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Zápisnica OZ č. 6/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 28. 08. 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 
                               Mgr. Janka Jurčová 
                               Mgr. Martin Machciník 
                               Ján Lysík 
 
 
Neprítomní poslanci OZ : RNDr. Marta Sláviková 
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.  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a výstavba v obci 
  5.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2014 
  6.  Rôzne 
  7.  Interpelácie poslancov 
  8.  Návrh na uznesenie 
  9.  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 6. 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,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!
Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-6/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 28. 08. 
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. Martin Machciník 
                                                                                     Jozef Zborovan 
Návrhová komisia: Mgr. Janka Jurčová, Miroslav Dorman 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z minulej schôdze obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce 
      Nakoľko mnohé z prijatých a doposiaľ neuzavretých uznesení sú v realizácii či výkone, ak 
súhlasíte budem sa venovať plneniu uznesení z poslednej schôdze OZ, ktorá sa konala 27. 06. 
2014. Sumár výkonu všetkých uznesení za toto funkčné obdobie preberieme na záverečnej 
schôdzi OZ v mesiaci november. 
 
 

UZNESENIE 4/2014 zo dňa 27. 06. 2014  
 

Obecné zastupiteľstvo na 4. schôdzi v roku 2014 konanej 27. 06 2014 prerokovalo 15 bodov 
programu. V rámci nich prejednalo celkovo 28 bodov, z toho : 

A) Zobralo na vedomie -  5 bodov 
B) Schválilo –  20 bodov  
C) Neschválilo – 2 bod 
D) Poverilo – 1 body 

 
 
Konkrétne: 

Uznesenie č. 3-1-4/2014 ako pokračovanie Uznesenie č. 12-5-3/2012  
 
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 trvá je v plnení. Čakáme na vyhotovenie geometrického plánu. S oboma stranami som 
v kontakte. 

 

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

K tejto veci si povieme viac v bode 4. 
 
 
Dňa 30. 6. 2014 bol zverejnený a  dňa 16. 7. 2014 zámer prevodu prebytočného majetku obce 
Vysoká nad Kysucou (v zmysle uznesenia č. 3-3-4/2014) a to parcely C-KN 3939/1 – zastavané 
plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 537 m2 zapísanej na LV 1479. Voči 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky a preto predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh 
na schválenie zámeru odpredaja. 
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Nakoľko nemal nikto z prítomných k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 

Uznesenie č. 3-1-6/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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  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 
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(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 C-
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. 
Zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitého 
zreteľa (tak ako je uvedené vyššie) bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovej 
stránke obce dňa 30. 6. 2014 a zvesený dňa 16. 7. 2014. Voči zámeru neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
 
 
Uznesenie č. 12-5-4/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť farského úradu o preplatenie vynaložených investícií 
do zabudovaných vecí do výšky 2 000 EUR po doložení dokladov o ich úhrade.  
 
Uznesenie trvá je v plnení. Z dôvodu čerpania dovolenky hl. účtovníčky obce doposiaľ 
nezrealizované. 
 
 
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.  
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Starosta obce 
     Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou žiadosť pána Miroslava Fuliera dňa 08. 08. 
2014 odstúpil Železniciam SR spoločne s vysvetlením a doloženou fotodokumentáciou. 
Dňa 26. 08. 2014 bolo na tunajší obecný úrad doručené zamietavé stanovisko 
s odôvodnením, že pozemky nie sú vo vlastníctve ŽSR a uvedený priepust bol zrealizovaný 
iba kvôli odvodneniu pozemkov za železnicou. Rozhodnutie preto opätovne zostáva na 
obecnom zastupiteľstve. Keďže obecné zastupiteľstvo raz už túto žiadosť neschválilo, 
pokiaľ by sa v tejto veci nerobili žiadne zmeny, vy ako obecné zastupiteľstvo nemusíte 
opätovne o tejto žiadosti hlasovať. Pánovi Fulierovi sa napíše len vyrozumenie 
o zamietavom stanovisku ŽSR a nakoľko obec nie je vlastníkom predmetnej parcely, na 
ktorej sa jarok nachádza,  jeho prekrytím by nastalo riziko možnej záplavy okolitých 
pozemkov.  
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Samozrejme súhlasím, nebudeme už túto žiadosť prejednávať, už bola raz 
prejednávaná a vyjadrili sme k tejto veci zamietavé stanovisko. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja taktiež súhlasím s p. Dormanom i ŽSR dali predsa k tejto žiadosti zamietavé 
stanovisko. 
 
