Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

4/2014

dátum:
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27. 06. 2014

Zápisnica OZ č. 4/2014
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 27. 06. 2014
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
so začiatkom o 13:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Vlasta Gajdicová
Mgr. Katarína Chnapková
Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica
RNDr. Marta Sláviková
Mgr. Janka Jurčová

Neprítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Machciník
Ján Lysík
Prednosta Obecného úradu: neprítomný

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. Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2013
5. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013
6. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013
7. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
9. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2014
11. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
14. Návrh na uznesenie
15. 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 4. 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**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 1-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 27. 06.
2014.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Chnapková
Dpt. Jozef Vavrica
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 2-4/2014
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 27. 05. 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. Na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva sa prejednávala žiadosť tohto
bytového domu o montáž elektrických bojlerov na ohrev teplej vody. Z celkového počtu 14 bytov
v tomto bytovom dome súhlasili s montážou týchto bojlerov piati, zvyšok je proti čo znamená, že
zámer sa nebude realizovať.

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 9tich vlastníkov nehnuteľnosti, v osade „Predná Šatina“, o riešenie problému prístupovej
komunikácie k ich nehnuteľnostiam,
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B) poveruje starostu obce
zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami.
Uznesenie trvá. V stredu 28. 05. 2014 som mal stretnutie so zástupcami sťažovateľov.
Predbežne mi predstavili ich zámer a požiadavky a osobne sme sa stretli na tvare miesta 06. 06.
2014. Páni Kubinec, Masarik a Greguš prišli s ponukou výmeny po geometrickom zameraní časť
svojich pozemkov za pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce, tým pádom by chatári mali prístup po
obecnom pozemku s podmienkou, že nám na obecné zastupiteľstvo nepríde žiadosť, aby sme im
opravili a vyasfaltovali cestu do osady Predná Šatina. Cestu si vytvoria na vlastné náklady
a zaplatia obci geometrický plán. Obec by zrealizovala už len výmenu pozemkov. Dôležité je
samozrejme rozhodnutie obecného zastupiteľstva, či s takýmto návrhom budete súhlasiť.
Následne starosta obce predložil túto možnosť zastupiteľstvu a dal o nej hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Vlasta!Gajdicová!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-1-4/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce Jedľovník
– Šatina.
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. Aktuálne sa pripravuje obchodno-verejná súťaž, ktorá bude zverejnená vo
všetkých dostupných médiách.

Uznesenie č. 7-18-5/2012
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje a odporúča starostovi

Strana 5 z 30 Zápisnica č. 4/2014

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.
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 predošlej schôdzi obecného zastupiteľstva poverilo obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 3-2-3/2014 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.
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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
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.
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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.

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
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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
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. 10-11-5/2013
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
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.
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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. Na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva
konanej 27. 05. 2014, poverilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3-3-3/2014 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.
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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“.
Uznesenie trvá. S pánom Gaboríkom som hovoril začiatkom týždňa. Poslal mi fotografie.
Zanalyzujeme možné riešenia a pristúpime aspoň k čiastočnej náprave.

Obecné zastupiteľstvo na 3. schôdzi v roku 2014 konanej 27. 05. 2014
Prerokovalo 15 bodov programu. V rámci nich prejednalo celkovo 72 bodov, z toho :
A) Zobralo na vedomie - 7 bodov
B) Schválilo – 60 bodov
C) Neschválilo – 1 bod
D) Poverilo – 3 body
E) Rušilo – 1 bod

Konkrétne:*
*

Cesty:
Starosta obce
V rámci tohto bodu vám chcem priblížiť najviac poškodené úseky ciest v našej obci,
ktoré si vyžadujú opravu. Cesta pri materskej škole – diery po kanalizácii, Nová Kolónia
– prepadliny po kanalizácii a najviac poškodená cesta Na Rieke pod p. Brezinovou, tieto
úseky sú už v štádiu riešenia a mali by sa v priebehu tohto roka spraviť. Úseky, ktoré sme
si prešli – cesta na hranicu, kde sú asi 3 výtlky – investícia je 721,20 eura, Vyšný Kelčov
– koľajové spevnenie vozovky – s touto cestou si nevieme dať rady. Vieme tam spraviť
odrážky, ale pri prívalovom daždi priepust zanesie a cesta je plná blata. Vyspravenie
tejto cesty by sa riešilo koľajovo – investícia je 5233,32 eura, oprava poškodenej
komunikácie Žilinčiarovce – investícia 6600 eur. Finančné prostriedky na opravu tejto
komunikácie už máme. Táto cesta sa už rieši. Poslednou navrhovanou komunikáciou na
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opravu je veľmi poškodená cesta od materskej školy smerom k rodinnému domu p. Lanču
– investícia 2343,60 eura.
Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ
Ja by som v rámci tohto bodu navrhla pridať do zoznamu opravy ciest ešte cestu
smerom do Varechovského potoka pri rodinných domoch p. Sojku a p. Koteka.
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Ja by som navrhovala aj opravu cesty vo Vyšnom Kelčove „U Urbana“. Stav tejto
cesty je naozaj nevyhovujúci.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce o tomto bode
hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-2-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestnych komunikácií podľa predloženého návrhu.

