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Zápisnica OZ č. 3/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 27. 05. 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. Martin Machciník 
                               Ján Lysík    
                               Jozef Zborovan 
                               Dpt. Jozef Vavrica 
                               RNDr. Marta Sláviková 
                               Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Katarína Chnapková 
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. 3 pre rok 2014 
  5.  Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2011 – 2015 
  6.  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  7.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 
  8.  Návrh na úpravu platu starostu obce 
  9.  Prolongácia úveru - superlinka 
 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 3. 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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 1-3/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 27. 05. 
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**
*poslancov!

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-3/2014 
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 poslednej 
schôdze OZ konanej  dňa 25. 02. 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. Ako ste si mali možnosť všimnúť, autobusové zastávky prechádzajú 
postupnou rekonštrukciou. 
 
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. Obci sa podarilo získať dlžné finančné prostriedky za prenájom 
lekárne. Z tohto dôvodu by sme radi pokračovali v znižovaní ekonomickej náročnosti bytovky na 
energiách a pristúpili by sme k dokončeniu výmeny okien a dverí a následne pripravovať 
zateplenie budovy.  
 
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. 
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Uznesenie trvá. V stredu 28. 05. 2014 mám stretnutie so zástupcami sťažovateľov. Uvidím, ako 
dopadne naše stretnutie, samozrejme o situácii vás budem bližšie informovať na najbližšom 
obecnom zastupiteľstve. 

 

Uznesenie č. 13-34-4/2012  

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

Uznesenie je splnené. 
 

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. Po dlhých „peripetiách“ sa podarilo zadať ocenenie vleku. Máme hotový 
odborný posudok a v najbližších dňoch obec ponúkne vlek na odpredaj formou dražby.  
 

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. Opätovne som niekoľko krát kontaktoval 
aj riaditeľa správy ciest. Hnevá ma to, že všetci sa snažia dávať od tohto problému ruky preč. 
 
 

Uznesenie č. 9-2-7/2012  

! 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. 
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Starosta obce 

     Uznesenie je v plnení. Po konzultácii so žiadateľkou o tento pozemok p. Jankou 
Kubalovou, navrhujem obecnému zastupiteľstvu toto uznesenie zrušiť nakoľko sme boli 
nútení dať vypracovať nový geometrický plán, ktorý je momentálne na zápise na katastri. 
Môže tam dôjsť k zmene čísel, čiže aktuálne je táto žiadosť neaktuálna. 
 

Následne dal starosta obce o zrušení tohto uznesenia hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9-2-7/2012 z dôvodu nevykonateľnosti. 
 

Bod č. 9-7/2012  

! Návrh pána Jána Lysíka označiť odstavné plochy pred kostolom a pri rodinnom dome 
pána Sztranczíka 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. Na poslednej schôdzi OZ sme o tejto veci diskutovali a ak by som 
to mohol tak nazvať – bolo Vašou domácou úlohou pouvažovať nad ďalším postupom.  

 
Ján Lysík poslanec OZ 
     Mne nevadí, že na parkovisku parkujú vozidlá spoločnosti A&T, mne vadí to, že sa 
nijakým spôsobom nepodieľajú na údržbe tohto parkoviska. Celkovú údržbu zabezpečuje 
v tomto prípade len obec. A pritom najviac toto parkovisko využíva práve spoločnosť 
A&T.  

 
 
Starosta obce 
     Áno s tým súhlasím, pokiaľ by bol v tejto veci všeobecný súhlas, navrhujem vstúpiť do  
jednania so spoločnosťou A&T o spoluúčasti na zimnej údržbe.  
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Následne starosta obce predložil túto možnosť zastupiteľstvu a dal o nej hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania so spoločnosťou A&T vo veci 
spolupodieľania sa na zimnej údržbe parkoviska. 
 
 

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 „doposiaľ nemáme“ vyjadrenie mesta Turzovka. Mestu bola písomne zaslaná 
urgencia o zaujatie stanoviska.  

 
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. 23. apríla 2014 sa konalo slávnostné odovzdanie systému s jeho 
prevzatím a zaškolením obsluhy. Prevzatia sa zúčastnil i starosta so susednej obce Bílá 
a samozrejme zástupca dodávateľskej spoločnosti Telegrafia a.s. Obec prostredníctvom RRA 
Kysuce spracovala žiadosť o platbu a tú so všetkými potrebnými prílohami vrátane fotografií 
dňa 22. 5. 2014 odoslala správcovi Fondu mikroprojektov, ktorým bol v tomto prípade 
Trenčiansky samosprávny kraj. Znamená to, že obec už za dielo z vlastných zdrojov zaplatila 
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a finančné prostriedky nám budú refundované v schválenej výške až po následných kontrolách. 
Bezkáblový rozhlas pokrýva územie od Širokého mosta až po Prednú zátoku, vrátane Slončíkov. 
Bol by som rád ak by sme v budúcnosti vedeli nájsť finančné prostriedky a postupne sieť 
bezkáblového rozhlasu rozširovali a tak sa „zbavovali“ pôvodných stĺpov a drôtov. Zariadenie je 
plne funkčné a v blízkej dobe plánujeme z odstránením pôvodných súčastí miestneho rozhlasu od 
širokého mosta až po Zátoku. Samozrejme môže dôjsť a predpokladáme, že i dôjde, k rôznym 
technickým úpravám nastaveniam resp. pozičným zmenám bodov. Toto všetko však bude 
výsledkom používania a následných referencií od obyvateľov, lebo každý ten bod je možné 
nastaviť individuálne teda jeho hlasitosť, orientáciu a pod. Predpokladám, že budeme mať 
požiadavky niekde ubrať, niekde zvýšiť, niekde premiestniť atď. Určite ste i z dostupných médií 
postrehli, podľa mňa „revolučnú vec“ a to že služba miestneho rozhlasu bola rozšírená 
o zasielanie hlásení formou SMS. Táto služba bola technicky spustená 22. 5. 2014. Viac o tejto 
službe je možné dozvedieť sa na našej webovej stránke a tento týždeň k tomu vyjdú články 
i v miestnych týždenníkoch. Musím povedať, že natočiť reportáž o tomto produkte by mala prísť 
i RTVS. Chcem Vás však požiadať o aktívny prístup a hlavne „agitáciu“ medzi občanmi. 
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu považovať uznesenie za splnené. 

 

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Toto uznesenie nemôžeme zatiaľ považovať za splnené, musí zatiaľ ostať v plnení, až 
po prevedenej kontrole uvedeného systému sa môže toto uznesenie uzavrieť ako splnené. 
 
 

UZNESENIE č. 4/2013 zo 17.4.2013: 
Uznesenie 3 - 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  

a) 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, 

b) 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. 

c) súhlasí s uzatvorením novej nájomnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou 
a spoločnosťou Zdravotná starostlivosť, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1516 
s podmienkou, že v prenajatých priestoroch bude zriadená detská ambulancia 
v termíne do 30.06.2013. 

