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Zápisnica OZ č. 2/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 25. 02. 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 
                               Vlasta Gajdicová 
                               Mgr. Katarína Chnapková 
                               Ján Lysík    
                               Jozef Zborovan 
                               Dpt. Jozef Vavrica 
                               RNDr. Marta Sláviková 
                               Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ : 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. 2 pre rok 2014 
  5.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a investičná výstavba v obci 
  6.  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
  8.  Rôzne  
  9.  Interpelácie poslancov 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných na 2. schôdzi OZ. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-2/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 25. 02. 
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: Mgr. Katarína Chnapková 
                                                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 
V tomto bode starosta obce rozobral doteraz nesplnené uznesenia a uznesenie z posledných  
schôdzí OZ konaných  dňa 13. 12. 2013 a 10. 01. 2014. 
 
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. K tejto veci by som sa rád dostal tento rok – samozrejme všetko 
zleží na finančných prostriedkoch a nakoľko máme podaných niekoľko projektov, kde sa bude 
vyžadovať naša finančná spoluúčasť, musíme byť v hospodárení veľmi opatrní. 
 
 
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 
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kontrolórovi obce Vysoká nad Kysucou,  za moje podanie DU/39/2011 zo dňa 9. 11. 2011 
Upozornenie na nezákonnosť postupu starostu obce pri postupe zadania zákazky 
„Riešenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“,  zaregistrované na 
Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou pod číslo 466/2011 dňa 9. 11. 2011. Uvedené 
podanie som podal na základe neúplných a mylných informácií. 
 
V termíne: do 15 dní od doručenia 
 
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. Dňa 24. 01. 2014 bol advokátovi JUDr. Milanovi Chovancovi 
doručený rozsudok. Predpokladám, že druhá strana sa voči nemu odvolala. Navrhujem však 
obecnému zastupiteľstvu, aby toto uznesenie považovalo za splnené, resp. ukončené. 
 

Hlavný kontrolór obce 
     Súhlasím s tým, aby sa toto uznesenie považovalo za splnené, nakoľko prvostupňový 
súd rozhodol v prospech pána starostu a pán starosta v tejto veci koná už ako súkromná 
osoba. 

 
 
UZNESENIE 2/2012 zo dňa 28.2.2012  
Uznesenie č. 4-4-2/2012  
Obecné zastupiteľstvo  

! berie na vedomie  

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

Uznesenie trvá, je v plnení. V zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2013 a jeho následných 
úprav, prebehlo výberové konanie na výmenu okien v časti budovy kde sa nachádza zdravotné 
stredisko. Práce na výmene okien sa začali 28. 10. 2013. Toho času sú práce samozrejme už 
ukončené. Finančná situácia obce však neumožňovala výmenu všetkých okien a dverí. Na žiadosť 
nájomcov dala obec vypracovať i audit kotolne, ktorého záverom je, že kotolňa je po technickej 
stránke v poriadku. Pravdou však ostáva skutočnosť, že je nutné urýchlene riešiť zateplenie 
budovy a vymeniť i zvyšné okná. 
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UZNESENIE č. 3/2012 zo 29.5.2012: 
Uznesenie č. 12-5-3/2012  

! Obecné zastupiteľstvo 
A) berie na vedomie 

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

B) poveruje starostu obce 

     zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami . 

Uznesenie trvá. 

 

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.!Práce sú zrealizovaná iba čiastočne. Bol som si to osobne pozrieť. Chcel by som 
poprosiť, aby poslanci z miestnej časti Nižný Kelčov zobrali túto vec pod svoj patronát, aby bolo 
možné túto žiadosť uzavrieť. 
 
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. Osobne som kontaktoval aj 
riaditeľa správy ciest. Hnevá ma to, že všetci sa snažia dávať od tohto problému ruky 
preč, ale keď sa niečo stane už bude neskoro. 
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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. 

! 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. 
 

Starosta obce 
      Môj návrh je, aby sme toto uznesenie nechali v takej podobe, ako to momentálne je 
a upustili od zriaďovania platených parkovacích miest pre firmu A&T, nakoľko firma 
A&T z veľkej časti už nevyužíva firemné automobily s označením loga firmy a pre obec 
by bolo ťažko dokázateľné, že tam parkujú práve zamestnanci tejto firmy. 
 
Prednosta obce 
      Podľa mňa v tejto situácii  je táto vec momentálne neriešiteľná. Ak toto uznesenie 
nechá obecné zastupiteľstvo otvorené, tak to budúceho obecného zastupiteľstva by bolo 
potrebné navrhnúť zo strany poslancov, ako má v tejto veci obec postupovať ďalej. 
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Ja som za to, aby sme toto uznesenie nepovažovali za uzatvorené. 
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Starosta obce 
      Chcel by som Vás požiadať, aby ste si do najbližšej schôdze OZ pripravili Vaše 
prípadné návrhy na riešenie resp. zaujatie stanoviska. 
 
 

UZNESENIE č. 1/2013 zo 26.2.2013: 
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. Odoslal som žiadosti o vydanie stanoviska mestu Turzovka a obci 
Makov. Z Makova nám bolo doručené kladné stanovisko a bohužiaľ i napriek mnohým osobným 
urgenciám nemáme vyjadrenie mesta Turzovka.  

          
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. Viac v bode č. 5. 
 
 
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 
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s podmienkou, že v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia v termíne 
do 30.06.2013. 
 

Uznesenie je v plnení. Momentálne je detská ambulancia zatvorená. Obec vyvíja právne kroky 
prostredníctvom nášho právnika. Dňa 12. 02. 2014 bola spoločnosti Zdravotná starostlivosť 
odoslaná výpoveď nájmu a obdobne i pri lekárni. V prípade lekárne už plynie výpovedná doba 
u detskej ambulancie to bude ihneď po prevzatí zásielky. Zatiaľ jej prevzatie nemám potvrdené. 
 