Odpredaj pozemku vo Vyšnom Kelčove:
Starosta obce
Jedná sa o pozemok, ktorý sme už riešili. Je to pozemok pri školskej bytovke vo
Vyšnom Kelčove. Prejednal som túto možnosť s našim advokátom a ten mi odporučil, aby
sme predmetný pozemok neodpredávali bytovému spoločenstvu, ale podľa výmery,
osobitne každému vlastníkovi bytu v tejto bytovke.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce o tomto bode
hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!
Strana 12 z 30 Zápisnica č. 4/2014

Uznesenie č. 3-3-4/2014
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 žiadateľom:
p. Ján Ďurčanský, bytom Vysoká nad Kysucou č. 659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
p. Mgr. Anna Hoďáková r. Šimeková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
p. Ing. Štefan Janošec a Ing. Renáta Janošcová, PhD., r. Kužmová, bytom Vysoká nad Kysucou
č. 659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
p. Mgr. Bohuslav Krasula a Mgr. Emília Krasulová r. Slezáková, bytom Vysoká nad Kysucou č.
659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
p. Eva Olekšáková r. Kiššová, bytom Vysoká nad Kysucou č. 659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
p. Milan Pivko a Jana Pivková r. Ševcová, bytom Vysoká nad Kysucou č. 659:
• a to pozemku parc. č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/6
(ďalej len „žiadatelia“)
za obvyklú cenu t.j. cenu, ktorú obec uplatnila pri predaji susedného pozemku t.j. 3,30 EUR/m2

Odôvodnenie :
Žiadatelia požiadali Obec Vysoká nad Kysucou o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 3939/1 –
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 537 m2 zapísaného na LV
1479, každý v rovnakom podiele 1/6, za účelom majetkovo-právneho vysporiadania, nakoľko
predmetná parcela svojim umiestnením a využitím tvorí spolu s priľahlou plochou (parcela CStrana 13 z 30 Zápisnica č. 4/2014

KN 3940 – ostatné plochy) neoddeliteľný celok spoločne so stavbou bytového domu p.č. 659
(postaveného na parcele C-KN 3939/2). Obe parcely vytvárajú oplotenú súčasť bytového domu
p.č. 659.
Pozemok a to parcelu č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaný na LV 1479 majitelia bytov v bytovom dome p.č. 659
využívajú ako priľahlú záhradu bytového domu a do dnešného dňa ju kosia a obhospodarujú ako
vlastnú.
Pozemok a to parcela č. C-KN 3939/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad
Kysucou o výmere 537 m2 zapísaná na LV 1479 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu pre
obec nevyužiteľná.
Žiadatelia sa zároveň zaviazali umožniť vstup na pozemok (parcela C-KN 3940 a
C-KN
3939/1) za účelom prípadného zriadenia vodovodnej prípojky pre ZŠ s MŠ E. A. Cernana,
elokované pracovisko Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Bývalá materská škola Nižný Kelčov:
Starosta obce
Momentálne prebieha príprava všetkých nutných náležitostí, aby sa obec v januári
2015 mohla uchádzať so svojou žiadosťou o financovanie výstavby bytovky
prostredníctvom ŠFRB.
Ostatné body uznesení OZ považujem za splnené.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, dal starosta obce o bode kontrola
uznesení hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 3-4-4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 27. 05. 2014.
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Ad. 4 Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
k 31. 12. 2013
Starosta obce
Poprosím hlavnú účtovníčku obce o predstavenie monitoringu programového rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou.

Následne hlavná účtovníčka obce predstavila obecnému
programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2013.

zastupiteľstvu

monitoring

Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 4-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
k 31. 12. 2013.

Ad. 5 Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
za rok 2013
Starosta obce
Poprosím hlavnú účtovníčku obce o predstavenie hodnotiacej správy programového rozpočtu
obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013.
Následne hlavná účtovníčka obce predstavila obecnému zastupiteľstvu hodnotiacu správu
programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o hodnotiacej správe programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 hlasovať:
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Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 5-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu programového rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou za rok 2013.