 
 

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.  
 
 
Uznesenie trvá je v plnení. Prebieha spracovávanie projektovej dokumentácie. V utorok 26. 08. 
2014 som sa spoločne s pánom prednostom zúčastnil jeho pripomienkovania. V projekte je 
zahrnutá komplexná rekonštrukcia školy, telocvične, vybudovaním jednej triedy materskej škôlky 
v priestoroch  klubu, oprava jedálne a nové toalety. 
 
 
 
Ostatné body uznesení považujem za splnené. 
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Nakoľko nemal nikto z prítomných k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 3-2-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia doteraz nesplnených uznesení 
a kontrolu uznesenia z minulej schôdze OZ konanej 27. 06. 2014 
 
 
Ad. 4  Zapojenie sa obce do zverejnených výziev a výstavba v obci  
 
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu spracoval pán prednosta Ing. Ladislav Kubačák.  
                                      
Následne starosta obce predstavil obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom videoprojekcie 
materiál k tomuto bodu programu.  

Dôvodová správa 
 

Projekty  a žiadosti  o nenávratný finančný príspevok 
 
Rok 2014 
 

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

                              požadované náklady z EÚ – 6.824,65 €..................................................85% 
                              spolufinancovanie zo št.  rozpočtu – 802,90 €.........................................10% 
                              spolufinancovanie z rozpočtu obce – 401,45 €..........................................5% 
            Podanie  projektu: 30.1.2014 
 

Vyjadrenie :  dňa 04. 03 2014 - projekt nebol úspešný 
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! Poskytovateľ NFP : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(cestou Okresného úradu, odboru školstva, Žilina) 

Názov  projektu:  Odstránenie havarijného stavu budovy ZŠ E.A.Cernana 
a) Zateplenie budovy a dokončenie strechy 
b) Výmena sanity – Rekonštrukcia sociálnych zariadení I.NP  

 
Cieľ projektu:  
 
a) Dokončenie strechy a zlepšenie energetickej náročnosti budovy 
b) Rekonštrukcia WC na I.NP 

Náklady :  
a) Zateplenie budovy a dokončenie strechy...................................................98.140,67 €  
b) Výmena sanity – Rekonštrukcia sociálnych zariadení I.NP ......................35.699,83 € 

Spolu.........................................................................................................133.840,50 € 
 
 
Vyjadrenie :  
Oznámenie  OÚ Žilina, odbor školstva  č. 14/00137-21 zo dňa 23.04.2014: 
- Rekonštrukcia obvodového plášťa  - poskytnutá dotácia ..........................80.000,00 € 
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení – poskytnutá dotácia.........................15.000,00 € 
- Spolu dotácia .............................................................................................95.000,00 € 

 
 

! Poskytovateľ NFP : Ministerstvo financií SR 
Individuálne potreby obce v r. 2014 

Názov  projektu:  Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu 

 
 
 
Cieľ projektu: zlepšenie energetickej náročnosti 
Náklady :  
celkové náklady projektu ................................................................................ 14.950,00 € 
spolufinancovanie zo št.  rozpočtu – 90%........................................................13.455,00 € 

            spolufinancovanie z rozpočtu obce –10%...............................................................1.495 € 
            Podanie  projektu: 24. 03. 2014 
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Vyjadrenie :  
Oznámenie  MF SR  č. Mf/013561/2014-442 zo dňa 02.07.2014.....pridelená dotácia vo 
výške 4.000,00 € 
 
 

 
 

! Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií PONTIS 
Program :„Región športuje 2014“ 

Názov  projektu:  Futbalový turnaj o putovný pohár ak.mal. M.Cipára 

Cieľ projektu: zorganizovanie celodenného futbalového turnaja vo všetkých vekových 
kategóriách a športových podujatí pre širokú verejnosť 
Náklady :  
celkové náklady projektu ................................................................................... 3840,00 € 
požadovaná dotácia od Nadácie Pontis..............................................................3.000,00 € 

            spolufinancovanie z rozpočtu TJ Spartak (prípadne obce) ................................... 840,00€ 
            Podanie  projektu: 24.03.2014 
 

Vyjadrenie :  
Oznámenie  Nadačného fondu KIA Motors Slovakia zo dňa 13. 05. 2014 – projekt nebol 
úspešný 

 
 

! Poskytovateľ NFP : Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií PONTIS 