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  
            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.  Dňa 10. 01. 2014 boli obci 
doručené rozhodnutie o vyňatí. V pondelok 13. 01. 2014 prišli obci rozhodnutia k termínu 01. 09. 
2014 o zaradení do siete škôl a školských zariadení:  Základnej školy s materskou školou E. A. 
Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou, a ŠKD, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
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Kysucou ako súčasť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 
Vysoká nad Kysucou a ŠJ, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou a elokované 
pracovisko predprimárneho vzdelávania, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou a 
elokované pracovisko predprimárneho vzdelávania, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou ako súčasť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 
Vysoká nad Kysucou a elokované pracovisko tried základnej školy, Vyšný Kelčov 658, 023 55 
Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 
316, 023 55 Vysoká nad Kysucou a ŠKD, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako 
súčasť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou a ŠJ, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

Nakoľko v dvoch rozhodnutiach bol chybne uvedený názov a na rozhodnutiach bolo nutné 
vyznačiť právoplatnosť, rozhodnutia boli dňa 14. 02. 2014 opätovne odoslané na Ministerstvo 
školstva SR. Následný postup intenzívne komunikujem s právničkou Okresného úradu v Žiline, 
odboru školstva. Najbližšie ma v mesiaci marec čáka vydanie rozhodnutí o zrušení škôl a 
vytvorení nového školského subjektu. To bude až po nadobudnutí právoplatnosti vyššie 
spomenutých rozhodnutí. Následne budem mať stretnutie s pani zástupkyňou zo ZŠ E. A. 
Cernana, zastupujúcou riaditeľkou v ZŠ Horný Kelčov a riaditeľkou materskej školy. Po 
spoločnom jednaní bude ďalší postup zlučovania odprezentovaný pedagógom a rodičom a  
samozrejme najskôr obecnému zastupiteľstvu. 

 
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. Z dôvodu, že nebolo možné dostatočne presne určiť také nájomné, za aké 
sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho 
istého druhu, alebo porovnateľné veci, výška minimálneho ročného nájmu bola stanovená 
odborným posudkom č. 12/2014. Zámer prenájmu bol zverejnený na webovej stránke obce. Do 
dnešného dňa nám zatiaľ nebol predložený žiaden návrh ani ponuka. 
 
 
Uznesenie č. 10-11-5/2013 

! Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce zistiť, za akým účelom odkupuje Ing. 
Rudolf Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 891, 023 55  parcelu EKN 9597 a či jej odpredaj 
nespôsobí problémy obyvateľom trvale bývajúcim v miestnej časti Jedľovník.  
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a následne: 
 

UZNESENIE č. 7/2013 zo 19.9.2013: 
! Uznesenie č. 5-2-7/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm.e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  

 
p. Ing. Rudolf Masarík  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891: 

• a to pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 1132 m2  

 
za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie úradného odhadu. 
 
Odôvodnenie : 
p. Ing. Rudolf Masarík  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 požiadal Obec Vysoká nad Kysucou 
o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 1132 m2 a účelom za účelom právneho vysporiadania. Žiadateľ je 
vlastníkom parcely do ktorej je parcela EKN 9597 „včlenená“ a predmetnú parcelu chce 
spoločne s ostatnými parcelami v tejto lokalite poľnohospodársky využívať. Na miestnom 
zisťovaní majiteľ susednej parcely EKN 9596/2 zo západnej strany pán Pavol Cipko, Vysoká 
nad Kysucou 935, že zámer odpredaja a kúpy nijakým spôsobom neovplyvní hospodárenie na 
jeho nehnuteľnosti. Uvedené časti pozemku sú pre obec nevyužiteľné. 
 
Uznesenie je v plnení. 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 zverejneného zámeru. Zverejnený návrh bol dňa 13. 12. 2013 
prejednaný na schôdzi obecného zastupiteľstva, ktoré uznesením č. 3-1-9/2013 zo dňa 13. 12. 
2013 schválilo 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 pozemok 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. Následne Obec Vysoká nad Kysucou požiadala odborne 
spôsobilú osobu o vypracovanie znaleckého posudku. Z dôvodu práceneschopnosti odborne 
spôsobilej osoby bola objednávka na vypracovanie znaleckého posudku vo veci právneho úkonu 
prevodu nehnuteľnosti, pozemku EKN č. 9597 v KÚ Vysoká nad Kysucou zadaná dňa 8. 1. 2014. 
Znaleckým posudkom č. 11/2014 vo veci právneho úkonu prevodu nehnuteľnosti, pozemku EKN 
č. 9597 v KÚ Vysoká nad Kysucou, ktorý bol obci Vysoká nad Kysucou odovzdaný 27. 1. 2014, 
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bola všeobecná cena pozemku mimo zastavaného územia obce – parcela EKN č. 9597, zastavaná 
plocha o výmere 1132m2 určená vo výške 3 680,00 EUR.  
Nakoľko zo strany obce Vysoká nad Kysucou týmto došlo k naplneniu všetkých legislatívnych 
krokov bola žiadateľovi dňa 06. 02. 2014 zaslaná výzva resp. ponuka na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy. Do dnešného dňa nás žiadateľ nekontaktoval. 

 

 
UZNESENIE č. 8/2013 zo 29.10.2013: 

! Uznesenie č. 7-2-8/2013 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného bremena na  
spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 
 
Uznesenie je v plnení. Uvedenú skutočnosť som osobne odkonzultoval a následne i dňa 11. 02. 
2014 podrobne i s potrebnou dokumentáciu odoslal JUDr. Strapáčovi. Zatiaľ som ešte nedostal 
žiadne stanovisko. 
 