Uznesenie je v plnení. Momentálne je detská ambulancia zatvorená. Prebiehajú však intenzívne 
jednania spoločne s obcou Makov a opätovnom otvorení detskej ambulancie. Osobne som sa 
zúčastnil jednania s riaditeľkou odboru zdravotníctva ŽSK. Zámerom je otvoriť detskú 
ambulanciu ešte v priebehu tohto leta s ordinačnými dňami pondelok, streda, piatok a na 
Makove utorok, štvrtok.  
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UZNESENIE č. 4/2013 zo 17.4.2013: 
Uznesenie č. 9-2-5/2013 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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 
 
 

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 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 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 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 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 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 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou, 

prostredníctvom ktorej bude zabezpečená výchova, vzdelávanie a stravovanie detí 
a žiakov v pôvodných priestoroch a alokovaných pracoviskách. 

 
V tejto veci sa naozaj veľmi intenzívne pracuje. Všetkým školským zariadeniam už boli doručené 
rozhodnutia o zrušení k 31. 8. 2014. Obec už vydala zriaďovaciu listinu Základnej školy 
s materskou školou E. A. Cernana so vznikom od 1. 9. 2014. Dňa 26. 5. 2014 bola spoločne so 
žiadosťou o pridelenie IČO zaslaná na Štatistický úrad. V pondelok 19. 5. 2014 sa v kancelárii 
starostu obce konalo pracovné stretnutie riaditeľov, zástupkýň a vedúcich školských zariadení za 
účasti pracovníčky Spoločného školského úradu v Turzovke, hlavného kontrolóra a prednostu 
OcÚ. Na stretnutí sme prebrali úlohy, ktoré bude nutné postupnými krokmi splniť. Dohodli sme 
sa na pracovnej skupine, ktorej členmi sú riaditelia, vedúce a starosta obce, ktorá bude 
pripravovať zlúčenie školských zariadení. Najbližšou úlohou bol poverený starosta, ktorý vydá 
príkaz na mimoriadnu inventarizáciu majetku k 30. 6. 2014. Riaditelia škôl budú postupne podľa 
stanovenej šablóny pripravovať kandidátov do novej rady školy, ktorá vznikne ihneď po 1. 9. 
2014 a jej najväčšou úlohou bude voľba nového riaditeľa. Výzva na výberové konanie bude 
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zverejnená posledný augustový týždeň. Do času zvolenia nového riaditeľa bude poverená 
riadením školy Mgr. Mária Grušpierová, ktorá poverí zastupovaním v elokovaných pracoviskách 
zamestnancov do doby menovania zástupcov novým riaditeľom či riaditeľkou. 
Čo sa týka konkrétne tohto uznesenia navrhujem obecnému zastupiteľstvu uznesenie ostalo ešte 
i naďalej v plnení až do doby vzniku nového školského zariadenia. 
 
 

! 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 považujem za splnené. Žiadateľ o nájom pozemkov za cenu stanovenú odborným 
posudkom neprejavil záujem. 
 

! 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. 
 

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 Masarik  bytom Vysoká nad Kysucou č. 891 požiadal Obec Vysoká nad Kysucou 
o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 9597 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad 
Kysucou  o výmere 1132 m2 a účelom za účelom právneho vysporiadania. Žiadateľ je 
vlastníkom parcely do ktorej je parcela EKN 9597 „včlenená“ a predmetnú parcelu chce 
spoločne s ostatnými parcelami v tejto lokalite poľnohospodársky využívať. Na miestnom 
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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, 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 6. 2. 2014 zaslaná výzva resp. ponuka na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy. Do dnešného dňa nás žiadateľ nekontaktoval. Veci sa však zmenili a v obci je plánované 
vybudovanie cyklochodníka, ktorého určitá časť vedie práve po predmetných pozemkoch  p. 
Masarika. Pokiaľ s tým bude obecné zastupiteľstvo súhlasiť, začnem opätovné jednania s p. 
Masarikom a budem sa s ním snažiť dohodnúť zámenu pozemkov pod cyklotrasu za ten 
predmetný pozemok, o ktorý má p. Masarik záujem. Aby som v tejto veci mohol jednať, 
potrebujem súhlas obecného zastupiteľstva. 

 
 
Následne starosta obce predložil túto možnosť zastupiteľstvu a dal o nej hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Mgr.!Martin!Machciník,!Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 3-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom Masarikom vo 
veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu. 
 
 
K bodu č. 9 Diskusia 
 

! Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ - Na podnet pani Ostružárovej, by som 
chcela navrhnúť opravu  mostíka na Semeteši. 

Uznesenie je zatiaľ nesplnené. Dňa 18. 11. 2013 som si mostík bol pozrieť spoločne i s pánom 
prednostom. Tá oprava bude trošku náročnejšia. K prácam by sme radi pristúpili v tomto 
kalendárnom roku. Ideálne súbežne s prípadným využitím bágra. 

 
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. 2. 
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“. 
 

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.  
S pánom Gaboríkom sme sa opätovne stretli priamo na mieste za účelom výstavby odvodňovacej 
ryhy. Dohodli sme sa, že on odsleduje správanie sa vody v tomto úseku a následne spoločne 
nájdeme riešenie ako cestu odvodniť. 
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Obecné zastupiteľstvo na 2. schôdzi v roku 2014 konanej 25. 02. 2014  

Prerokovalo 11 bodov programu. V rámci nich prejednalo celkovo 21 bodov, z toho : 
A) Zobralo na vedomie -  4 body 
B) Schválilo –  14 bodov  
C) Neschválilo – 3 body 

 
 
Konkrétne)k)niektorým,)ktoré)si)vyžadujú)informovať)Vás)o)ich)plnení:)

!

! 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. 
 
Uznesenie je splnené. I keď sme doložili všetky potrebné náležitosti projekt resp. naša žiadosť 
nebola úspešná. 
 

! 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. 
 
Vec som namieste prebral so žiadateľom a v rôznom budeme prejednávať novú žiadosť. 
 

! 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. 
 
Uznesenie splnené. Práce boli zrealizované v dňoch od 25. do 27. 3. 2014. O prebiehajúcich 
prácach sme informovali na webovej stránke i na Infokanáli obce. 
 
 
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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 3-4-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 25. 02. 2014. 
 
 
Ad. 4 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 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. 

 

V rámci tohto bodu predložila hlavná účtovníčka obce p. Janka Kubalová správu o použití 
finančných prostriedkov z dohodovacieho konania. 

 

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.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o použití finančných prostriedkov 
z dohodovacieho konania. 

 

 

Hlavná účtovníčka obce p. Janka Kubalová ďalej podrobne rozobrala úpravu rozpočtu obce č. 3 
pre r. 2014 prostredníctvom videoprojekcie. Následne otvoril starosta obce k tomuto bodu 
diskusiu. 

 

 



Strana 15 z 56  Zápisnica č. 3/2014 
 

 
 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh ani pripomienky, dal starosta obce 
o úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre r. 2014 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3 pre r. 2014. 