Názov  projektu:  Monografia obce Vysoká nad Kysucou 
Cieľ projektu:  
Vydanie prvej monografie obce Vysoká nad Kysucou, ktorá bude popisovať 
charakteristické danosti územia, dejiny obce, zber a zachovanie historických faktov 
a udalostí,  
Náklady:  
Celkový rozpočet: mzdy,  honoráre, publikácia.............................................. 24.400,00 € 
Požadovaná dotácia : .........................................................................................3.000,00 € 
Vlastné zdroje: .................................................................................................21.400,00 € 

 
Vyjadrenie : (elektronicky dňa 1.7.2014) - projekt nebol úspešný 
 
 

 



Strana 11 z 25  Zápisnica č. 6/2014 
 

 
 

! Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava 
Činnosť: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných 
                budov v rátane zatepľovania  
Názov  projektu:  Zateplenie viacúčelovej obecnej budovy so 
                                sídlom obecného úradu 
Cieľ projektu:  
Zlepšenie energetickej náročnosti 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................... 160.050,53 € 
Požadovaná dotácia : .....................................................................................152.048,00 € 
Vlastné zdroje: ...................................................................................................8.002,52 € 

            Podanie  projektu: 31.07.2014 
 

Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
 

 

Investičné akcie - realizované dodávateľskými organizáciami  
v roku 2014 

 
Január 2014 
 

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

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  
situácie ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 13/000006-13 zo dňa 15.11.2013, 
obci Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná - obci bola 
Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 35.000,00 €. 

Na základu výsledku výberového konania bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponuka 
od  spoločnosti B&B spol. s.r.o. Korňa, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za stavebné práce – 
35.000,02 €. 
Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa  zahájila stavebné práce dňa 4.12.2013 a  
ukončila ich dňa 22.01.2014, ktoré obec Vysoká  prevzala  a dala do užívania ZŠ E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou dňa 28.1.2014 
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2. Rekonštrukcia sociálnych zariadení,  priestorov WC a chodby v budove Domu 
služieb Vysoká nad Kysucou 

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

 

Marec 2014 
 

3. Rekonštrukcia rozhlasu (bezdrôtový rozhlas) 

Názov  projektu:  Zvýšenie bezpečnosti v obciach Vysoká nad Kysucou a 
                                Bíla 

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

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

 
 
Vyjadrenie :  
- Projekt bol úspešný čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 15.793,71 € - 50%. 

Zvyšných 50% bude financované z vlastných zdrojov (Uznesenie OZ č. 3-2/2013 zo 
dňa 05.03.2013) Cena podľa výberového konania- Telegrafia a.s. Košice - 
25.080,00 €....spolufinancovanie 9.286,29 €). 

- Práce zahájené v 12. týždni – od 17.03.2014, spoločnosťou Telegrafia a.s. Košice,   
ukončené dňa 30.03.2014. V súčasnom období je rozhlas v skúšobnej prevádzke – 
dochádza k úpravám a nastaveniam jednotlivých rozhlasových bodov podľa 
požiadaviek. 

 
 
Jún 2014 
 

4. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – „Nová kolónia“ 

Cieľ projektu:  

Výspravky povrchu obaľovanou zmesou - osadenie prenosného bezpečnostného 
dopravného značenia, frézovanie, vysekanie, vyčistenie, penetrovanie, dovoz obaľovanej 
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zmesi, pokládka  a valcovanie obaľovanej zmesi v rozsahu cca 77 m2,  odvoz 
vysekaného materiálu, odstránenie prenosného bezpečnostného dopravného značenia!!
Náklady : celkové – 2.979,90 € 
 
- Práce zahájené v 31. týždni – od 02.06.2014.2014 , spoločnosťou Správa ciest ŽSK, 

závod Čadca.  Ukončené práce dňa 6.6.2014.  