Uznesenie č. 7-6-8/2013 

! 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 
     O čiastočnom „vyspravení“ predmetnej miestnej komunikácie som Vás informoval na 
schôdzi OZ dňa 13. 12. 2013. Tým, že sa nerealizovala intenzívna zimná údržba je cesta 
v relatívne dobrom stave. Myslím po vyspravení. Skôr sa obávam jej poškodenia kvôli 
intenzívnej ťažbe drevnej hmoty, lebo podobne ako u iných ciest aj tu platí, že ťažia 
viacerí a všetci sa vyhovárajú jeden na druhého.  
V jarných mesiacoch tu chceme nad pánom Kubicom opraviť odvodňovací žľab. V tejto 
časti je Okresnom úrade v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie vedené 
i možná povodňová závada z dôvodu prekrytia toku a jeho zníženia prietočnosti kvôli 
usadenému materiálu. Povodie Váhu tu už pracovalo, ale jednoducho povedané – ušli 
odtiaľ. Z 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 9. schôdzi v roku 2013 konanej 13. 12. 2013  
Prerokovalo 18 bodov programu. V rámci nich prejednalo celkovo 27 bodov, z toho : 

A) Zobralo na vedomie -  11 bodov 
B) Schválilo - 12 bodov  
C) Neschválilo - 4 

 

Obecné zastupiteľstvo na 1. schôdzi v roku 2014 konanej 10. 01. 2014  
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Prerokovalo 7 bodov programu. V rámci nich prejednalo celkovo 7 bodov, z toho : 
A) Schválilo - 5 bodov  
B) Neschválilo - 2 

 
 
Ostatné body uznesení OZ považujem za splnené. 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola 
uznesení hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 3-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulých  schôdzí OZ konaných 13. 12. 2013 a 10. 01. 2014. 
 
 
 
 
Ad. 4 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2 pre r. 2014 
 
Starosta obce 
     Z dôvodu niektorých zmien, ktoré je nutné v rozpočte obce vykonať prejednávame na 
dnešnom obecnom zastupiteľstve tento bod. Bližšie informácie k tomuto bodu vám priblíži 
hlavná účtovnícka obce. 

 

Hlavná účtovníčka obce p. Janka Kubalová podrobne rozobrala úpravu rozpočtu obce č. 2 pre r. 
2014 prostredníctvom videoprojekcie. Následne otvoril starosta obce k tomuto bodu diskusiu. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh ani pripomienky, dal starosta obce 
o úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2 pre r. 2014 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-1-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2 pre r. 2014. 

 

Starosta obce 
     V rámci tohto bodu vám predkladám ešte návrh na použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. O priblíženie tohto návrhu poprosím hlavnú účtovníčku obce. 

 

 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Učtáreň obecného úradu navrhuje použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 
12.200 eur na úhradu spolufinancovania projektu s názvom „Zvýšenie bezpečnosti  
v obciach Vysoká nad Kysucou a Bíla“, ktorého cieľom je vybudovanie bezdrôtového 
rozhlasu.  Celkové náklady na projekt predstavujú 25.080 Eur, príspevok z ERDF a ŠR je 
9.286,29 eur rozdiel musí spolufinancovať obec zo svojho rozpočtu.   
Uvedený projekt je rozpočtovaný v schválenom rozpočte na rok 2014, avšak jeho krytie je 
plánované z úverových zdrojov. V prípade použitia prostriedkov rezervného fondu je 
predpoklad, že by sa nemusel na tento projekt čerpať preklenovací úver, ale by bol 
uhradený z vlastných prostriedkov obce, prípadne zo superlinky (krátkodobé debetné 
čerpanie bežného účtu).  
Na účte rezervného fondu sú nerozpustené prostriedky za niekoľko rokov, tvoril sa vo 
výške 10 % z prebytku hospodárenia jednotlivých rokov, v súčasnosti je stav účtu 
12.262,24 Eur.   
 
 
 
 
 
 
     



Strana 15 z 35  Zápisnica č. 2/2014 
 

 
 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta 
obce o návrhu na použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-2-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na použitie rezervného fondu na kapitálové 
výdavky. 

 

Ad. 5 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a investičná výstavba v obci 
 
Starosta obce 
     Materiály k tomuto bodu dnešného zastupiteľstva Vám boli v dostatočnom predstihu zaslané 
elektronicky. Ich predkladateľom je pán prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák.   
 
Následne prednosta obecného úradu prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom 
obecného zastupiteľstva jednotlivé projekty a investičnú výstavbu v obci. 
 
 
Projekty  a žiadosti  o nenávratný finančný príspevok, ktoré pretrvávajú a ktoré 
neboli doteraz vyhodnotené: 
 

A) Rok 2011 
 
" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu:  Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny 
bez hraníc 
Cieľ projektu: 
Spoločný projekt mesta Bytče ako vedúceho partnera projektu, mesta Púchov ,  obce 
 Vysoká nad Kysucou  a cezhraničného partnera mesta Karolínka, skvalitnenie 
technického vybavenia hasičských zborov, podpora spolupráce medzi jednotkami 
požiarnej ochrany, zvýšenie informovanosti obyvateľov o činnosti prihraničných  
požiarnych zboroch a, o prírodných a technologických rizikách. 
Náklady : Celkové náklady projektu – 999.676,42 € 

                              Požadované náklady z ERDF – 849.724,95 € 
                              z toho pre obec Vysoká nad Kysucou 177.309,62 €  



Strana 16 z 35  Zápisnica č. 2/2014 
 

 
 

 
Vyjadrenie: 
Projekt bol rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV- 
2012-2173/370712-4 zo dňa 03.12.2012 schválený. 
V súčasnej dobe je ukončené výberové konanie na verejného obstarávateľa a externý 
manažment. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa 
automobilov a vybavenia pre hasičské zbory.  
Dodávka tovaru bude hradená „refundáciou“ – to znamená, že obec Vysoká nad 
Kysucou musí tovar zaplatiť z vlastných zdrojov a po predložení žiadosti o platbu 
poskytovateľ NFP obci vráti finančné prostriedky vo výške 95%. Tieto finančné zdroje 
bude obec hradiť z úveru, ktorý bol schválený OZ spoločne s rozpočtom obce na rok 
2014. 

 
B) Rok 2012 

 
" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu:  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a 
Bíla 
Cieľ projektu: Spoločný projekt obce Vysoká nad Kysucou a Bíla  za účelom 
vytvorenia bezdrôtového rozhlasu  
Náklady : celkové náklady projektu – 31.820,40 €€. 