 
 
Ad. 5 Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na  
         roky 2011 – 2015 
 
Starosta obce 
     Materiály k tomuto bodu dnešnej schôdze Vám boli zaslané elektronicky.  Ide o dokument, 
ktorý doteraz za všetky obce spracovávala organizácia TKO Semeteš n.o.  Zmenou legislatívy je 
však povinnosťou obce mať takýto dokument individuálne spracovaný a spoločný by bol len 
akousi „nadstavbou“. Dokument pre obec spracovala RRA Kysuce, ktorá bola z ponúkaných 
možnosti bezkonkurenčne najlacnejšia. Jeho schválenie však podlieha obecnému zastupiteľstvu. 

 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh ani pripomienky, dal starosta obce 
o Programe odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2011 – 2015 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou 
na roky 2011 – 2015. 
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Ad. 6  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce 
     Materiály k tomuto bodu dnešného zastupiteľstva Vám boli zaslané elektronicky. 
O vysvetlenie resp. doplnenie predložených správ poprosím hlavného kontrolóra obce pána 
Jozefa Vrbinára.   
 
 
Následne hlavný kontrolór obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom obecného 
zastupiteľstva správy z kontrolnej činnosti. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh ani 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.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 

 

 

Ad. 7  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev 

 
Starosta obce 
     S časti sme niektoré veci prebrali už v kontrole uznesení. V tomto bode však prejednáme 
okrem možnosti zapojenia sa obce do výziev a to i dlhodobejšieho charakteru i plánovanie 
„investičných“ zámerov. 

Následne prednosta obecného úradu prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom 
obecného zastupiteľstva zapojenie sa obce do zverejnených výziev. 
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Dôvodová správa 
 
 

A)    Zapojenie sa  do zverejnených výziev v roku 2014  ku dňu    
  27. 05. 2014 

 
 
" Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

Názov  programu a projektu:  Objavujme Javorníky 
Cieľ projektu: 
Spoločný projekt obce  Vysoká nad Kysucou  a cezhraničného partnera mesta Karolínka 
na propagačné materiály 
Náklady : Celkové náklady projektu – 8.029,00€. 

                              Požadované náklady z ERDF – 6.824,65 € 
                              Zdroje zo št. rozpočtu  - 802,00 € 
                              Spolufinancovanie obce -  401,45 €  
 

Vyjadrenie: 
Rozhodnutím č. TSK/2014/01534-5 zo dňa 4.3.2014  - projekt nebol úspešný 
 
 
 

" Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 
Názov  programu a projektu:  Futbalový turnaj o putovný pohár ak. mal. Miroslava 
Cipára 
Cieľ projektu: 
Účelom projektu je zorganizovanie celodenného futbalového turnaja, ktorý nesie meno 
rodáka z obce Vysoká nad Kysucou akademického maliara Miroslava Cipára. V priebehu 
dňa sa odohrajú futbalové zápasy všetkých vekových kategórií. Nosnou časťou budú 4 
futbalové zápasy mužov z Vysokej nad Kysucou, Makova, Korne a Klokočova. Po 
prvom turnajovom zápase bude nasledovať futbalový zápas žiakov. Počas obeda 
futbalový zápas dorastu a pred finálovým zápasom mužov sa na ihrisku stretnú "starí 
páni". súčasťou budú kultúrne vystúpenia "domácej" ľudovej hudby Muzičky spod Grúňa 
a mažoretiek. Súčasťou budú športové podujatia a súťaže preširokú verejnosť. 
Náklady : Celkové náklady projektu – 3.840,00 €. 

                              Požadované náklady z ERDF – 3000,0 € 
                              Spolufinancovanie obce -  840,00 €  
 

Vyjadrenie: 
Oznámením zo dňa 13.05.2014  - projekt nebol úspešný 
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" Poskytovateľ : Ministerstvo financií SR 
Názov  programu a projektu:  Výmena okien a dverí na budove OcÚ 
Cieľ projektu: 
Zlepšenie energetickej náročnosti v budove OcÚ 
Náklady : Celkové náklady projektu – 14.950,00€ 

                              Požadované náklady zo zdrojov št. rozpočtu  – 13.455,00 € 
                              Spolufinancovanie obce -  1.495,00 €  
 

Vyjadrenie: 
Projekt nebol doteraz vyhodnotený. 
 
 

" Poskytovateľ : Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu SR (cestou Okresného 
úradu, odboru školstva v Žiline) 
Názov  programu a projektu:  Dofinancovanie havarijného stavu  
Cieľ projektu: 
Zlepšenie energetickej náročnosti v budove OcÚ 
Predpokladané náklady (celkove)  : 136.000,00€ z toho:                        

- zateplenie budovy ...........................................94.000,00 EUR 
- dokončenie strechy........................................... 9.000,00 EUR 
- výmena sanity................................................  35.000,00 EUR 

 
Vyjadrenie: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 14/00137zo dňa 23.04.2014, obci 
Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná - obci bola 
Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 95.000,00 €, ktorá je určená: 
a) zateplenie obvodového plášťa  vo výške 80.000,00  € 
b) rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 15.000,00 €. 
 
 

B) Investičné akcie realizované dodávateľsky  od  01.01. 2014 

 
" Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

rekonštrukcia WC II. poschodie  
 
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 €. 
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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,  
# 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 
3.12.2013 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 4.12.2013. 
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. 
 

 

" Úprava priestorov WC a chodby v budove Domu služieb č. 200 (staré MNV) 
H úpravu priestorov (staré MNV) – WC + chodby, realizovali zamestnanci obce a odborné 

murárske práce Milan Sýkora, Makov č.225. 
H práce začali dňa 03. 02. 2014 a boli ukončené dňa 14. 02. 2014 
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" 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 
vybudovania bezdrôtového rozhlasu  
Náklady : celkové náklady projektu – 31.820,40 €€. 

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

 
Vyjadrenie :  

H 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) 
Stav: 
Dodávateľ stavby Telegrafia a.s. Košice, práce zahájil dňa 17. 03. 2014 a montážne 
práce ukončil dňa 30. 03. 2014. Dňa 23. 04. 2014 bolo dielo odovzdané obci Vysoká nad 
Kysucou, ktorá ho prevzala, dňa 22. 05. 2014 obec požiadala poskytovateľa dotácie – 
Trenčiansky samosprávny kraj,  o refundáciu nákladov. 

 
" Systém plánovania hlásení (úprava rozhlasovej ústredne v budove OcÚ) 

 
Systém plánovania hlásení  bude slúži na informovanosť obyvateľov Vysokej nad 
Kysucou pre poskytovanie bežných informácii, mimoriadnych informácií (udalosti) 
obecným úradom ako aj poskytovanie informácii    Integrovaným záchranným  systémom 
(IZS) o mimoriadnych udalostiach  resp. mimoriadnych situáciách.  
Systém plánovania hlásení spĺňa: 

H Nahranie a uloženie správ - vysielacie pracovisko musí umožni pomocou mikrofónu 
pripojeného k systému užívateľovi prípravu hlásenia a následného uloženia priamo 
v systéme s možnosťou uloženia na externý disk. Softvér obsahuje varovné správy.  

H Automatické opakovanie hlásenia- schopný nastaviť automatické opakovania hlásenia 
v určitom intervale (s možnosť ich nastavenia). 