 
 
 Júl a august 2014 
 

5. Oprava  obvodového plášťa a odvodňovacieho strešného systému ZŠ 
Vyšný Kelčov 

Práce menšieho investičného charakteru – oprava vonkajšieho obvodového plášťa 
(oprava nosných stĺpov a a vonkajšej omietky),   počas letných prázdnin realizoval  p. 
Anton Ďurčanský - Vyšný Kelčov, spoločne  s pracovníkmi obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 

6. Rekonštrukcia sociálnych zariadení  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou -   I. nadzemné podlažie 

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  
situácie ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  oznámil listom č. 14/00137-21 zo dňa 23.04.2014, 
obci Vysoká nad Kysucou,  že jej žiadosť bola čiastočne akceptovaná - obci bola 
Ministerstvom školstva SR pridelená dotácia  vo výške 15.000,00 €. 
Dňa 28.05.2014 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 – 35.699,83 €. 
Na základu výsledku výberového konania,  obec Vysoká nad Kysucou podpísala dňa 
26.06.2014 so spoločnosťou B&B spol. s.r.o. Korňa,  Zmluvu o dielo č. 02/07/2014, 
ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác – Odstránenie havarijného stavu- 
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou – I. 
nadzemné podlažie, v zmysle spracovanej PD (rekonštrukcia  obidvoch WC  na I.NP – 
chlapci aj dievčatá). 
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Vzhľadom k tomu, že obec získala prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR,  dotáciu vo výške 15.000,€ a táto nepokryje  zmluvné rozpočtové 
náklady diela, obec  Vysoká nad Kysucou a dodávateľ  stavby B&B spol. s.r.o. Korňa, 
uzatvorili dodatok č.1 k ZoD č. 02/07/2014, v zmysle ktorého sa zrealizuje iba časť diela 
– WC chlapci  (po dohode s vedením ZŠ E.A. Cerna Vysoká nad Kysucou), celkovej 
výške 17.365,36 € . 
 
Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa  zahájila stavebné práce dňa 07.07.2014 a 
ukončila stavebné práce dňa 05.08.2014, ktoré v tento deň obec Vysoká  prevzala  
a zároveň dala do užívania ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. 
 

7. Odstránenie havarijného stavu  ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou   
-  SO -01-A1.1-1 – Rekonštrukcia strechy  a SO -01-A1.1-2 Zateplenie 

Na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej  
situácie ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou, Okresný úrad Žilina, odbor školstva,  
oznámil listom č. 14/00137-21 zo dňa 23. 04. 2014, obci Vysoká nad Kysucou,  že jej 
žiadosť bola čiastočne akceptovaná - obci bola Ministerstvom školstva SR pridelená 
dotácia  vo výške 80.000,00 €. 

Obec Vysoká nad Kysucou podpísala dňa 10.06.2014 so spoločnosťou B&B spol. s.r.o. 
Korňa,  dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 07/08/2011 zo dňa 31.08.2011, ktorého 
predmetom je uskutočnenie stavebných prác : 
SO- 01 –A1.1-1 Rekonštrukcia strechy – 
Vlastné zdroje ....................................................................................................4.468,12 € 
SO- 01 –A1.1-2 Zateplenie 
Dotácia .............................................................................................................80.000,00 € 
Vlastné zdroje ..................................................................................................13.672,55 € 
 
Náklady celkom................................................................................................98.140,67 € 
 
 
Stavebná spoločnosť B&B spol. s.r.o., Korňa,  prevzala stavenisko  dňa 04. 07. 2014 a   
zahájila stavebné práce dňom 07. 07. 2014. Zateplenie  vykonáva v subdodávke 
ECOTHERM s.r.o., Turzovka. Predpoklad ukončenia prác v zmysle ZoD je koniec 
septembra 2014, no vzhľadom na nepriaznivé poveternostne podmienky a rozšírenie 
požiadavky obce o realizáciu prác, ktoré nie sú súčasťou projektu (oprava prístrešku) je 
tento termín ohrozený. 
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8. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – „Vrch Rieka“ 

Po úspešnom jednaní starostu obce s predsedom Lesného spoločenstva so sídlom vo 
Veľkom Rovnom,  pánom Ing. Jozefom Slaziníkom - nakoľko spoločenstvo územne 
zasahuje i do katastra obce, rozhodlo sa jeho vedenie investovať sumu 5000 EUR bez 
DPH do rekonštrukcie časti miestnej komunikácie na Vrchrieke. Obec Vysoká nad 
Kysucou sa okrem sprostredkovania dodávateľa, prípravy potrebných zmlúv, koordinácii 
prác a prevzatia zhotoveného diela podieľala na tomto zámere i financovaním 
rekonštrukcie cca 15m úseku. 
Spoločnými silami sa tak opäť podarilo zrekonštruovať ďalšiu časť miestnej komunikácie 
a i keď ide „iba“ o 145 m zrekonštruovaný úsek veríme, že sa starostovi podarí nájsť 
spoločnú reč i s ostatnými subjektmi, ktoré pre svoju hospodársku činnosť nevyhnutne 
potrebujú využívať miestne komunikácie. 