                              požadované náklady z ERDF – 30.229,38 € 
                              vlastné zdroje – 1.591,02 € 

 
 
 
Vyjadrenie :  
Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 15.793,71 € - 50%. 
Zvyšných 50% bude financované z vlastných zdrojov (Uznesenie OZ č. 3-2/2013 zo dňa 
05.03.2013) V súčasnej ukončené verejné obstarávanie na výber dodávateľov dodania 
tovaru – Telegrafia a.s. , Košice.  Vzhľadom k tomu, že proces verejného obstarávania na výber 
dodávateľa prác sa značne predlžil, uskutočnenie dodávateľských prác  je plánované v roku 2014. 
 

C) Rok 2013 
 

" Poskytovateľ: Višegradský fond - Our customs with your customs 
Cieľ projektu: 
- Spoločný projekt obcí V4 - Vysoká nad Kysucou, Bíla (ČR), Lekawica (PL) 
Náklady projektu: 
- celkom................................................................................................8.530,00 € 
- požadovaná dotácia  (70%)................................................................5.971,00 € 
- zdroje obce ...........................................................................................559,00 € 
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Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
 
 

" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 
Názov  mikroprojektu:  O nás u vás, o vás u nás 
Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti 
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou a mestom Karolínka. 

            Spoznanie a propagácia  regiónov: 
- prenosná výstava fotografií a publikácia 
- spoločenské akcie, športové a kultúrne podujatia  
Náklady : celkové náklady projektu – 22.884,65 €. 

                              požadované náklady z EÚ – 19.451,95 €................................................85% 
                              spolufinancovanie z rozpočtu kraja – 2.288,46 €....................................10% 
                              spolufinancovanie z rozpočtu obce – 1.144,24 €.......................................5% 

Vyjadrenie:  
 Na základe oznámenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2013/06600-6 zo 
dňa – projekt „O nás u vás  a o Vás u nás“ bol schválený čiastočne: 

Rozpočet mikroprojektu po krátení: 
Celkový rozpočet mikroprojektu: 11 086,40 € 
Príspevok z ERDF: 9.423,44 € 
Príspevok zo ŠR: 1.108,64 € 
Spolufinancovanie : 554,32 € 

 
 
 
 

" Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR 
Názov projektu: Skvalitnenie záchranných prác v podhorskej obci Vysoká nad 
Kysucou 
Cieľ projektu: 
- Obnova techniky a materiálu DHZ Vysoká nad Kysucou 
Náklady projektu: 
-  celkom....................................................................................................44.784,00 € 
- požadovaná dotácia  .............................................................................. 42.512,80 € 
- zdroje obce ...............................................................................................2.271,20 € 
 
Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
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" Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR 
Názov projektu: Hasiči deťom 
Cieľ projektu: 
- Vytvorenie hasičského krúžku, zameranie a priblíženie činnosti hasičov záchranárov, 

zvýšenie povedomia u detí v oblasti ochrany pred požiarmi. 
Náklady projektu: 
-  celkom......................................................................................................2.465,00 € 
- požadovaná dotácia  ................................................................................ 2.341,75 € 
- zdroje obce ..................................................................................................123,25 € 
 
Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
 
 

" Poskytovateľ NFP: Ministerstvo školstva SR, cestou Okresného  úradu Žilina 
(Smernica Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR) 
Názov programu a projektu: Odstránenie havarijného stavu ZŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou- výmena sanity 
Cieľ projektu:  
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení.  
 
Vyjadrenie :  
Projekt bol úspešný čiastočne –  na základe vyjadrenia Okresného úradu v Žiline, odboru 
školstva, č. 13/00006-13 zo dňa 15.11.2013,  obec získala dotáciu vo výške 35.000 € na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení  (v súčasnosti sú stavebné práce ukončené). 
 
 
 
 
 

" Poskytovateľ NFP : Ministerstvo kultúry - sekcia kultúrneho dedičstva 
Názov  programu a projektu:  Monografia obce Vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu: Vydanie prvej monografie obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bude 
popisovať charakteristické danosti územia, dejiny obce, zber a zachovanie historických 
faktov a udalostí.  
Celkový rozpočet: 14.600 € 
Požadovaná dotácia : 13.870 € 
Vlastné zdroje: 730 € 
 
Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
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" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava , 

Oblasť: rozvoj odpadového hospodárstva 
Činnosť: Zavedenie separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov 
Názov projektu: Zakúpenie zariadení pre rozšírenie separovaného zberu 
Cieľ projektu: rozšírenie separovaného zberu (zakúpenie traktorovej vlečky a VOK)  
Náklady: celkové náklady: 38.380,00 € 

                             požadovaná dotácia 36.460,00 €  
                             vlastné zdroje: 1930 € 
 

Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
 
 

" Poskytovateľ NFP: Enviromentálny fond Bratislava , 
Oblasť: ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 
Činnosť: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 
Názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu: Zakúpenie špeciálneho zametacieho vozila   
Náklady:  celkové náklady: 110.850,00 € 

                             požadovaná dotácia 105.307,50 €  
                             vlastné zdroje: 5.242,50 € 
 

Vyjadrenie : 
 Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 

 
 
 
 

 

D) Rok 2014 
 

" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 
Názov  mikroprojektu:  Objavujme Javorníky 
Cieľ projektu: Skvalitnenie súčasných a vytváranie nových podmienok a možnosti 
cezhraničnej spolupráce medzi obcou Vysoká nad Kysucou a mestom Karolínka. 
Spoznanie a propagácia  regiónov, spoločenské akcie, športové a kultúrne podujatia, 
možnosti využitia a trávenie voľného času.  
Náklady : celkové náklady projektu – 8.029,00 €. 

                              požadované náklady z EÚ – 6.824,65 €..................................................85% 
                              spolufinancovanie zo št.  rozpočtu – 802,90 €.........................................10% 
                              spolufinancovanie z rozpočtu obce – 401,45 €..........................................5% 
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Vyjadrenie :  
Projekt nebol doteraz vyhodnotený ( podaný 30.01.2014). 
 
