Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

1/2014

dátum:
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10. 01. 2014

Zápisnica OZ č. 1/2014
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 10. 01. 2014
v pamätnej izbe E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
so začiatkom o 15:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Vlasta Gajdicová
Mgr. Katarína Chnapková
Ján Lysík
Mgr. Martin Machciník
Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica
RNDr. Marta Sláviková
Mgr. Janka Jurčová

Neprítomní poslanci OZ: nikto
Prednosta Obecného úradu: neprítomný
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1 pre r. 2014
Prejednanie žiadosti o prenájom priestorov v Dome služieb za účelom zriadenia
kaderníctva
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. 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 1. schôdzi OZ v r. 2014.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!
Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 1-1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa 10. 01.
2014.

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: RNDr. Marta Sláviková
Ján Lysík
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!
Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 2-1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1 pre r. 2014
Starosta obce
Tento bod programu by zdržal aj odklad, ale využil som možnosť dnešnej schôdze a zaradil
som ho do programu. Som rád, že ste minulý rok nepodľahli manierom schvaľovania
prehnaných požiadaviek školstva, pretože si myslím, že školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce hospodárili tak, že sme ich nemuseli financovať z prostriedkov obce a spokojní
museli byť podľa môjho názoru i samotní pedagógovia, i keď musím dodať, že všetci by sme
chceli viac – obec nevynímajúc. V snahe pomôcť školským zariadeniam čo najviac, obec
vyvinula vlastnú aktivitu a dňa 15. 11. 2013 podala žiadosť v rámci dohodovacieho konania na
dofinancovanie škôl. Žiadosť bola posúdená kladne a 23. 12. 2013 boli na účet obce pripísané
finančné prostriedky vo výške 15 000 €. I keď je v mojej kompetencii ako zriaďovateľa
prerozdeliť ich podľa môjho uváženia, dobre viete, že túto možnosť som nikdy nevyužil i keď
nás to spoločne stálo veľa času a aj hádok. Musím povedať, že pre prerozdelenie finančných
prostriedkov som si spoločne s hlavnou účtovníčkou namodeloval niekoľko variant
a predkladám vám návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na polovicu medzi obidve
základné školy s podmienkou, že si ich školy budú držať ako rezervu. Samozrejme nemusím
pripomínať načo môžu byť použité, to sme si tu už povedali veľa krát a určite to všetci dobre
vieme. Môj predložený návrh odôvodňujem nasledovne:
- pre ďalšie dohodovacie konanie žiadna zo škôl nepredložila žiadosť, to bolo vyvolané
ako som povedal zo strany obce
- podľa zatiaľ zverejnených prognóz financovania školských zariadení, pri súčasnom počte
žiakov bude obec doplácať na obidve školy
- dnes bolo obci doručené rozhodnutie o vyradení našich školských zariadení zo siete škôl
k dátumu 31. 08. 2014, tzn. že nám minister podpísal výnimku, samozrejme k tomu budú
nasledovať ešte ďalšie rozhodnutia...
Otváram k tomuto bodu diskusiu:
Starosta obce
Mali sme aj taký návrh, že uvedené finančné prostriedky nebudeme školám
prerozdeľovať a udržíme ich v „banku“ na obci, lenže to sa dá iba do konca marca.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Naposledy, ak si dobre spomínam, sa odsúhlasili Základnej škole Horný Kelčov
finančné prostriedky, z toho sa dodotovala aj Základná škola E. A. Cernana, prečo by sa
tento krát nemohli finančné prostriedky rozdeliť podľa počtu žiakov? Základná škola
E. A. Cernana je predsa väčšia škola a je tam aj viac detí.
Starosta obce
Ja som predložil návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na polovicu, pretože do
toho vstúpilo ešte už spomínané doručené rozhodnutie o vyradení našich školských
zariadení zo siete škôl. Tak ako som spomenul, od 1. 9. Tu vznikne nový školský subjekt.
Na financovanie škôl sa treba pozerať z nadhľadu obce. No tým, že pani riaditeľka je na
dlhodobej PN dochádza k šetreniu finančných prostrediekov v ZŠ Horný Kelčov a preto
sme mohli plánované prostriedky pre ZŠ Horný Kelčov presunúť do ZŠ E. A. Cernana.
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Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Tieto finančné prostriedky sú určené len na prevádzku a to nevyhnutnú, takže na
energie.
Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ
Keďže tu bolo povedané, že sú to peniaze určené na energie, ako sa dá zariadiť to, aby
to školy neminuli napr. na platy učiteľov?
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Sú to prostriedky z dohodovacieho konania, preto nemôžu byť použité na mzdy
učiteľov, len na energie a nevyhnutné výdavky na fungovanie školy. Vedenie školy
v ústredí si musí uvedomiť, že je to neprípustné.
Hlavný kontrolór obce
Chcem povedať len toľko, neviem na čo sa presne žiadalo, ale majme na pamäti, že sú
to finančné prostriedky, ktoré žiadala obec, nie školy.
Starosta obce
Obec získala finančné prostriedky aj na rekonštrukciu toaliet v Základnej škole E. A.
Cernana, aj peniaze z dohodovacieho konania.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja predkladám návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho
konania nasledovne: 8500 € Základnej škole E. A. Cernana a 6500 € Základnej škole
Horný Kelčov.
Starosta obce
Nakoľko bol ako prvý predložený návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na
polovicu, čo predstavuje finančné prostriedky vo výške 7500 € ZŠ E. A. Cernana
a finančné prostriedky vo výške 7500 € ZŠ Horný Kelčov dávam o tomto návrhu
hlasovať.
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu hlavnej účtovníčky obce hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*

