starosta obce 
     Poruchy rozhlasu sú už nahlásené v Telegrafii, čo je firma ktorá ich montáž u nás 
realizovala. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, neskoro zapína a vypína verejné osvetlenie u nás na dolnom konci. 
Sú  úseky, kde verejné osvetlenie zapína veľmi neskoro a niektoré úseky cesty sú úplne 
neosvetlené. Ďalej by som mal požiadavku, či by sa nedalo niečo spraviť s lipou u nás na 
dolnom konci pri rodinnom dome Törökovcov. Lipa zasahuje svojou korunou nad 
elektrické drôty a pri silnejšom vetre a odlomení niektorého konára by sa mohlo toto 
elektrické vedenie poškodiť. Je to naozaj nebezpečné. Malo by sa s tým niečo urobiť, 
orezať koruna stromu. 
 
Starosta obce 
     Asynchronizáciu verejného osvetlenia už riešime s pánom Pavlom Polkom, ktorý 
realizoval jeho rekonštrukciu. Nakoľko sa verejné osvetlenie spúšťa pomocou GPS 
modulov úpravu jeho vypínania a zapínania sa je nutné urobiť opätovným nastavením 
softwéru, t.j. nie je to len nejaké jednoduché potočenie hodinami či šrubovákom. 
Čo sa týka lipy je mi dobre známe, že povolenie na jej výrub som žiadateľovi vydával už 
minulý rok. Podľa jej veľkoti mi je jasné, že jej výrub je technicky i logisticky náročná 
vec. Elektrické vedenie je vo vlastníctve SSE. Teoreticky výrub vieme zorganizovať, ale 
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iba na náklady vlastníka. V tomto prípade by nám to nikto nezaplatil a ja odmietam 
vynakladať verejné finančné zdrje na súkromné výruby. Budeme však hľadať vcestu 
prostredníctvom SSE, ale ako obec do toho určite nepôjdeme. Čo by sme robili keby sme 
niešo poškodili? Stále pripomínam lipa je na súkromnom pozemku. 

 
Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
 
 
 
Ad.12  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Katarína Jantošová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie 
dal starosta obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 10/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

Ad.13  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 vážne 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 2015. 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 
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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.  
Práve končiaci sa kalendárny rok môžeme i vďaka vypočutým správa i vďaka zrealizovaným 
investičným veciam, ale i usporiadaním množstva pôvodných i nových kultúrnych podujatí 
a odpracovaného nespočetného množstva hodín na drobných obecných prácach považovať za 
mimoriadne 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 
„staronovým“, ale i bývalým 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. 
 
Následne starosta obce desiatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2014 
ukončil o 16:50 hod. 

 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing.   Miroslav Dočár                                                 ..................................... 

Mgr. Bohuslav Krasula                                               .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