Starosta obce 
     O vstupe do tohto projektu, aj keď ho obec podala, musí rozhodnúť obecné 
zastupiteľstvo. Riadnou prílohou tohto uznesenia bude, že obec sa bude podieľať na 
projekte spolufinancovaním vo výške 5 % čo predstavuje sumu 401,45 eur. Predkladám 
obecnému zastupiteľstvu návrh na možnosť zapojenie sa do tohto projektu. 

 
 
 
Následne dal starosta obce o vstupe do projektu Objavujme Javorníky vrámci operačného 
programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou vrámci operačného 
programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR do projektu Objavujme Javorníky. 
 
 
 
Investičné akcie - realizované dodávateľskými organizáciami  v roku 2014 
 

1. Rekonštrukcia sociálnych zariadení  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou   II.   
nadzemné podlažie 

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  
situácie ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 13/000006-13 zo dňa 15.11.2013, 
obci Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná - obci bola 
Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 35.000,00 €. 
Dňa 22.11.2013 obec Vysoká nad Kysucou  v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní  v znení neskorších predpisov,  na zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 
zákona, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná, vyhlásila výzvu na predloženie cenovej 
ponuky na uskutočnenie stavebných prác. Jediným kritériom bola najnižšia cena. 
Cenovú ponuku predložili: 

#  B&B spol. s.r.o. Korňa,  
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#  Stavob. SK spol. s.r.o. Turzovka 
#  Ecotherm spol. s.r.o., Turzovka 

Komisiou bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka od  spoločnosti B&B spol. s.r.o. 
Korňa, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 35.000,02 €. 
Na základu výsledku výberového konania,  obec Vysoká nad Kysucou podpísala dňa 03. 
12. 2013 so spoločnosťou B&B spol. s.r.o. Korňa,  Zmluvu o dielo č. 06/12/2013, ktorej 
predmetom je uskutočnenie stavebných prác – Odstránenie havarijného stavu- 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – II. 
nadzemné podlažie, v zmysle spracovanej PD. 
Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa  zahájila stavebné práce dňa 04.12.2013. 
Rozsah prác:  

# Búracie práce  - demontáž starých zariadení sanity (umývadlá, WC misy) , odstránenie 
starých oceľových konštrukcií, vysekávanie otvorov pre rozvody kanalizácie, vody, 
elektroinštalácie a vykurovanie 

# Izolácia proti vode  
# Zvislé konštrukcie – priečky z tvárnic YTONG (kabínky WC) 
# Úpravy povrchov, podlahy – vnútorné  omietky, podlahy z betónovej  mazaniny, osadenie 

zárubní a parapetov 
# Zdravotechnika – nové rozvody kanalizácie, rozvody vody a  osadenie toaliet a pisoárov, 
# Elektroinštalácia – nové rozvody elektroinštalácie 
# Vykurovanie – rozvody ústredného vykurovania 
# Obklady a dlažby – obklady stien a dlažby podláh 
# Nátery a maľby 
# Zdravotechnika- vybavenie zariadenia toaliet, držiaky, zrkadlá... 

 
Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa  ukončila stavebné práce dňa 22. 01. 2014, 
ktoré obec Vysoká  prevzala  dňa 28. 01. 2014 a dala do užívania ZŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou. 

 
2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení  a priestorov chodby v budove Domu služieb 

Vysoká nad Kysucou 

# Práce menšieho investičného charakteru – oprava sociálnych zariadení a chodieb 
v mesiaci január realizoval p. Milan Sýkora, Makov 225 za spolupráce s pracovníkmi 
obce Vysoká nad Kysucou. Práce ukončené v mesiaci február 2014. 

3. Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Vysoká nad Kysucou 

# ŽSK- Cestná správa Makov – posyp ciest 

# Zimná údržba MK – (rozorávanie snehu) vykonávaná v miestnej časti H. Kelčov   
(rozorávanie snehu dňa 13. 02. 2014) 
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Investičné akcie - realizované v roku 2014 pracovníkmi obce 
 

1. Rekonštrukcia priestorov kinosály v budove OcÚ Vysoká nad Kysucou 

# Práce menšieho investičného charakteru  z dôvodu konania VIII. Reprezentačného plesu 
(1.2.2014)  – prekrytie nefunkčných dverí,  zo stany od reštaurácie „Vináreň Hela“, nová 
omietka, maľba, čistenie a pastovanie podlahy,  oprava svietidiel, výzdoba kinosály.... 

2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení  a priestorov chodby v budove Domu služieb 
Vysoká nad Kysucou 

# Práce menšieho investičného charakteru – oprava sociálnych zariadení a chodieb za 
spolupráce p. Milana Sýkoru. 

 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky ani návrhy, starosta obce 
uzavrel tento bod programu. 
 
 
Ad. 6  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce 
     Materiály k tomuto bodu dnešnej schôdze Vám boli zaslané elektronicky. Z dôvodu 
dokončovania niektorých správ, nie zo strany nedôslednosti hlavného kontrolóra, ale z dôvodu 
oneskoreného doručenia požadovaných dokladov, Vám boli niektoré zaslané skôr niektoré 
neskôr. Viac k tomuto bodu programu poprosím hlavného kontrolóra obce pána Jozefa Vrbinára. 

Hlavný kontrolór obce 
     V správe, ktorú som nezaslal obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom e-mailu je 
úloha, ktorou má poverilo obecné zastupiteľstvo, kde som mal prekontrolovať možnosť 
vzájomného zápočtu opravy miestnosti kaderníctva v Dome služieb. Celé som si to prešiel 
s pánom Sýkorom, ktorý má túto miestnosť v prenájme. Pán Sýkora mi odovzdal všetky 
pokladničné bloky, ktorými dokladuje, koľko ho stála celková rekonštrukcia miestnosti a 
ktoré sa musia zúčtovať v účtovníctve obce.  Na základe tohto sa mu môže urobiť zápočet. 
Všetky pokladničné bloky od pána Sýkoru, ktoré predstavujú celkovú čiastku 865,24 eur 
som už odovzdal na vzájomný zápočet hlavnej účtovníčke obce pani Janke Kubalovej. 
Predkladám obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh, aby bola  p. Sýkorovi 
započítaná pohľadávka z nájmu zo záväzkami z vynaložených nákladov na vykonané 
opravy vo výške 865,24 eur.  
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Následne dal starosta obce o návrhu hlavného kontrolóra obce o započítaní nájmu p. Sýkorovi vo 
výške 865,24 eur hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-1-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Sýkorovi započítanie pohľadávky z nájmu zo záväzkami 
z vynaložených nákladov na vykonané opravy vo výške 865,24 eur. 
 