 

9. Oprava  a údržba MK – Vysoká nad Kysucou 2014 

Obec Vysoká nad Kysucou podpísala na základe výsledku výberového konania  dňa 15. 
08. 2014 so spoločnosťou Ing. Pavol Šutý- Ekostav, 023 01 Oščadnica 19,   Zmluvu 
o dielo č. 4/2014, ktorej  predmetom je uskutočnenie stavebných prác : 
 
 Cesta k hranici s ČR 
 
-  Rezanie a vyčistenie deformovaných miest........................................................ 42,00 m 
-  Kryt vozovky OK (recyklovaným) hr. 6-12 cm ..................................................26,00 m2 

 

 

Vyšný Kelčov (Pavlica) – koľajové spevnenie vozovky 
 
- odvedenie vody zo zvážnice  nad osadou dreveným odrážkami   2x4m................ 8,00 m 
- Očistenie cesty od nánosov, tráv a úprava koľaji (obec urobí vlastnými pracovníkmi) 
  s vyspravením a zavalcovaním ........................................................................110,00 m 
- kryt vozovky z ABS hr.6-12 cm 110x2x0,9=198...............................................198,00 m2 

 

MK Varechovský potok  
 
 Kryt vozovky z frézovaného asfaltu – pokládka finišerom s uvalcovaním hr. 3-5 cm 
(150x2,8=420).....................................................................................................420,00 m2 
 
 
Opravy výtlkov pri škole (MŠ v ústredí + smer Mgr. Grušpierová) 
 
Kryt vozovky z frézovaných asfaltov. 
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Pokládka  finišerom s uvalcovaním hr. 3-5 cm (180x 3,5= 630) ........................630,00 m2 

 

Slončíky– ochrana rozpadajúcej penetrácie 
 
- rezanie asfaltového krytu (2x2,8 = 5,6).................................................................5,60 m 
- kryt vozovky z ABS strednozrný hr. 5 cm (50x2,8= 140)..................................140,00 m2 

 

 
MK u Urbana  
 
- kryt vozovky z ABS strednozrný hr. 5 cm (20x3,5= 70)......................................70,00 m2  
 
 
 
 
Výtlky v strede obce, most u Rekši a ostatné výtlky spolu 
 
- Rezanie a vyčistenie  deformovaných miest ........................................................64,00 m 
- Kryt vozovky OK (recyklovaným) hr. 6-12 cm ...................................................32,00 m2  
 
 
Cesta Horný Kelčov – k Bitalom 
Kryt vozovky z frézovaných asfaltov. 

Pokládka  finišerom s uvalcovaním hr. 3-5 cm (300x2,8=840) .........................840,00 m2 

 

 Úprava plochy pri ZŠ E.A. Cernana 

 

- Rezanie a vyčistenie  deformovaných miest ........................................................12,30 m 

- Kryt vozovky OK (recyklovaným) hr. 6-12 cm (9,8x7,7=75,5)...........................75,50 m2 

 
Náklady celkom................................................................................................19.261,67 € 
 
 

I tu musíme poďakovať pánovi starostovi, ktorý po spoločnom jednaní s p. Jozefom Lúčanom-  
predsedom Spoločenstva vlastníkov lesa Varechovský potok a Nižný Koniec,  dosiahol toho, že 
táto spoločnosť prispela obci Vysoká nad Kysucou sumou 600 € na rekonštrukciu MK. 
 
Spoločnosť Ing. Pavol Šutý - Ekostav, Oščadnica, zahájila práce na opravách MK dňom 15. 08. 
2014 a dá sa povedať že práce sú k dnešnému dňu ukončené. V najbližších  dňoch sa uskutoční 
prebratie uskutočnených prác. 
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Nakoľko nemal nikto z prítomných k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o podaných projektov za 
účelom získania dotácie a informáciu o  realizovaných  prácach dodávateľskými organizáciami 
v roku 2014.  
 
 

Ad. 5 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2014 
          
Starosta obce 
     Poprosím hlavnú účtovníčku obce o predstavenie úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
č. 5 pre rok 2014. 

Následne hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2014. 

Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce 
o úprave rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2014 hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 5-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2014.   
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Ad. 6  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Na úvod tohto bodu  by som vás chcel informovať o nasledovných  veciach. 
 