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

Uznesenie č. 3-1-1/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predložený návrh hlavnej účtovníčky obce na prerozdelenie
finančných prostriedkov z dohodovacieho konania vo výške 7500 € pre ZŠ E. A. Cernana a vo
výške 7500 € pre ZŠ Horný Kelčov.
Následne dal starosta obce hlasovať o druhom predloženom návrhu na prerozdelenie finančných
prostriedkov z dohodovacieho konania, ktorý podala Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ a to vo
výške 6500 € pre ZŠ Horný Kelčov a vo výške 8500 € ZŠ E. A. Cernana:
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Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!
Jurčová!
PROTI*
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!!Ján!Lysík,!RNDr.!Marta!Sláviková!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-2-1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh Mgr. Janky Jurčovej, poslankyne OZ na
prerozdelenie finančných prostriedkov z dohodovacieho konania vo výške 8500 € pre ZŠ E. A.
Cernana a vo výške 6500 € pre ZŠ Horný Kelčov.
Následne na to dal starosta obce hlasovať o celkovej úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
č. 1 pre r. 2014:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!
Jurčová,!Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!!Ján!Lysík,!RNDr.!Marta!Sláviková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-3-1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 1/2014 – úprava rozpočtu obce Vysoká
nad Kysucou v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 15 000 € v zmysle uznesenia
č. 3-2-1/2014.
Obecné zastupiteľstvo zároveň predložilo návrh na spracovanie finančného odpočtu použitia
pridelených finančných prostriedkov z dohodovacieho konania, o tomto návrhu dal starosta obce
hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!
Jurčová,!Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!!Ján!Lysík,!RNDr.!Marta!Sláviková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-4-1/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú účtovníčku obce v spolupráci s účtovníčkami oboch škôl
do konca februára spracovať finančný odpočet použitia pridelených finančných prostriedkov
z dohodovacieho konania.
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Hlavný kontrolór obce
Mal by som ešte jednu pripomienku, čo sa s uvedenými finančnými prostriedkami
bude robiť, ak sa neminú na energie?
Starosta obce
Ak sa finančné prostriedky z dohodovacieho konania neminú na energie, musia sa
vrátiť obci a obec ich musí násldne vrátiť prostredníctvom Okresného úradu v Žiline
odboru školstva ministerstvu.