 
Hlavný kontrolór obce následne prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému 
zastupiteľstvu predložené správy z kontrolnej činnosti. 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode programu hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-2-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
 
 
      
Ad. 7  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013 
 
Starosta obce 
     Správa Vám bola doručená elektronicky, preto Vás poprosím o vznesenie Vašich prípadných 
pripomienok či otázok. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode programu hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 7-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
za rok 2013. 
 
  
 
Ad.8  Rôzne 
 
Starosta obce 
    Chcel by som Vás informovať, že v priebehu tohto týždňa začíname s osobnou distribúciou 
rozhodnutí o vyrubení poplatku za odpad. Osobná roznáška nám prináša finančné úspory i keď 
na úkor času. 

     Veľmi pozitívne vnímam už viac ako rok trvajúce zverejňovanie dlžníkov na webovej stránke 
obce. Prinieslo to svoj osoh. Musím však povedať, že nie stopercentný. Z tohto dôvodu 
momentálne pripravujeme spoluprácu s advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje našu obec 
a pohľadávky dlhodobých dlžníkov ideme po prvý krát vymáhať i exekučne! 
 
 
      V rámci schvaľovania obecného rozpočtu bol do tohto obecného rozpočtu zakomponovaný 
v príjmovej časti aj úver na refundáciu hasičského projektu „Spoločne za bezpečnosť 
obyvateľov a ochrany krajiny bez hraníc“. Na tento úver, aj keď bol už v obecnom rozpočte 
schválený obecným zastupiteľstvom, je nutné samostatné uznesenie obecného zastupiteľstva, 
ktoré potrebujeme k tomuto úveru doložiť. 
 
 
 
Bod 1  

Návrh na prijatie úveru vo výške 177 309,62 EUR, poskytnutého zo strany  Prima   
banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, 
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou  prolongácie zmluvy 
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dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely 
zabezpečenia financovania investičného projektu:  
„Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochrany krajiny bez hraníc“ s podporou 
projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z  fondov  
Európskeho  spoločenstva  formou  nenávratného  finančného  príspevku. 

 
 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 8-1-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej na Kysucou  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení   s c h v a ľ u j e  prijatie úveru vo výške 177 
309,62 EUR, poskytnutého zo strany  Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 
11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v 
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou  prolongácie 
zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely 
zabezpečenia  financovania investičného projektu:  

„ Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochrany krajiny bez hraníc“ 
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku.  
Obecné  zastupiteľstvo  zároveň  schvaľuje  vystavenie  vlastnej vista blankozmenky na rad 
banky  za  účelom    zabezpečenia   pohľadávky  banky  z  prijatého  úveru,  vrátane  možnosti   
vystavenia  vlastnej  vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia  poskytnutého  
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo 
zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver. 
 
 

Toľko z mojej strany na úvod tohto bodu. Prejdem na schvaľovanie žiadostí, ktoré boli 
doručené na prerokovanie do tohto obecného zastupiteľstva. 
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Bod 2 Jaroslav Chromčák, Kukučínova 42/9, 022 01 Čadca 
           Odvolanie voči poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní  
     Pán Jaroslav Chromčák žiada o odpustenie poplatku za odpad z dôvodu, že sa 
v predmetnej nehnuteľnosti zdržuje veľmi málo a tým pádom, podľa neho neprodukuje 
žiadny odpad. Prišiel mi vrátiť aj žetóny, ktoré mu boli pridelené, že ich nepotrebuje. 
Keďže pán Chromčák má rekreačnú chalupu v časti  obce Vysoká nad Kysucou, kde sa 
pravidelne zabezpečuje zvoz odpadu, je povinný poplatok za odpad uhradiť. 
 

 

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

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,!Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,! Dpt.!

Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 8-2-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Jaroslava Chromčáka, bytom Kukučínova 42/9, 
022 01  Čadca voči poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou v tejto časti obce zabezpečuje odvoz komunálneho 
odpadu, nehnuteľnosť slúži na individuálnu rekreáciu a bola jej pridelená i KUKA nádoba na 
tuhý komunálny odpad. 
 
 
 
Bod 3 Jitka Turiaková, Semeteš č. 1179, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o úľavu na poplatkoch za dane a odpad  
 
 

Starosta obce 
     Táto žiadosť je na posúdení obecného zastupiteľstva. Viete určite, že obyvatelia  so 
ZŤP mali schválené úľavy, ktoré sme museli vylúčiť, ale nechali sme to na individuálnom 
posúdení obecného zastupiteľstva. 
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Pokiaľ by bývala v dome sama ako ZŤP bol by som aj za úplnú odpustenie poplatku, 
ale pokiaľ býva v domácnosti s ďalšími dvoma ľuďmi, ktorí pracujú, tak tí by jej to mohli, 
myslím si zaplatiť. 
 
Starosta obce 
     Ja by som navrhoval ako osobe so ZŤP 50% úľavu na poplatku za odpad. 

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

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!
Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Katarína!Chnapková!

!
Uznesenie č. 8-3-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pani Jitke Turiakovej, bytom Semeteš č. 1179, 023 55  Vysoká 
nad Kysucou  50% zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
Bod 4  Základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami,  
            023 55 Vysoká nad Kysucou 
            Poďakovanie za poskytnutie finančného príspevku organizácii 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 8-4-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie Základnej organizácie zväzu 
postihnutých civilizačnými chorobami za poskytnutie finančného príspevku. 
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Bod 5  Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 
            Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na 40. ročník Kysuckého maratónu 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
      Z našich finančných prostriedkov prispievame každoročné na toto podujatie 50 eur. 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Súhlasím so sumou 50 eur. 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Taktiež súhlasím s touto sumou. 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 8-5-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 
2609, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € na 40. ročník Kysuckého 
maratónu. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží byť rôznymi spôsobmi každoročne 
nápomocná pri organizovaní tohto podujatia.  
 