Zlučovanie školských zariadení 
Momentálne sa nachádzame vo veľmi náročnej fáze. Prebiehalo odhlasovanie a prihlasovanie 
zamestnancov. Čaká nás označenie budov. Samozrejme to najdôležitejšie - voľba rady školy 
a hlavne voľba nového riaditeľa resp. riaditeľky. Výzva bude zverejnená 02. 09. 2014. 

 
Monografia obce 
Sme v absolútnom závere tesne pred tlačou. Včera som mal spoločne so zostavovateľom 
stretnutie v tlačiarni. Trošku nám mešká termín dodania od grafičky. Boli nám doručené 
recenzné posudky, ktoré „dopadli“ doslova nad očakávanie. Myslím si, že všetci, ktorí 
netrpezlivo vydanie tejto publikácie očakávajú sa majú na čo tešiť. 

 
Námestie 
Určite Vám, tak ako i mne a ostatným obyvateľom našej obce neskutočne vadí poškodená dlažba 
na námestí. Bohužiaľ spoločnosť, ktorá práce realizovala je už vymazaná z obchodného registra 
a preto nemáme žiadnu možnosť podať opätovnú reklamáciu, nakoľko stav sme už raz 
reklamovali. Ešte v minulom roku som začal jednanie s výrobcom dlažby a na našu veľkú radosť 
pochopili našu situáciu a poskytli nám bezodplatne novú dlažbu. Tá už je dovezená a uložená 
v sklade. Jej výmenu však budeme musieť zrealizovať už na vlastné náklady. Neviem sľúbiť či 
to bude ešte tento rok, alebo na budúci. Všetko záleží na počasí, ktoré je veľmi nepriaznivé. 
 
 
SEVAK 
Dňa  27. 08. 2014 spoločnosť SEVAK zaslala písomné výzvy vlastníkom nehnuteľností, ktorých 
evidujeme ako nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Tieto oznámenia budú 
zverejnené i na našom webe a Infokanáli obce. 
 
 
 
Bod 1 p. Terézia Lisková, Ústredie č. 244 , 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o posúdenie vplyvu zámeru na územný plán obce 
 
 

Starosta obce 
     Ak si spomínate túto žiadosť sme už prejednávali, keďže žiadateľka p. Lisková doložila 
súhlasné stanovisko ostatných susedov o možnosti využívania predmetnej skotne na 
prechod, ktorá bola podmienkou schválenia tejto žiadosti ja odporúčam obecnému 
zastupiteľstvu túto žiadosť schváliť. 
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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,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Mgr.!
Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-1-6/2014 

# Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Terézie Liskovej, bytom Ústredie č. 244, 
023 55  Vysoká nad Kysucou, 

# Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vysporiadaním časti parcely CKN 1603 totožnej s EKN 
2229/2, 

# Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uvedený zámer je v súlade s územným plánom 
obce Vysoká nad Kysucou.  

 

Bod 2 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej 
           č. 2207, 022 01  Čadca 
           Výzva na dohodu o spoločnom obhospodarovaní spoločnej veci 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6-2-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výzvu Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný 
závod Čadca, Ľ. Podjavorinskej č. 2207, 022 01 Čadca na dohodu o spoločnom obhospodarovaní 
spoločnej veci. 
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Bod 3 SVS – inžiniering, s. r. o., Oravská ulica č. 8557/22,  010 01 Žilina 
           Návrh na uzavretie dohody, zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-3-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na uzavretie dohody a zaslanie návrhu zmluvy o zriadení 
vecného bremena. 
 
 
Bod 4 Ing. Róbert Gaboš, Vysoká nad Kysucou č. 1317, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

Starosta obce 
     S p. Gabošom za mnou v tejto veci už bol, predstavil mi svoj zámer, čo zamýšľa 
s predmetným pozemkom urobiť. Chce tam urobiť otvorený park, ktorý bude na vlastné 
náklady udržiavať.  
 
Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ 
     Ak túto žiadosť schválime, tak s podmienkou, aby sa zachoval už vytvorený chodník 
pre verejnosť okolo rieky Kysuce. Kde máme záruku, že tento chodník p. Gaboš nezruší 
a neprihradí si ho k svojmu pozemku. 
 