H Možnosť vloženia zneliek do hlásenia- súčasťou systému je užívateľské rozhranie pre 
jednoduché vkladanie zneliek do hlásenia, rovnako ako  možnosť zostavovania hlásenia 
z niekoľkých dielčich  hlásení. 

H Zabezpečenie proti zneužitiu - systém plánovania je chránený pred zneužitím 
neoprávnených osôb spôsobom -  logovaný s prístupom na základe mena a hesla. 

H Informovanie a varovanie - možnosť varovania resp. informovania občanov 
prostredníctvom SMS, hlasovej správy alebo e-mailom. Systém   umožňuje doplňovanie 
potrebných údajov do systému t. j. mobilných čísiel a emailov. 
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Na základe výberového konania (prieskum trhu)  bola vybraná na dodávku tovaru 
a montáž -  spoločnosť MK hlas s.r.o., Sabinov, ktorá práce zahájila dňa 20.5.2014 
a ukončila dňa 22.05.2014. Cena za dodanie tovaru a montážne práce -  2.176,00 €. 

 
 

" Pasport miestnych komunikácií  
Spracovateľ: Ing. Vladimír Pisarík,  aut. staveb. inžinier, Javorová 4,   Žilina 
 
- Textová časť – sprievodná spáva 
- Mapová časť – situácia v mierke 1 : 5000 so zakreslenými miestnymi komunikáciami 
do katastrálnej mapy 
- Tabelárna časť – technické údaje miestnych komunikácií a objektov na miestnych 
komunikáciách členených podľa tried 
  
Pasport bude odovzdaný v písomnej forme 3 – krát a v digitálnej forme na CD – formát 
dwg, pdf, doc. , do konca mesiaca máj 2014. 
 

 
" Výškopisný a polohopisný plán – chodník pre peších 

 
- Zameranie územia na základe požiadavky projektanta, ktorý bude riešiť chodník pre 

peších v lokalite od objektu kostola pozdĺž št. cesty II/487 k areálu futbalového ihriska 
(napojenie na jestvujúci chodník) - požiadavka poslancov OZ vo Vysokej nad Kysucou. 

- Mapovanie vykonala spoločnosť GEOSLUŽBA Ing. Jozef Marťak, J. Kráľa 2584, Čadca. 
Cena prác - 400, - €.  

 

" Havária nosných stĺpov a fasády budovy ZŠ Horný Kelčov 
 

- Práce menšieho rozsahu na opravách fasády a nosných stĺpov budovy ZŠ realizoval od 
01. 05. 2014 do 24. 05. 2014 za pomoci zamestnancov obce,  p. Anton Ďurčanský, Horný 
Kelčov. 

  

C) Pripravované investičné akcie realizované dodávateľsky a 
 zapojenie sa do zverejnených výziev v roku  2014 

 
1.) Odstránenie havarijného stavu ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
H Zateplenie obvodového plášťa (dotácia) 
H Rekonštrukcia soc. zariadení. (dotácia) 
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2.) Objekt bývalej MŠ č. s. 1142 (Nižný Kelčov) – prestavba na bytový dom 
 
Štúdia (návrh) : 
1. NP (prízemie) – 5 bytov na podlaží  (3x garsónka a 2x 1+1) 
2. NP  - 4 byty na podlaží  ( 1x garsónka, 2x 1+1 a 1x 3+1) 
3. NP ( nadstavba)  - 5 bytov na podlaží  (3x garsónka,  1x 1+1, 1x 2+1) 
 
Starosta obce 
     Návrh prestavby je nasledovný:  
1. NP (prízemie) – 5 bytov na podlaží  (3x garsónka a 2x 1+1)  
2. NP  - 4 byty na podlaží  ( 1x garsónka, 2x 1+1 a 1x 3+1) 
3. NP ( nadstavba)  - 5 bytov na podlaží  (3x garsónka,  1x 1+1, 1x 2+1) 
Je dôležité, aby obecné zastupiteľstvo v tejto veci rozhodlo, ako sa bude pokračovať 
ďalej. 

 
 

RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
      Máme už nejakú štúdiu obsadenosti týchto bytov? 

 
Starosta obce 
     V súčasnosti ešte nie. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja osobne moc nesympatizujem s myšlienkou 14 bytov, byty sa mi zdajú malé, radšej 
by som išiel do riešenie znížiť počet garzóniek a tým pádom by sme zväčšili plochu 
ostatných bytov. A išiel by som do variantu nadstavby.  
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Súhlasím s týmto riešením, bude to lepší variant riešenia v tomto prípade. 
 
 
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Taktiež sa prikláňam k verzii zníženia počtu garzóniek a ísť do verzie nadstavby. 
 
 
Starosta obce 
     Čiže navrhujete znížiť počet garzóniek na úkor bytov a ísť do verzie nadstavby. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie  návrhy ani 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.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 7-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o začatie konania vo veci prestavby budovy 
bývalej Materskej školy na Nižnom Kelčove na budovu s obecnými nájomnými bytmi. 

 

3.) Monografia obce - vydanie knižnej  publikácie v septembri 2014 
 

4.) Zelená investičná schéma – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 
 

H Zateplenie budovy a výmena okien za účelom zníženia energetickej náročnosti. Možnosť 
podania projektu do 31.07.2014 

 
5.) Chodník pre peších – investičný zámer  (PD pre realizáciu a výkup pozemkov) 

 
 

6.) Opravy MK  
 
 

7.) Cyklotrasa Čadca- Makov – pripravovaný zámer  a s tým spojený výkup pozemkov 
 
 

8.) Detská  lezecká stena - Exteriérová 
 

Základy   380,- € 
Nosná konštrukcia    400,- € 
Konštrukcia steny 1 200,- € 
Povrchové úpravy    120,- € 
Chyty, stupy, nity istiace + Montáž   700,- € 
Spolu                                                                           2  800,- € 
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Lezecká stena - Interiérová  

 
 
 

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

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 7-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

A) informáciu starostu obce o podaných projektoch v r. 2014 za účelom získania dotácie ku 
dňu 27. 05. 2014, 

B) informáciu starostu obce o doteraz realizovaných prácach dodávateľskými organizáciami, 
C) informáciu starostu obce o pripravovaných investičných akciách a zapojenia sa do 

zverejnených výziev v r. 2014. 
 
 
Ad. 8  Návrh na úpravu platu starostu obce 
 
Starosta obce 

     Starostovi patrí plat v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Plat 
starostu sa vypočíta podľa §3 ods.1 uvedeného zákona, ako súčin priemernej mzdy za 
predchádzajúci kalendárny rok na základe oznámenia Slovenského štatistického úradu.  
Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.  
 
 
Nakoľko sa bude prejednávať vec, ktorá sa dotýka priamo mojej osoby, poprosil by som 
zástupcu starostu obce p. Jána Lysíka, aby sa ujal vedenia schôdze a ja rokovaciu miestnosť 
opustím. 
 
 
 

Základy  380,- € 

Kotvenie na stenu   260,- € 



Strana 25 z 56  Zápisnica č. 3/2014 
 

 
 

Následne prednosta obecného úradu prostredníctvom videoprojekcie predniesol poslancom 
pripravený materiál k tomuto bodu. 
 

Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ 
     Môj návrh je zvýšiť starostovi základný plat prplatok k tarifnému o 40%.  
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Padol tu jeden návrh od pána Mgr. Machciníka, pokiaľ nie sú ďalšie iné návrhy, 
dávam o tomto predloženom návrhu hlasovať. 

 
Následne dal zástupca starostu obce p. Ján Lysík o predloženom návrhu Mgr. Martina 
Machciníka, poslanca OZ hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 8-1-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa 
§4 ods. 2 tohto zákona zvýšenie základného platu starostu obce o 40%. 

 

V rámci  tohto bodu bol prerokovaný aj plat hlavného kontrolóra obce. 

 

 
Následne dal zástupca starostu obce p. Ján Lysík o plate hlavného kontrolóra obce hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 8-2-3/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. a podľa §18c ods. 1 tohto 
zákona hlavnému kontrolórovi 15% úväzok a mesačnú odmenu vo výške 30% mesačného platu. 
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Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 

      Keď sme u toho preschvaľovania platov, ja by som navrhoval v rámci tohto bodu 
schváliť aj jednorazovú odmenu všetkým poslancom. Myslím, že si to zaslúžime za prácu, 
ktorú tu vykonávame. 

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
      Pokiaľ je taká možnosť, ja súhlasím s p. Vavricom a prikláňam sa k tomuto návrhu. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Môj názor je zasa opačný, ja nie som za to, aby sme si tu dávali nejaké odmeny. Každý 
z nás sme vedeli, keď sme brali túto funkciu do čoho ideme. Takže môj názor je 
jednoznačne bez odmien. 

 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja predkladám návrh na pridelenie jednorazovej mimoriadnej odmeny vo výške 100 
eur v hrubom všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. 

 
Následne dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA* Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 8-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú mimoriadnu odmenu poslancom obecného 
zastupiteľstva vo výške 100 eur v hrubom.   
 
 
Ad. 9  Prolongácia úveru - superlinka 
 
     Na základe návrhu hlavného kontrolóra obce bol tento bod doplnení ako samostatný bod 
programu obecného zastupiteľstva. 
 
Následne hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie predniesla obecnému 
zastupiteľstvu žiadosť o prolongáciu úveru superlinka a predložila ju obecnému zastupiteľstvu 
na schválenie.  
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Nakoľko neboli k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode programu 
hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 9-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prolongáciu Municipálneho úveru 
– Superlinka (ďalej len „úver“) vo výške 40 000,- 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 opakovanej prolongácie zmluvy. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky 
za účelom  zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenie 
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru. 
 
 
Ad. 10  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Chcel by som Vás informovať o snahe obce rozšíriť stávajúci kamerový systém v obci. Mal 
som zámer spoločnej spolupráce s COOP Jednota aby sme umiestnili kamery vo Vyšnom 
Kelčove. Bohužiaľ vedenie družstva túto formu spolupráce odmietlo. Bezpečnosť v našej obci je 
však pálčivou témou. Rozmohlo sa nám vykrádanie rodinných domov, vykradli lekáreň 
i základnú školu. Bol by som rád ak by sme začali s rozširovaním monitorovacieho priestoru 
aspoň v rámci prevencie. 
 
     Ďalšou vecou, o ktorej by som vás rád informovať sú prebiehajúce rekonštrukčné práce 
v budove OcÚ. Po ukončení rekonštrukčných prác v dome služieb sme počas daždivých dní 
pristúpili k drobným rekonštrukčným prácam v budove OcÚ. Ako prvá prešla drobnou zmenou 
kancelária úseku miestnych daní a poplatkov, kde bol zatečený strop, opadaná omietka a zodratá 
PVC krytina podlahy. Minulý týždeň prešla drobnou zmenou kancelária úseku 
poľnohospodárstva a hlavného kontrolóra. Tu bolo zrealizované maľovanie a výmena podlahy. 
Počas daždivých dní je naplánovaná kancelária úseku matriky a evidencie obyvateľstva 
a následne kancelária účtovníctva. Týmito prácami som vyhovel požiadavke pána prednostu 
a myslím si, že sa nejedná o nejaké zbytočné „kozmetické“ úpravy ale nevyhnutné veci. Stropy 
boli okolo pôvodných komínov zatečené a začiernené a PVC krytina na podlahe totálne zničená. 
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Tým že došlo k odstráneniu komínov a vyspravenie dier v streche môžeme zrealizovať 
i vnútorný náter stien. 
 
     Takpovediac „nečakanou investíciou“ bolo zrealizovanie nového zosieťovania počítačov na 
obecnom úrade. Dôvodom bola skutočnosť, že nám úplne zlyhala vnútorná eternetová sieť. Tá 
bola totiž budovaná ako „hniezdo“ postupným pridávaním, prepájaním až to dospelo do stavu 
neúnosnosti a neprehľadnosti v čase poruchy. Nevýhodou bola pomalá rýchlosť a tým ťažšia 
prepojiteľnosť z hlavným serverom. Do tejto siete navyše vstúpil miestny rozhlas. Posledné dni 
boli také, že každé ráno sa nebolo možné na internet pripojiť. Novým zosieťovaním došlo 
k zvýšeniu rýchlosti pripojenia, o stabilite netreba ani hovoriť a internetové pripojenie bolo 
zrealizované i do ďalších miestností budovy obecného úradu – mimochodom i do tejto 
miestnosti v ktorej rokujeme. 
 
     Začiatkom  mesiaca máj sme spustili na našej webovej stránke nový mapový portál 
a knižnica on-line. 
K mapovému portálu sme informovali prostredníctvom médií a je už iba na ľuďoch do akej 
miery budú tento systém využívať. Momentálne sa spracováva ďalšia sieť. 
Knižnica on-line úzko súvisí s výmenou zastaraného systému LIBRIS za systém MASK. 
Návštevníci našej knižnice si tak môžu priamo z domu prezrieť ponuku knižnice a knihu si aj 
rezervovať. Filozofiou našej knižnice je priťahovať návštevníkov knižnice akýmkoľvek 
spôsobom, predovšetkým tých detských. Dôkazom toho je i aktivita pracovníčky a organizovanie 
i besied so spisovateľmi. 
 
     Pre vašu informáciu v piatok 30. 05. 2014 sa o 10:00 v budove ZŠ Horný Kelčov bude konať 
slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia školy. 
 
     Ešte pre tým, ako budeme prejednávať doručené žiadosti, ktoré sa budú týkať i poškodených 
ciest trebárs i nedávnou búrkou, momentálne prebiehajú práce na vyspravkách výtlkov v Novej 
kolónii (smer od pani Kupšovej – po pána Ciesaríka). K prácam sme pristúpili jednak na základe 
sťažností samotných obyvateľov, spoločnosti TKO Semeteš a predovšetkým i kvôli skutočnosti, 
že práve na tejto miestnej komunikácii bude 07. 06. 2014 prebiehať už zaregistrovaný pokus 
o zápis do Slovenskej knihy rekordov v najdlhšej maľovanej stonožke. Informácie a medializácia 
k tomuto podujatiu bude spustená tento týždeň.  
 