Ad. 6 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013
Starosta obce
Materiály k tomuto bodu dnešného zastupiteľstva Vám boli zaslané elektronicky. Otváram
k tomuto bodu diskusiu.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o výročnej správe obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 6-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013.

Ad. 7 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013
V tomto bode starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu
správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013.
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o správe nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013 hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 7-4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej
závierky k 31. 12. 2013.

Ad. 8 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Starosta obce
Tento dokument Vám bol zaslaný elektronickou poštou. Poprosím o jeho predstavenie
hlavného kontrolóra obce.
Následne hlavný kontrolór obce predstavil obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o odbornom stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 8-4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce.
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Ad. 9 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013
Starosta obce
Tento dokument Vám bol zaslaný elektronickou poštou. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o záverečnom účte obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 9-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2013 bez
výhrad.

Ad. 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
v 2. polroku 2014
Starosta obce
Tento dokument Vám bol zaslaný elektronickou poštou. Poprosím o jeho predstavenie
hlavného kontrolóra obce.
Následne hlavný kontrolór obce predstavil obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2014.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2014 hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!RNDr.!
Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

!

Uznesenie č. 10-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2.
polroku 2014.
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Ad. 11 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014
Starosta obce
O predstavenie návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014
poprosím hlavnú účtovníčku obce.

Následne hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o návrhu úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014 hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 11-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2014.

Ad.12 Rôzne
Starosta obce
V súvislosti s pripravovaným zlúčením školských zariadení dôjde od 1. 9. 2014 i k zriadeniu
novej rady školy, ktorej prvou úlohou bude voľba nového riaditeľa. Za ustanovenie rady školy je
zodpovedný zriaďovateľ. Má od 5 do 11 členov a to podľa počtu zamestnancov. Tým určujúcim
limitom je 25 zamestnancov. Školské zariadenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana bude mať viac ako 25
zamestnancov a preto rada školy musí mať 11 členov. Jej zloženie sme prejednali spoločne
s riaditeľmi škôl a predkladám OZ nasledovný návrh:
Návrh na zloženie a počet členov Rady školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (E.A.Cernana, HK)
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- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy (MŠ)
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy (1 E.A. Cernana, 1
HK, 2 MŠ)
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – navrhujem, aby týmito delegovanými
zástupcami boli poslanci obecného zastupiteľstva a to v nasledovnom kľúči 2 poslanci za
Ústredie, 1 poslanec za Nižný Kelčov a 1 poslanec za Horný Kelčov.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-1-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E.
A. Cernana na základe predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení:
-

dvaja zvolený zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. A.
Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658

-

jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy – 1 zamestnanec elokované
pracovisko, Ústredie 286

-

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 1 ZŠ s MŠ
E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658; 2 elokované
pracovisko, Ústredie 286

-

štyria delegovaní zástupcovia zriadovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 Nižný
Kelčov, 1 Vyšný Kelčov.

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu, ktoré predložilo obecné zastupiteľstvo na
delegovanie poslancov OZ do združenia rady školy hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Strana 20 z 30 Zápisnica č. 4/2014

Uznesenie č. 12-2-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovaných zástupcov zriaďovateľa:
-

dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica,

-

jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman,

-

jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Ján Lysík.

Starosta obce
Z dôvodu prijatia novej legislatívy sme sa spoločne s pánom prednostom zúčastnili školenia
VO. Boli sme nútení prepracovať smernicu o verejnom obstarávaní.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-3-4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o prijatí smernice o verejnom
obstarávaní.
Starosta obce
Ďalej by som Vás chcel informovať o odstúpení od zmluvy projektu „O nás u Vás, u Vás
o nás“.
Nakoľko nám boli finančné prostriedky krátené predovšetkým na nami plánovaný zámer, ale i na
pripravovanú výstavu, zhodli sme sa spoločne so spracovateľom projektu a s fotografom,aby
nevznikli prípadné komplikácie, aby obec od zmluvy odstúpila ešte pred čerpaním finančných
prostriedkov. Následne som na Trenčiansky samosprávny kraj zaslal odstúpenie od zmluvy.
Správca fondu mikroprojektov odstúpenie akceptoval.
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Bod 4 DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o vyradenie prebytočného majetku
Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu
zoznam predmetov na vyradenie.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-4-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023
55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie prebytočného majetku.