 Starosta obce 
     Predmetný chodník je na pozemku p. Gaboša a ten, keby ho chcel prihradiť k svojmu 
pozemku, už by ho prihradil a neinvestoval by doňho nemalé finančné prostriedky, aby ho 
dal do poriadku. Pokiaľ by sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo túto žiadosť schváliť, sumu 
za odpredaj pozemku by som riešil úradným odhadom. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Pokiaľ tam chcem urobiť oddychovú zónu, som za to, aby sa mu to schválilo. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-4-6/2014 
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  žiadateľovi:  

p. Ing. Róbert Gaboš  bytom Vysoká nad Kysucou č. 1317: 

• a to pozemku parc. č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 6429 m2  
 
za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie úradného odhadu. 

 
 
Odôvodnenie : 

p. Ing. Róbert Gaboš  bytom Vysoká nad Kysucou č. 1317 požiadal Obec Vysoká nad Kysucou 
o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 6429 m2 za účelom vytvorenia oddychovej zóny – park s lavičkami, trávnikom 
a stromami – ktorý budú môcť navštevovať aj obyvatelia obce. Žiadateľ sa vo svojej žiadosti 
zaviazal zachovať cestu pre chodcov a cyklistov, ktorá predmetnou nehnuteľnosťou prechádza, 
ktorá však nebude prístupná pre traktory a lesnú techniku. Cestu, v zmysle podanej žiadosti, 
žiadateľ upraví až na hranicu predmetnej parcely tak, ako to urobil na susednom pozemku. 
Zároveň chce na parcele žiadateľ zabrániť vytváraniu čiernych skládok odpadu. 

Predmetná parcela je prístupná cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok a to 
parcela č. E-KN 20224 – ostatné plochy v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 6429 m2 je 
vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu pre obec nevyužiteľná. 
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Bod 5 Obyvatelia osady Dučkov 
           Žiadosť o opravu komunikácie  
 

Starosta obce 
     Dňa 11. 08. 2014 som zvolal pracovné stretnutie za mojej účasti, za účasti zástupcu 
žiadateľov a členov komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby. Za členov 
komisie sa zúčastnila p. poslankyňa RNDr. Marta Sláviková. Uvedenú navrhovanú časť 
cesty sme si prešli a konštatujeme nejednotnosť. Nejednotnosť nastáva v tom, že 
zástupcovi žiadateľov p. Fulierovi sa ani tak nejedná o opravu cesty, ale chcel by hlavne 
zaviesť osvetlenie do tejto osady, keďže tam má trvalý pobyt a býva tam. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     V minulosti sa táto cesta už riešila, padlo tam riešenie potiahnuť cestu iným smerom 
cez pozemky, ale keďže je tam veľký problém s tým, že tam ľudia majú studne tak s týmto 
riešením nesúhlasili. 

 
Starosta obce 
     Ja osobne som proti schváleniu tejto žiadosti, maximálne čo viem z mojej strany 
v tejto veci urobiť je to, že viem dojednať s p. Franekom materiál na vyspravenie 
pôvodnej cesty, ktorá tam je.  
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

Katarína!Chnapková,!Ján!Lysík,!Mgr.!Martin!Machciník!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6-5-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť obyvateľov osady Dučkov o opravu komunikácie 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce. 

Vysvetlenie: Dňa 11. 8. 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie z dôvodu prešetrenia 
opodstatnenosti predloženej žiadosti. Stretnutia sa na tvare miesta zúčastnil starosta obce Mgr. 
Anton Varecha, prednosta OcÚ a odborne spôsobilá osoba na úseku výstavby Ing. Ladislav 
Kubačák, poslankyňa OZ a členka komisie výstvby RNDr. Marta Sláviková a zástupca 
žiadateľov Marián Fulier. Zúčastnení si prešli navrhovanú trasu možnej cesty. Na základe 
zrealizovanej obhliadky možno konštatovať, že výstavba prístupovej komunikácie v tak 
náročnom a podmáčanom teréne by si vyžadovala dôkladnú projektovú dokumentáciu a pre obec 
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Vysoká nad Kysucou by jej realizácia predstavovala neúmerné finančné zaťaženie. Problém 
taktiež predstavujú i dotknuté súkromné pozemky, ktoré by museli byť za týmto účelom 
vykúpené. Prístupovú komunikáciu bude však možné riešiť iba v prípade, že by jej výstavbu 
mohla obec financovať prosredníctvom štrukturálnych fondov, teda v prípade, že by bola takáto 
výzva zverejnená. Druhou stránkou veci je skutočnosť, že každý nadobúdateľ nehnuteľného 
majetku v osade Dučkov vedel, kde sa chystá nehnuteľnosť nadobudnúť a aké problémy môžu 
nastať vzhľadom na existujúcu geomorfológiu územia.  
Na pracovnom stretnutí zástupca žiadateľov pán Marián Fulier navrhol možnú realizáciu jedného 
kusa svietidla verejného osvetlenia. Táto požiadavka však môže byť prejednaná až v budúcnosti, 
kedy obci Vysoká nad Kysucou skončí monitorovacie obdobie, ktorým sa z dôvodu 
rekonštrukcie verejného osvetlenia, zaviazala k znižovaniu spotrebe elektrickej energie. 
 