 
Bod 6  Milan Pivko, Vyšný Kelčov 659, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
          Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

Starosta obce 
     Predmetný pozemok sa nachádza vo Vyšnom Kelčove pri vstupe do areálu Základnej 
školy. Pán Milan Pivko tam chce postaviť garáž. Pozemok je vo vlastníctve obce 
a v prípade jeho odpredaja by musela obec postupovať v zmysle platnej legislatívy, čo 
znamená, že by sme ho museli dať geometricky zamerať a formou verejnej výzvy 
akceptovať i prípadné ďalšie ponuky. 
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Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja som skôr proti, hlavne kvôli bezpečnosti detí. Ak pán Pivko postaví na predmetnom 
pozemku garáž,  znemožní tak dobrý rozhľad na hlavnú cestu z jednej strany. Bol by som 
skôr za to, aby si postavil garáž, ak to bude samozrejme možné, vedľa garáže pána 
Kužmu. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja by som bol tiež skôr za to, ako povedal pán Lysík, aby si postavil garáž vedľa 
garáže pána Kužmu. 
 
Starosta obce 
     Ďalšou alternatívou v tomto prípade by bol ešte odpredaj pozemku za školskou 
bytovkou vo Vyšnom Kelčove. Túto možnosť prejednám osobne so žiadateľom a vysvetlím 
i možné alternatívy. Čo sa týka tejto žiadosti, v takomto znení ako je postavená, nie 
možné schváliť odpredaj pozemku priamo pre žiadateľa. 
 

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

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!

Katarína!Chnapková!
ZDRŽAL*SA* RNDr.!Marta!Sláviková,!Ján!Lysík!

!
Uznesenie č. 8-6-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Milana Pivka, bytom Vyšný Kelčov č. 659, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o odkúpenie pozemku. 
 
 
Bod 7 Základná škola Horný Kelčov č. 658, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na akadémiu 40. Výročia ZŠ Horný Kelčov 
 

Starosta obce 
     Z poskytnutých finančných prostriedky chce škola zaplatiť catering na akadémii k 40. 
výročiu založenia základnej školy v Hornom Kelčove, ktorá sa bude konať 30. mája 2014 
v budove školy. Cenovú kalkuláciu k tejto žiadosti, ktorá je vo výške 468,40 € predložil 
Penzión Javorník Makov. Nakoľko obec, ako zriaďovateľ, financovala i občerstvenie na 
oslave 50. výročia ZŠ E. A. Cernana navrhujem žiadosť schváliť. 
 
 
 



Strana 30 z 35  Zápisnica č. 2/2014 
 

 
 

 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
    Ja by som navrhoval zaokrúhliť uvedenú sumu 468,40 € na 500 € a v tejto sume tieto 
finančné prostriedky škole poskytnúť. 
 
 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 8-7-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy Horný Kelčov č. 658, 023 55  Vysoká 
nad Kysucou o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 €  na účely zaplatenia cateringu 
na slávnostnej akadémii konanej pri príležitosti 40. výročia založenia základnej školy. 
 
 
Bod 8  Helena Plešivčáková a spol., Semeteš č. 1041, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia 
 

Starosta obce 
     Ja som si spoločne s pánom prednostom úsek, kde by mal stĺp verejného osvetlenia 
stáť prešiel. Vypracovali sme spoločne s pánom prednostom aj určitú alternatívu, ako by 
sme osvetlenie v tejto časti vedeli poriešiť. Ja osobne odporúčam obecnému 
zastupiteľstvu túto žiadosť schváliť nakoľko sa nejedná o nasvietenie prístupovej cesty 
k rodinnému domu, ale o umietnenie svietidla k štátnej ceste. Vieme to technicky vyriešiť 
a pre obec to nepredstavuje až také veľké finančné náklady. 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
!
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Uznesenie č. 8-8-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Heleny Plešivčákovej a spol., Semeteš č. 1041, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia. 
 
 
Bod 9  Eva Jančurová, Vysoká nad Kysucou č. 307, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku za komunálne odpady a 
            drobné stavebné odpady 
 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja navrhujem dať jej úľavu na dopad vo výške 50% z celkovej sumy tak, ako sme to 
schválili aj pani Turiakovej. 
 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 8-9-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pani Eve Jančurovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 307, 023 
55  Vysoká nad Kysucou  50% zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 
 
 
Bod 10  Blanka Parížeková, Vysoká nad Kysucou č. 360, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
             Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
 

p. Jozef Chovanec 
     Predmetný pozemok,  o ktorý sa v tejto žiadosti jedná patril v minulosti svokrinmu 
otcovi, neskôr si ho vzala do vlastníctva obec. Čo si ja pamätám, aj keď tento pozemok 
bol obecný, jeho celkovú údržbu sme vždy vykonávali mi a v minulosti rodina 
Kucharčíková. Túto žiadosť sme si na zastupiteľstvo podali aj v minulosti,  asi pred 
dvoma rokmi, ale bola nám zo strany obecného  zastupiteľstva  zamietnutá. 
 
Starosta obce 
     V prípade, že by obecné zastupiteľstvo odpredaj schválilo, poslanci musia zobrať do 
úvahy, že predmetný pozemok je stále považovaný za „skotňu“ a tým pádom aj 
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prístupovú cestu k pozemkom, ktoré sa nachádzajú za železničným priecestím. V tomto 
momente sa nedá povedať, že nikto tade nechodí a že ju nikto nevyužíva, lebo to je len 
momentálna situácia. V prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli odpredaj tohto 
pozemku, musí sa dať najskôr vyhotoviť geometrický plán, zverejniť zámer a v tomto 
prípade by musel byť pozemok ohodnotený aj znaleckým posudkom, pretože v tomto 
prípade nie je možné uplatniť inštitút osobitého zreteľa. Ten by sa dal uplatniť iba 
v prípade, ak by to bola jediná prístupová cesta k Vášmu rodinnému domu. Musím 
povedať, že pre Vás je najvýhodnejšie ak tento pozemok vlastní obec, pretože v rámci 
verejného záujmu ho smú rovnakým spôsobom používať takpovediac všetci a Vám 
nehrozí žiadne obmedzovanie.  
 
p. Jozef Chovanec 
     Ide o to, ako som už povedal, že o predmetnú cestu sa nikto nestará, nikto ju 
neudržiava. Aj z tohto dôvodu sme si uvedenú žiadosť na obecné zastupiteľstvo podali. 
 