 
Bod 1   p. Tibor Baláž, Vysoká nad Kysucou č. 426, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pre maloletého Filipa Baláža 
 

Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo síce schválilo v roku 2013 preplatenie liečebného pobytu 
Filipovi Balážovi, ale keďže jeho zdravotný stav nedovolil na tento liečebný pobyt 
nastúpiť, ani schválené finančné prostriedky nečerpal. Teraz p. Baláž opätovne predložil 
novú žiadosť a žiada o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 eur na 
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zaplatenie pobytu svojej ženy v nemocnici v Rakúsku, aby mohla zostať so synom počas 
jeho pobytu  v nemocnici. 
 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Pokiaľ pridelené finančné prostriedky v minulom roku nečerpal, ja som za to, aby sme 
mu túto žiadosť schválili v plnej výške. 
 
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Môj návrh je, aby sme mu poskytli finančnú výpomoc vo výške 300 eur. 

 
 
Nakoľko nikto iný nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu p. RNDr. Marty Slávikovej, poslankyne OZ hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Tibora Baláža, bytom Vysoká nad Kysucou č. 426, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci vo výške 300 eur 
na pobyt v nemocnici. 
 
 
Bod 2 Bytové spoločenstvo Vyšný Kelčov, Vyšný Kelčov č. 659, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou  
           Žiadosť o dokúpenie pozemku 
 

Starosta obce 
     V prípade tejto žiadosti je možné zo strany obce uplatniť paragraf osobitého zreteľa. 
Samozrejme, že v prípade, ak obecné zastupiteľstvo túto žiadosť schváli, tak s vecným 
bremenom a v tomto prípade je potrebné určiť i cenu, za ktorú by sa tento pozemok 
bytovému spoločenstvu predal. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ako sa v prípade odpredaja obecných pozemkov pohybujú ceny? 
 
Starosta obce 
    Je to okolo 3,30 eura za 1 m². 
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Nakoľko nikto iný nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu p. RNDr. Marty Slávikovej, poslankyne OZ hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby možnosti odpredaja pozemku CKN 3939/1 
prejednal s právnym zástupcom obce.  
 
 
Bod 3  Ing. Ondrej Slávik, Ševčenková č. 10, Bratislava  
            Ing. Marcela Sláviková, Mateja Bela č. 73, 010 15  Žilina 
            Odvolanie sa proti rozhodnutiu vo veci odpustenia poplatku za komunálne odpady  
            a drobné stavebné odpady 
 
 

Starosta obce 
     Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v osade Zadná Šatina. 

 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Je pravdou, že je tam zavedený vrecový zber odpadu,  ale na druhej strane si musíme 
povedať, že tam nie je presne vyčlenené miesto, kde sa odpad môže nechávať. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru je pravda niekde uprostred, je pravdou, že ak nemáme 
v menovanej osade označené jedno miesto, kde by chatári mohli odpadky odložiť, možno 
by som pouvažoval o možnosti, buď vyrobenia nejakej ohrady na odpadky, kde by sa 
vrecia s odpadom mohli odložiť, alebo minimálne označiť jedno miesto, kde by mohli 
odpadky odložiť, kým sa nevyvezú. 
 
Starosta obce 
     Môžem si Zadnú Šatinu prejsť s p. Zajacom, ktorý to tam veľmi dobre pozná a býva 
tam a uvidíme, kde by sa dala osadiť ceduľa na vyčlenenie zberného miesta v tejto osade 
samozrejme aj s terminovníkom zvozu odpadu. 
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Nakoľko nikto iný nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA* nikto!

PROTI* Vlasta!Gajdicová,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!Marta!

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Ing. Ondreja Slávika, bytom Ševčenková č. 10, 
Bratislava a Ing. Marcely Slávikovej, bytom Mateja Bela č. 73, 010 15  Žilina vo veci odpustenia 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
 
Bod 4   Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca,  
             Ľ. Podjavorinskej  2207, 022 01  Čadca 
             Výzva na dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci 
 
Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-4-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku, 
Odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01  Čadca o nájme lesných pozemkov. 
 
 
Bod 5  Nájomníci bytového domu č. 1259, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o riešenie energetickej neefektívnosti bytového domu č. 1259 
 

Starosta obce 
     Nájomcovia bytov prišli s takým námetom, aby bol odpojený centrálny ohrev vody, 
z fondu opráv by sa nakúpili samostatné bojlery do každého bytu a obec by znášala 
zaplatenie inštalácie týchto bojlerov. Za ohrev vody by si platil každý byt samostatne,  
podľa toho koľko by mali spotrebu.  
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     V tomto prípade by bolo najjednoduchšie riešenie mať samostatné kúrenie a každý by 
si aj samostatne platil a tým pádom by sme sa teraz vyhli týmto problémom, čo tam 
nastali. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Môj návrh je nasledovný, pokiaľ budú súhlasiť všetci nájomníci, najprv by som 
uprednostnil tých, čo poctivo platia a tí, čo majú nejaké dlhy, nech si ich najskôr 
vyrovnajú a následne na to im budú namontované bojlery na ohrev teplej vody. 
 

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

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-5-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženú žiadosť nájomníkov bytového domu č. 1259,  
023 55  Vysoká nad Kysucou s podmienkou, že bude dorobený dodatok k nájomnej zmluve: 

a) súhlas všetkých nájomníkov, 
b) bude odpojená centrálna dodávka teplej vody, 
c) obec zapojí elektrické bojlery iba platičom. 

 
 
Bod 6  p. Jarmila Olšárová, Vysoká nad Kysucou č. 1097, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť sociálneho úseku  o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 
 
 

Starosta obce 
      P. Olšárová bola hospitalizovaná v nemocnici vo veľmi ťažkom zdravotnom stave. 
Momentálne sa jej vybavuje starobný dôchodok. Požadovaná suma 400 eur by sa 
doplatila k vdovskému dôchodku a tým pádom by sme p. Olšárovú dokázali mať v Dome 
ošetrovateľskej starostlivosti v Čadci, kým sa pre ňu nevybaví umiestnenie v niektorom 
z Domovov sociálnych služieb. Syn p. Olšárovej je ochotný sumu 400 eur obci vrátiť. 
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Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-6-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť sociálneho úseku o jednorazovú finančnú výpomoc vo 
výške 400 eur pre p. Jarmilu Olšárovú, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1097, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou do času doplatenia starobného dôchodku, z ktorého sa zaväzuje výpomoc vrátiť. 
 
 
Bod 7  p. Marián Kubica, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1323, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
            Žiadosť o opravenie miestnej komunikácie 
 

Starosta obce 
     Predmetná cesta sa nachádza v časti obce Závodie.   

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

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-7-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mariána Kubicu, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 1323, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu miestnej komunikácie. 
 
 
 
Bod 8  Vlastníci nehnuteľnosti osád „U Solikov“ a „U Šupikov“  
           Žiadosť vlastníkov nehnuteľností o opravu prístupovej cesty v osadách „U Solikov“ a  
           „U Šupikov“ 
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Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-8-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov nehnuteľností o opravu prístupovej 
cesty v osadách „U Solikov“ a „U Šupikov“. 
 