Bod 5 Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Matúša, Ústredie č. 227,
023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o dofinancovanie, alebo finančný príspevok na kaplnku – Semeteš
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ja sa za túto žiadosť prihováram. V tejto kaplnke bývajú omše každý utorok
a kapacitne je vždy vyťažená. Chodia tam aj deti z domova aj farníci zo Semeteša.
Predkaldám preto návrh na preplatenie vynaložených investícii do zabudovaných vecí do
výšky 2 000 EUR, samozrejme na základe doloženia dokladov o úhrade.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!
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Uznesenie č. 12-5-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie vynaložených investícií do zabudovaných vecí do
výšky 2 000 EUR po doložení dokladov.

Bod 6 p. Miroslav Fulier, Vysoká nad Kysucou č. 395, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o schválenie nákupu kanalizačných rúr
Starosta obce
S pánom Fulierom som o tejto žiadosti hovoril. Navrhujem obecnému zastupiteľstvu,
aby sme žiadosť odstúpili na vyriešenie Železniciam SR, pretože na predmetnom pozemku
je zrealizované odvodnenie železničnej priekopy.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-6-4/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Miroslava Fuliera, bytom Vysoká nad Kysucou
č. 395, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nákupu kanalizačných rúr na odvodnenie
potoka.
Odôvodnenie: Predmetný potok nie je na pozemku obce a z tohto dôvodu Obec Vysoká nad
Kysucou odstupuje túto žiadosť Železniciam Slovenskej republiky.
Bod 7 Materská škola Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie predmetov
Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu
návrh na vyradenie predmetov z MŠ.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
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Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-7-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Materskej školy Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad
Kysucou č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov
s podmienkou doloženia odborného posudku.

Bod 8 Školská jedáleň Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie inventárnych predmetov
Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu
návrh na vyradenie inventárnych predmetov školskej jedálne.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-8-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Školskej jedálne Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 286,
023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov s podmienkou doloženia
odborného posudku.

Bod 9 Základná škola E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie inventárnych predmetov
Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu
návrh na vyradenie inventárnych predmetov základnej školy E. A. Cernana.
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-9-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Základnej školy E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou,
Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie inventárnych predmetov.

Bod 10 p. Peter Noga, Dětmarovice č. 572, 735 71 Dětmarovice, Česká republika
Odvolanie voči rozhodnutiu vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
Nehnuteľnosť pána Nogu sa nachádza v osade Dučkov. Minulý rok poplatok za
komunálne odpady zaplatil a bola to pritom vyššia suma. Tento rok je poplatok nižší a p.
Noga sa proti rozhodnutiu odvolal. V osade je zavedený vrecový zber odpadu.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

nikto!
Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-10-4/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Petra Nogu, bytom Dětmarovice č. 572, 735 71
Dětmarovice, Česká republika voči rozhodnutiu vo veci poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou realizuje v osade Dučkov vrecový zber odpadu na
základe vopred stanoveného kalendára. Okrem toho majitelia nehnuteľostí v tejto osade majú
možnosť zlikvidovať odpad vo veľkoobjemovom kontajneri umiestnenom na Vrchrieke.
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Bod 11 Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, úsek matriky
Žiadosť úseku matriky o predĺženie skartačnej doby na 50 rokov

Anna Opialová, pracovníčka na úseku matriky
Na základe prevedenej kontroly, ktorú som mala na úseku matriky chcem požiadať
obecné zastupiteľstvo, aby mi schválilo predĺženie skartačnej doby odhlasovacích lístkov
na 50 rokov.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-11-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie skartačnej doby odhlasovacích lístkov na úseku
matriky na 50 rokov.

Bod 12 p. Terézia Lisková, Ústredie č. 244, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o posúdenie vplyvu zámeru na územný plán obce
p. Terézia Lisková
Chcela by som pričleniť predmetný chodník k svojmu pozemku, hlavne kvôli zimnej
údržbe, kedy sa máme veľký problém dostať do dvora nášho domu.
Starosta obce
Ja súhlasím s Vašou žiadosťou, chodník je v podstate nevyužívaný, ale rozhodnutie je
na obecnom zastupiteľstve. Navrhoval by som však obecnému zastupiteľstvu pri
schvaľovaní tejto žiadosti zahrnúť do uznesenia aj zistenie do akej miery sa chodník
využíva ostatnými ľuďmi.
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Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja súhlasím, tiež som to chcel navrhnúť, chcelo by to zistiť aspoň vyjadrenie suseda p.
Dediča, do akej miery tento chodník využíva.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-12-4/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Terézie Liskovej, Ústredie č. 244, 023 55
Vysoká nad Kysucou o posúdenie vplyvu zámeru na územný plán obce s podmienkou zistiť
názor obyvateľov o využívaní tohto chodníka.