Bod 6 Odpredaj lyžiarskych vlekov 
           Odpredaj lyžiarskych vlekov v zmysle uznesenia 7-3-5/2012 
 

Starosta obce 
     V súvislosti  s uznesením 7-3-5/2012, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj 
lyžiarskych vlekov, obec po spracovaní ich ocenenia znalcom v odbore ocenenia 
technických zariadení, nechala právnemu zástupcovi obce JUDr. Petrovi Strapáčovi 
PhD. spracovať návrh na Vyhlásenie obchodnej verejnenj súťaže. Až po schválení jeho 
znenia obecným zastupiteľstvom, bude vyhlásená a zverejnená obchodná verejná súťaž 
na odpredaj vlekov. Predkladám teda na schválenie návrh znenia Vyhlásenie obchodnej 
verejnej súťaže na odpredaj lyžiarskych vlekov v obci Vysoká nad Kysucou. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6-6-6/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie Obchodnej verejnenej súťaže na odpredaj 
lyžiarskych vlekov vo Vysokej nad Kysucou v znení predloženého návrhu. Prípadné ponuky 
záujemcovia predložia komisii, ktorú menuje starosta obce a ktorá ich zaeviduje, spracuje 
a predloží obecnému zastupiteľstvu. 
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Ad. 7 Interpelácie poslancov  
           
Starosta obce 
     V prípade, že sme počas rokovania dnešnej schôdze OZ neprešli veci, na ktoré by ste sa chceli 
informovať resp. by ste chceli predniesť svoje návrhy nech sa páči: 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, či by bolo možné vyspraviť chodník okolo rieky Kysuce 
smerom z ústredia obce k základnej škole, hlavne kvôli deťom, ktoré tadiaľ chodia do 
školy a späť. V minulosti to bolo už vysypané štrkovou drťou a bolo to dobré. Ale znova 
sú na tomto chodníku diery a tým pádom sa tam drží voda a blato. 

 
Starosta obce 
     Zostal nám nejaký materiál, ktorý by sa dal použiť na vyspravenie tohto chodníka, ale 
chceme ho použiť na vyspravenie cesty na Poľane, keďže nám bola doručená petícia od 
obyvateľov z tejto časti obce. Pokúsime sa chodník okolo rieky vyspraviť, ale bude to 
záležať hlavne od toho, koľko nám zostane materiálu.  
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som chcel poprosiť, pokiaľ by sa dalo skontaktovať s p. Chlebničanom zo 
Škradného a požiadať ho, aby sa nevozili na koňoch po lavičke smerom do Škradného. 
Lavička bola poopravovaná,  ale keďže sa tadiaľ neustále vozia na koňoch vylamujú sa 
tým dosky na tejto lavičke. 
 
Starosta obce 
     Dobre s p. Chlebničanom sa skontaktujem a vybavím to. 

 
Nakoľko nemal nikto ďalší k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky starosta obce uzavrel tento 
bod. 
 
Ad. 8  Návrh na uznesenie 
 

     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Janka Jurčová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal 
starosta obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

Uznesenie OZ č. 6/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

Ad.9  Záver 

 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.  
 
Úprimne Vám ďakujem za Vašu účasť, vecnosť a korektné jednanie. Predpokladám, že nás 
čakajú ešte dve stretnutia – jedno pracovné a druhé záverečné slávnostné. 
Všetkých Vás srdečne pozývam na Matúšovské hodové slávnosti 2014 a hlavne do slávnostného 
sprievodu v nedeľu 21. 09. 2014. 
 
Želám Vám príjemný zvyšok dnešného dňa. 
 
Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2014 
ukončil o 16:35 hod. 

 

 

 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Martin Machciník                                     ..................................... 

Jozef Zborovan                                                            .....................................          
 
Zapisovateľ:   
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Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