 
Bod 9 Obyvatelia nehnuteľnosti v časti obce Vyšný Kelčov „U Baričákov“ 
           Žiadosť o opravu miestnej komunikácie v časti obce „U Baričákov“ 
 

Starosta obce 
     Do budúceho obecného zastupiteľstva by sme pripravili rozpočet, koľko by nás 
jednotlivé opravy týchto úsekov stali a uvidíme, čo sa bude dať v týchto veciach urobiť. 
 

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

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-9-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť vlastníkov nehnuteľností o opravu miestnej 
komunikácie  v časti obce Vyšný Kelčov „U Baričákov“. 
 
Bod 10  J&H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
              Žiadosť o zápočet nájmu 
 
 

Starosta obce 
      V budove, v ktorej je bezpečnostný systém nainštalovaný sú dvaja nájomníci p. 
Hazuka a p. Lysík. Ide o budovu požiarnej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Títo dvaja 
podnikatelia zakúpili „srdce“ bezpečnostného systému a tým pádom sú monitorované aj 
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priestory hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Kelčove. Títo dvaja podnikatelia prišli so 
žiadosťou, aby im to bolo započítané k nájmu, keďže tento systém nebude 
demontovateľný. Ja odporúčam obecnému zastupiteľstvu následne dve predložené 
žiadosti o zápočet nájmu schváliť. 
 
 
 
Hlavný kontrolór obce 
      Predložené žiadosti som posudzoval na požiadanie pána starostu. Niektoré veci som 
riešil aj s pani hlavnou účtovníčkou. Obidvaja podnikatelia sú platcami DPH a čiastka, 
ktorú chcú započítať k nájmu vychádza ešte po prepočítaní o 20% lacnejšie pre obec. 
Zápočet firmy REAL Plus s.r.o. predstavuje sumu 804,12 eura bez DPH a firmy J&H 
Handel s.r.o. sumu 779,04 eura bez DPH. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 
zápočet nájomného vo výške sumy bez DPH. Dôvod: Zabudovaním zariadenia dôjde 
k zhodnoteniu majetku obce. Nová hasičská technika bude mať hodnotu cca 80 000 až 
85 000 eur, ktorú je nutné zabezpečiť. Zariadenie bude prevádzkovať firma REAL Plus 
s.r.o., náklady na prevádzku, energie a opravy budú uhrádzať uvedené firmy. Po uplynutí 
stanovenej doby dodávateľom bude zariadenie bezodkladne odovzdané do majetku obce.   

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

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* Dpt.!Jozef!!Vavrica!

Uznesenie č. 10-10-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy J&H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023  
55 Vysoká nad Kysucou o schválenie zápočtu na zabudovanie bezpečnostného systému.  
 
 
 
Bod 11  REAL Plus s. r. o., Makov č. 226, 023 56  Makov 
              Žiadosť o zápočet nájmu 
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Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* Dpt.!Jozef!!Vavrica,!

Uznesenie č. 10-11-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy REAL Plus s. r. o., Makov č. 226, 023  56 
Makov o schválenie zápočtu na zabudovanie bezpečnostného systému. 
 
 
Bod 12  Predložené žiadosti daňového úseku o zníženie poplatku za komunálne odpady  
              drobné stavebné odpady 
 
Následne starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu 
zoznam žiadateľov, ktorý sú  ZŤP alebo ZŤP/S a podali si žiadosť o zníženie poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval znížiť týmto občanom poplatok max. o 20% z vyrúbenej sumy  
samozrejme len na 1 osobu. 

 
Bod 12-1  p. Jozef Baričák, Vysoká nad Kysucou č. 1171, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
                Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Následne dal starosta obce o tomto predloženom návrhu hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-1-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Baričáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1171, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
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Bod 12-2  p. Peter Baričák, Vysoká nad Kysucou č. 1171, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
                Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-2-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Petra Baričáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1171, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-3  p. Mária Bláhová, Vysoká nad Kysucou č. 929,  023 55  Vysoká nad Kysucou 
                Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-3-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Bláhovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 929, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
 
Bod 12-4   p. Ladislav Bobčík, Semeteš č. 1050, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-4-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ladislava Bobčíka, bytom Semeteš č. 1050 , 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%.  
 
 
 
Bod 12-5   p. Melánia Čerňanová, Vysoká nad Kysucou č. 188, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-5-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Melánie Čerňanovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
188, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
 
 
Bod 12-6   p. Anton Grušpier, Vysoká nad Kysucou č. 154, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-6-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antona Grušpiera, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
154 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
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Bod 12-7   p. Rudolf Hejda, Vysoká nad Kysucou č. 644, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-7-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Rudolfa Hejdu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 644 , 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-8   p. Milan Holub, Vysoká nad Kysucou č. 369, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-8-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Holuba, bytom Vysoká nad Kysucou č. 369 , 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
 
Bod 12-9   p. Ing. Pavol Holub, Vysoká nad Kysucou č. 1234, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-9-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ing. Pavla Holuba, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1234 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-10  p. Jaroslav Hranec, Vysoká nad Kysucou č. 498, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-10-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jaroslava Hranca, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
498 , 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-11  p. Ivana Chalanová, Vysoká nad Kysucou č. 1159, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-11-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ivany Chalanovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1159, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
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Bod 12-12  p. Tomáš Chovaneček, Vysoká nad Kysucou č. 895, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-12-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Tomáša Chovanečka, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 895, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-13  p. Jozef Chromický, Vysoká nad Kysucou č. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-13-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Chromického, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
454, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
 
Bod 12-14  p. Viliam Jančík, Vysoká nad Kysucou č. 1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-14-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Viliama Jančíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%.  
 
Bod 12-15  p. Eva Jančíková, Vysoká nad Kysucou č. 1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-15-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Evy Jančíkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1192, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-16  p. Martin Janetka, Vysoká nad Kysucou č. 1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-16-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Martina Janetku, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
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Bod 12-17  p. Antónia Janetková, Vysoká nad Kysucou č. 1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-17-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antónie Janetkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1164, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-18  p. Anna Jánská, Vysoká nad Kysucou č. 194, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-18-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Jánskej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 194, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-19  p. Richard Karl, Vysoká nad Kysucou č. 1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                  Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

 



Strana 44 z 56  Zápisnica č. 3/2014 
 

 
 

Uznesenie č. 10-12-19-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Richarda Karla, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-20   p. Bernadeta Karlová, Vysoká nad Kysucou č. 1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-20-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Bernadety Karlovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1039, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-21   p. Lukáš Kovačík, Vysoká nad Kysucou č. 268, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-21-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Lukáša Kovačíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
268, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
 
 
 



Strana 45 z 56  Zápisnica č. 3/2014 
 

 
 