Bod 13 Starosta obce
Možnosť zapojenia sa obce do zverejnenej výzvy
Starosta obce
Chcel by som poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zapijiť sa do zvrejnenej
výzvy prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, optrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania,
kód výzvy ROP-1.1-2014/01 Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných
rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu. V rámci tejto
výzvy by sme sa mohli zapojiť s komplexnou rekonštrukciou ZŠ Horný Kelčov, ktorá
spĺňa podmienky výzvy vzdelávania marginalizovaných rómsky komunít. Prvou
podmienkou zapojenia sa do zverejnenej výzvy je však vyhotovenie projektu rekonštrukcie
tak ako tomu bolo pri ZŠ E. A. Cernana. V prípade neúspechu vo výzve však možno
projekt využiť na ďalšie žiadosti tak ako tomu bolo pri škole v ústredí, ktorú dnes už
úspešne zatepľujeme. Predkladám preto poslancom návrh, aby sme zača
Mgr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ
Ja súhlasím, so zapojením sa obce ako do zverejnenej výzvy, tak i so spracovaním
projektu. Je to posledná možnosť ako získať finančné prostriedky na rekonštrukciu školy..
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Čo ak sa nám školu nepodarí udržať?
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Starosta obce
Čo sa týka udržateľnosti a finančnej stability školstva v našej obci dobre viete, že
momentálne prebieha fáza prípravy zlučovania školských zariadení v našej obci. Či
v niektorej z budov bude alebo nebude prebiehať vyučovanie ukáže čas. My sme však zo
zákona povinný chrániť a zveľaďovať obecný majetok. Môj návrh je preto jasný – využiť
ponúkanú možnosť, samozrejme i za cenu povinnej 5% finančnej spoluúčasti obce.
Termín podania projektu je 3. 10. 2014 a ak ho chceme stihnúť musíme na žiadosti už
začať intenzívne pracovať. Ako som však spomenul prvou a hlavnou fázou je spracovanie
projektu, bez projektu nemôžeme počítať so žiadnym zámerom.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
ZA*
PROTI*
ZDRŽAL*SA*

Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!
Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
nikto!
nikto!

!

Uznesenie č. 12-13-4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie projektu pre rekonštrukciu ZŠ Horný Kelčov a k
nej prislúchajúcich budov, za účelom zapojenia sa obce do zverejnenej výzvy.

Ad.13 Interpelácie poslancov

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som poprosiť o opravu zastávok na Semeteši.
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Starosta obce
Situácia so zastávkami sa už rieši, sú objednané nové tabule na každú autobusovú
zastávku. Hotové zastávky sú už vo Varechovskom potoku, na Nižnom Kelčove, „U
Košinári“, „U Urbana“, „U Petráša“ a na Rieke. Momentálne sa robí zastávka
pri základnej škole. Postup prác však záleží od počasia.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja by som sa chcela prihovoriť za to, aby sa uložil spomaľovací retardér pri budove
materskej školy.

Starosta obce
S touto požiadavkou ma už oslovili rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu.
Budeme sa tým zaoberať. Bude to však „retardér“, ktorý je možno v zimných mesiacoch
kvôli zimnej údržbe odmontovať.

Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu
k tomuto bodu.

Ad.14 Návrh na uznesenie
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta
Gajdicová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal
starosta obce hlasovať:
Hlasovanie**
MENO*
*poslancov!
!
Miroslav! Dorman,! Vlasta! Gajdicová,! Jozef! Zborovan,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Janka! Jurčová,!
RNDr.!Marta!Sláviková,!Mgr.!Katarína!Chnapková!
PROTI*
nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
ZA*

Uznesenie OZ č. 4/2014 bolo jednohlasne schválené.
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Ad.15 Záver
Starosta obce
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Úprimne Vám ďakujem za Vašu účasť, vecnosť a korektné jednanie. Zo srdca Vám želám krásne
prežitie nadchádzajúcich letných mesiacov a pokiaľ sa chystáte niekde na dovolenku tak Vám
želám šťastný návrat, ak nie tak sa hádam uvidíme na niektorých z bohatej ponuky podujatí
v našej obci – medzi ktoré bude patriť i letné kino.
Ak sa nič nepredvídateľné nestane uvidíme sa v auguste.
Želám Vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

Následne starosta obce štvrtú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2014
ukončil o 17:05 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

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

Dpt. Jozef Vavrica

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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