Ad. 4 Prejednanie žiadosti o prenájom priestorov v Dome služieb za účelom
zriadenia kaderníctva
Starosta obce
Pán Milan Sýkora predložil na obecný úrad žiadosť o zriadenie kaderníctva v priestoroch
bývalého kaderníctva v Dome služieb. Musím povedať, že miestnosť bola v dezolátnom stave.
Keďže táto služba nám v obci naozaj chýba, naši obyvatelia si ju pochopiteľne žiadajú. Pán
Sýkora chce priestory skultúrniť, nakoľko v miestnosti sú absolútne nevyhovujúce a zastaralé
elektrické rozvody, nefunkčný odpad, prívod iba studenej vody, poškodená PVC podlaha atď.
Preto zároveň žiada okrem schválenia prenájmu i o udelenie súhlasu na rekonštrukciu miestnosti
a započítanie zabudovaných prvkov a stavebného materiálu. Presná kalkulácia tvorí prílohu
rozpočtu. Samozrejme tieto veci je nutné odsúhlasiť priamo na mieste s hlavným kontrolórom.
Otváram k tomuto bodu diskusiu:
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Nakoľko sa uzatvára nájomná zmluva.
Starosta obce
Nájomná zmluva sa uzatvára na tri roky. Tak máme štandardne schválené nájomné.
Hlavný kontrolór obce
Ročné nájomné bude vyberané v akej výške?
Starosta obce
Miestnosť má 25m² a za 1m² máme stanovený poplatok 10 € za rok. Uvedený poplatok
je samozrejme mimo energie a služieb. Čiže nájomné predstavuje výšku 250 € a zápočet
zastavaných plôch činí výšku 759 €.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Spotreba elektriny sa mu bude ako merať?
Starosta obce
Pán Sýkora si urobí podružné meranie na elektriku a podružné meranie aj na vodu. Ja
odporúčam predloženú žiadosť pánovi Sýkorovi schváliť.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Kedy plánuje pán Sýkora kaderníctvo otvoriť?
Starosta obce
Od 01. februára 2014.
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Následne dal starosta obce o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!
Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 4-1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Milana Sýkoru, bytom Makov č. 225, 023 56
Makov o prenájom priestoru za účelom zriadenia kaderníctva a udeľuje súhlas na rekonštrukciu
miestnosti s tým, že výška započítaných prác bude odsúhlasená s hlavným kontrolórom, ktorý ju
predloží obecnému zastupiteľstvu na najbližšej schôdzi.

Ad. 5 Rôzne
Starosta obce
V úvode tohto bodu chcem úprimne zablahoželať pánovi Dpt. Jozefovi Vavricovi k jeho
zvoleniu za predsedu urbariálnej obce Makov – Vysoká. Zároveň mu želám veľa chuti a elánu do
práce. Chcel som zároveň vedenie urbariálnej obce požiadať, aby sa pri prihlasovaní novej
organizácie vážne zaoberali jej názvom. Podľa môjho názoru by ten názov mal byť Urbariálna
obec Vysoká – Makov a to z niekoľkých dôvodov:
1. Sídlo je vo Vysokej nad Kysucou
2. Vo Vysokej nad Kysucou je väčšia plošná časť spoločenstva
3. Väčší počet podielníkov je z obce Vysoká nad Kysucou
4. Obec Vysoká nad Kysucou je takpovediac „materskou“ obcou Makova
Ďalej by som vás rád informoval o vydaní nového kalendára podujatí na r. 2014, už je v tlači,
tak ako po minulé roky sa bude distribuovať do domácností v našej obci a samozrejme bude
prístupný i na internetovej stránke obce v elektronickej podobe.
Zároveň by som vám rád oznámil, ak sa k niektorým z vás táto informácia náhodou nedostala,
že spoluobčan pán Mgr. Milan Pivko získal významné ocenenie – Osobnosť Kysúc 2013 za
humánnu činnosť.
Toľko z mojej strany na úvod tohto bodu. Prejdem na schvaľovanie žiadosti, ktorá bola
doručená na prerokovanie do tohto obecného zastupiteľstva.
Bod 1 Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin, Ul. ČSA 10, Športová hala,
036 01 Martin
Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku SCVČ Juniorklub v roku 2014
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Pokiaľ viem, bavili sme sa o tom, že cudzím organizáciám finančnú pomoc
neposkytujeme.
Strana 8 z 11 Zápisnica č. 1/2014