Bod 12-22   p. Veronika Kováčiková, Vysoká nad Kysucou č. 253, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-22-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Veroniky Kováčikovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 253, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-23   p. Emil Kubačák, Vysoká nad Kysucou č. 154, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-23-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Emila Kubačáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
154, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-24   p. Ján Kubištel, Vysoká nad Kysucou č. 304, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-24-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Kubištela, bytom Vysoká nad Kysucou č. 304, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-25   p. Alojzia Kubištelová , Vysoká nad Kysucou č. 1203, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-25-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Alojzie Kubištelovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1203, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-26   p. Stanislav Macho, Vysoká nad Kysucou č. 1212, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-26-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Stanislava Machu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
1212, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
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Bod 12-27   p. Jozef Markuliak, Jedľovník č. 942, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-27-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Markuliaka, bytom Jedľovník č. 942, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 
Bod 12-28   p. Anna Markuliaková, Jedľovník č. 942, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-28-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Markuliakovej, bytom Jedľovník č. 942, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 
Bod 12-29   p. Mária Nováková, Vysoká nad Kysucou č. 797, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-29-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Novákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
797, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-30   p. Ján Pavlík, Vysoká nad Kysucou č. 809, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-30-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jána Pavlíka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 809, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-31   p. Mgr. Milan Pivko, Vysoká nad Kysucou č. 530, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-31-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milan Pivko, bytom Vysoká nad Kysucou č. 530, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
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Bod 12-32   p. Mgr. Mária Pivková, Vysoká nad Kysucou č. 530, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-32-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Pivkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 530, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-33   p. Jaroslav Šobich, Zátoka č. 747, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-33-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jaroslava Šobicha, bytom Zátoka č. 747, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 
 
Bod 12-34   p. Jozef  Šobich, Zátoka č. 747, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-34-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Šobicha, bytom Zátoka č. 747, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
 
 
 
Bod 12-35  p. Mária Šutárová, Vysoká nad Kysucou č. 943, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-35-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Šutárovej, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 943, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-36  p. Anna Umrianová, Semeteš č. 1059, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-36-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Umrianovej, bytom Semeteš č. 1059, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
o 20%. 
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Bod 12-37  p. Ján Varecha, Vysoká nad Kysucou č. 185, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-37-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Ján Varecha, bytom Vysoká nad Kysucou č. 185, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
 
Bod 12-38  p. Milan Zajac, Vysoká nad Kysucou č. 340, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-38-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Milana Zajaca, bytom Vysoká nad Kysucou č. 340, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-39  p. Mária Zajacová, Vysoká nad Kysucou č. 1118, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 10-12-39-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Márie Zajacovej, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 1118, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 
Bod 12-40  p. Jozef Žilinčár, Vysoká nad Kysucou č. 929, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
                   Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman,!Dpt.!Jozef!Vavrica!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-12-40-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jozefa Žilinčára, bytom Vysoká nad Kysucou  
č. 929, 023 55 Vysoká nad Kysucou o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady o 20%. 
 
 
Bod 13  p. Adrián Jurčo, Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
             Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja by som navrhovala tomuto chlapcovi úplne odpustiť a zároveň vrátiť poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady samozrejme, keďže ich žije v jednej 
domácnosti sedem, navrhujem odpustiť poplatok len jemu v rámci domácnosti. 

 
Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy dal starosta obce o predloženom 
návrhu p. Mgr. Janky Jurčovej, poslankyne OZ  hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-13-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Adriána Jurča, bytom Vysoká nad Kysucou č. 323, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o vrátenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vo výške 12,78 eura. 
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Bod 14   Základná škola Horný Kelčov, Horný Kelčov č. 658,  023 55  Vysoká nad Kysucou 
               Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 
 

Starosta obce  
     Škola si pripravila zoznam predmetov na vyradenie, ktoré sú opotrebované 
a zastaralé. 
 
Hlavný kontrolór obce 
     V prípade schválenia tejto žiadosti je dôležité doložiť aj spôsob likvidácie 
vyraďovaných predmetov.  

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

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-14-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Základnej školy Horný Kelčov, Horný Kelčov č. 658, 
023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov s podmienkou doloženia 
záznamu o likvidácii vyraďovaných inventárnych predmetov. 
 
 
Bod 15   Materská škola Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
               Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 
 
Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať : 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-15-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 
023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov s podmienkou doloženia 
záznamu o likvidácii vyraďovaných inventárnych predmetov. 
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 Bod 16  Materská škola Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
               Žiadosť o výmenu vodovodných batérií na umývadlách v materskej škole 
 
 

Starosta obce 
       Batérie na umývadlách v materskej škôlke sú príliš dlhé a vody tým pádom je všade 
dookola umývadla len nie v umývadle. Pani riaditeľka materskej školy ma poprosila, či 
by sa tieto batérie nedali vymeniť za kratšie. Problém je však taký, že kratšie batérie ako 
20 cm sa nedajú zohnať. 
  
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
      Najjednoduchším riešením v tomto prípade by bolo otočiť batérie a vodovodné výtoky 
na jednotlivých batériách odrezať na požadovanú dĺžku a späť namontovať. 

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

MENO*

!

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

Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník,!Miroslav!Dorman!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie č. 10-16-3/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 
023 55 Vysoká nad Kysucou na výmenu výtokov vodovodných kohútikov na umývadlách 
v materskej škole. 

 
 
Ad. 11  Interpelácia poslancov 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     DHZ Vysoká nad Kysucou má nepotrebný hmotný majetok – železné skrine, ktoré 
nevyužíva. Neviem čo s tým, či to treba dať na vyradenie, alebo by sme to mohli 
rozpredať. Ak by sa to niekomu zišlo, radi to niekomu dáme. 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Tento hmotný majetok treba najskôr vyradiť a potom by sa mohol aj niekomu 
odpredať. 
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Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Sú neustále problémy s prečerpávačkou spoločnosti SEVAK a.s., ktorá sa nachádza na 
Nižnom Kelčove oproti pohostinstvu pána Milana Lajčáka. Po búrke, alebo prívalovom 
daždi neustále vyviera voda a splašky na hlavú cestu. Myslím si, že s tým treba niečo 
robiť. 
 
 
Starosta obce 
     Samozrejme o tomto probléme viem, uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. 

 
 
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 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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka!

Jurčová,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!

ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 3/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

Ad.13  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Úprimne Vám ďakujem za Vašu účasť a korektné jednanie. Čakajú nás dni veľmi náročne 
a dúfam, že intenzívnej práce. So svojimi spolupracovníkmi ako i dnes s Vami, sme si stanovili 
naozaj náročné ciele a obec vyvíja svoje aktivity naozaj vo veľmi širokom zábere či spektre. O to 
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viac úsilia si vyžaduje ich detailné naplánovanie, riadenie a samozrejme i výkon. Nejde 
samozrejme len o aktivity súvisiace s výstavbou, ale i s kultúrno-spoločenským životom. Želám 
nám teda nech sa nám darí a nech to čo máme v pláne sa i vydarí. 
Teším sa na naše ďalšie najbližšie stretnutie, ktoré bude v mesiaci jún a bude predovšetkým 
„ekonomického“ charakteru. 
 
Následne starosta obce tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2014 
ukončil o 19:10 hod. 

 

 

 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
RNDr. Marta Sláviková                                     ..................................... 

Ján Lysík                                                            .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