Starosta obce 
     Ja vás p. Chovanec plne chápem. Ja som Vám len priblížil, aký je postup a platná 
legislatíva v prípade, že by Vám obecné zastupiteľstvo tento odpredaj schválilo. Ale, ako 
som už povedal, ak to obec ponúkne na predaj, hrozí to, že nebude sám ako záujemca 
o kúpu tohto pozemku. Ako som sa už zmienil, pre Vás je najlepšie, keď tento pozemok 
vlastní obce. 
 
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Ja som taktiež toho istého názoru, že pre Vás pán Chovanec je lepšie, ak pozemok 
zostane vo vlastníctve obce. 
 
 
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Ja navrhujem, prizvať na obecné zastupiteľstvo aj majiteľov pozemkov za železničným 
priecestím, pre ktorých je táto cesta  jedinou prístupovou cestou k ich pozemkov, nech sa 
taktiež vyjadria k tejto prejednávanej veci.  
 
 
Prednosta obce 
     V tomto prípade  sa musí najskôr posúdiť verejný záujem. Z tohto hľadiska nie je 
možné použiť osobitný zreteľ. Predmetný pozemok sa z tohto dôvodu jednoducho predať 
nedá, pretože musí byť, ako som už povedal, posúdený verejný záujem. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,! RNDr.!

Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
ZDRŽAL*SA* Jozef!Zborovan!

!
Uznesenie č. 8-10-2/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje možný odpredaj ani zámer možného odpredaja obecného 
pozemku vedenom na liste vlastníctva parc. č. E-KN 2224. Predmetný pozemok zostáva naďalej 
vo vlastníctve obce. 
 
 
 
Ad.9  Interpelácie poslancov 
 
Starosta obce 
     Určite ste si každý z vás všimli tento nový bod v programe OZ. Nejde však o nič extra 
zvláštne. Tento bod je venovaný priamo vašim požiadavkám, námetom a pod., ktoré ešte neboli 
počas schôdze OZ vysvetlené. 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som sa chcel opýtať, ako to bude s farbou na náter zvyšnej časti lavičky do 
osady Škradné, keďže po realizovaní predošlého náteru nám už žiadna farba nezostala. 

 
Starosta obce 
     Potrebnú farbu na náter zvyšnej časti lavičky vieme zakúpiť buď od pána Dorociaka, 
alebo zo stavebnín od pána Adamca, podľa toho, kde bude výhodnejšia cena. 
 
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som upozorniť na zlý stav cesty do Varechovského potoka, ktorá je  
sústavne ničená ťažbou dreva z miestneho lesa. Je to tam v hroznom stave všade blato a  
skládka dreva, že sa tam pomaly ani nedá prejsť. 
 
 
Starosta obce 
     Bol som sa na stav cesty vo Varechovskom potoku pozrieť, máte pravdu, je to v zlom 
stave. Dohodol som sa s pánom Medveďom, aby inkriminovaný úsek vysypali kameňmi, 
čo aj spravili. Toľko sa mi podarilo vybaviť. Teraz sa tam zasa vznikla skládka dreva, ale 
nakoľko je to miestna komunikácia, nedokážeme na ňu zakázať prístup. 
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Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, aby sa v tejto veci skúsilo ešte niečo urobiť, je tam všade 
hrozný neporiadok, vyzerá to tam naozaj hrozne. 
 
 
Starosta obce 
     Zájdem sa tam znova pozrieť, upozorním kompetentných a uvidíme čo sa v tejto veci 
bude dať urobiť. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, ako sme pokročili vo veci vybudovania chodníkov okolo hlavnej 
cesty v ústredí obce. 
 
Starosta obce 
     V marci mám stretnutie s pánom Pisaríkom, ktorý pre našu obec robí druhú etapu 
pasportizácie miestnych komunikácií. Najskôr potrebujeme dať urobiť územné 
rozhodnutie a následne na to projekt, no predovšetkým nám musím odborne spôsobilá 
osoba, ktorou pán Ing. Pisarík je, ozrejmiť či je náš zámer realizovateľný z priestorového 
hľadiska a do akej miery zasiahneme do súkromných pozekov. 
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Ja by som mala pripomienku k projektu Odkanalizovanie Horných Kysúc. Aktuálne 
sme dokončili zoznamy domácností v jednotlivých obciach na Kysuciach, ktoré zahŕňajú 
domácnosti napojené na kanalizáciu a domácnosti, ktoré nemajú do dnešného dňa 
vybudované pripojenie na kanalizáciu. Konkrétne v našej obci je veľmi málo domácností 
pripojených na kanalizáciu. Ja by som chcela poprosiť aj poslancov, aby apelovali na 
ľudí, aby sa tie domácnosti, ktoré sa môžu pripojiť na kanalizáciu aj pripojili.  
 
 
Starosta obce 
    Samozrejme, pani Sláviková má pravdu, je to aj v záujme obce, aby šírila myšlienku 
pripojenosti domácností v našej obci na kanalizáciu a vodu.  
 
 
 

Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
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Ad.10  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta 
Gajdicová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal 
starosta obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 2/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.11  Záver 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
úprimne Vám ďakujem za Vašu účasť a korektné jednanie. Sú pred nami mesiace veľmi 
náročnej práce a preto nám všetkým želám veľa zdravia a síl. Nech sa nám spoločnými silami 
darí i naďalej našu obec zveľaďovať. 
 
Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2014 
ukončil o 17:10 hod. 

 

 

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

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