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Áno, to je pravda.
Následne dal starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*

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

Uznesenie č. 5-1/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Združenia športových klubov a oddielov mesta
Martin, so sídlom Ul. ČSA 10., Športová hala, 036 01 Martin o poskytnutie dotácie na mzdy
a prevádzku SCVČ Juniorklubu v roku 2014.
Starosta obce
Nakoľko neboli na zastupiteľstvo predložené ďalšie žiadosti na schvaľovanie, je tu priestor
pre vás, na vaše podnety a žiadosti. Otváram v rámci tohto bodu voľnú diskusiu.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
V časti obce Nižný Kelčov nižšie od môjho rodinného domu nesvieti verejné
osvetlenie, poprosila by som, keby sa tam prišiel na to niekto pozrieť.
Starosta obce
Boli sa tam pozrieť naši chlapi, mali ho zapnuté pol dňa a svetlo svietilo.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Nesvieti, minule som večer išla domov, svetlo oproti rodinného domu p. Muchovej
ešte svieti, ale to ďalšie, čo za ním nasleduje už nesvieti, je to konkrétne svetlo v blízkosti
rodinného domu p. Trojáka.
Starosta obce
Samozrejme, opravíme to, naši elektrikári sa na to pozrú.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Na predošlom obecnom zastupiteľstve som to už spomínal, v ústredí obce by bolo
potrebné vybudovať chodníky.
Starosta obce
Na tom sme sa už predsa dohodli, najskôr musíme spracovať projekt. Budem na tom
pracovať.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s neplatičmi v našich obecných bytoch. Zlepšila sa
situácia alebo neustále stagnuje?
Starosta obce
Situácia stagnuje, chvíľku to vyzerá dobre, ďalší mesiac je zas taký, že posielame
výzvy na zaplatenie.
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja sa chcem opýtať, lekáreň v našej obci zatvorená? Pretože sa ma na to ľudia
pýtajú. Ja teda neviem o tom, že by bola zatvorená.
Hlavný kontrolór obce
Ja som sa pýtal majiteľky lekárne, keď opätovne lekáreň otvorili, či ju chcú aj udržať.
Ona mi povedala, že obrat v lekárni je dobrý, ale majú finančné ťažkosti. Nemajú na
nákup liekov. Veľmi by chcela lekáreň udržať, ale chýbajú im základné lieky. Má
rozpracovaného nejakého spoločníka, ak sa to podarí, lekáreň tu bude i naďalej
fungovať.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Ja som teda nepočula moc dobré ohlasy na našu lekáreň. Počula som to už od
viacerých ľudí, ale mám aj vlastnú skúsenosť. Bola som si tam minule vybrať recept,
lekárnička mi povedala, že lieky, ktoré potrebujem nemá, ale že mi ich objedná. Prišla
som za dva dni a tie lieky, ktoré som potrebovala, neboli. Je pre mňa lepšie isť do
Turzovky, kde si lieky vyberiem hneď a majú ich, ako čakať na objednanie liekov tu,
ktoré aj tak nakoniec nemajú.
Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy a pripomienky v rámci tohto bodu, starosta
obce uzavrel tento bod.

Ad.6 Návrh na uznesenie
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta
Gajdicová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal
starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!!Mgr.!Martin!Machciník,!
Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

Uznesenie OZ č. 1/2014 bolo jednohlasne schválené.
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Ad.7 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
Úspešne sme sa dopracovali k záveru ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva. Chcem vám
úprimne poďakovať za účasť na dnešnej schôdzi OZ a za korektné jednanie.
Následne starosta obce prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2014 ukončil
o 16:30 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
RNDr. Marta Sláviková

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

Ján Lysík

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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