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Zápisnica OZ č. 7/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 30. 09. 2014 
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou                                     

so začiatkom o 13:00 hod. 
 
Prítomní: 
Poslanci OZ :    Vlasta Gajdicová 
                                Mgr. Katarína Chnapková  
                                Ján Lysík    
                                Mgr. Martin Machciník 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                RNDr. Marta Sláviková 
 
                                
 
Neprítomní poslanci OZ: Miroslav Dorman 
                                                   Mgr. Janka Jurčová   
                                                   Jozef Zborovan  
Starosta obce : neprítomný 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: neprítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
 
Program schôdze: 
  1.  Otvorenie 
  2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  3.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014 
  4.  Rôzne  
  5.  Interpelácie poslancov 
  6.  Návrh na uznesenie 
  7.  Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol zástupca starostu obce pán Ján Lysík. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných na siedmej schôdzi OZ v r. 2014.  
 
Zástupca starostu obce pán Ján Lysík  predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť 
siedma schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal zástupca starostu obce 
o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková,!!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 1-7/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa  
30. 09. 2014.             
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: RNDr. Marta Sláviková 
                                                                                    Mgr. Martin Machciník 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Mgr. Katarína Chnapková! 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014 
  
Zástupca starostu obce Ján Lysík 
     Poprosil by som hlavnú účtovníčku obce pani Janku Kubalovú o predstavenie predloženej 
úpravy rozpočtu obce č. 6 pre r. 2014. 
 
Následne hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie predstavila obecnému 
zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce č. 6 pre r. 2014. 
 

Nakoľko k predloženému bodu úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014 
nemal nikto pripomienky dal zástupca starostu obce p. Ján Lysík o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre r. 2014.  
 
Ad. 4  Rôzne  
 
   Zástupca starostu obce p. Ján Lysík predniesol v tomto bode prostredníctvom videoprojekcie 
jednotlivé žiadosti, ktoré boli doručené na prerokovanie do obecného zastupiteľstva. V rámci 
tohto bodu boli prerokované nasledujúce žiadosti: 
 
Bod 1  p. Mgr. Martin Machciník, Vysoká nad Kysucou č. 1162, 023 55  Vysoká nad  
            Kysucou 
            Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ 
     Na pozemku, ktorý som uviedol v mojej žiadosti by sme chceli spoločne s p. PaedDr. 
Findrom postaviť spoločný prístrešok na naše osobné autá. V prípade, že by sa 
predmetný pozemok nedal odkúpiť, chceli by sme si ho prenajať. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja v podstate nie som proti, ale bolo by možno dobé, osloviť aj ostatných vlastníkov 
bytov vo vašom a susednom bytovom dome, či by aj oni o niečo takéto mali záujem. Až na 
základe tohto prieskumu by som veci riešil ďalej. 
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Dpt. Jozef  Vavrica, poslanec OZ 
     Ja zdieľam rovnaký názor ako p. Lysík a taktiež by som navrhoval osloviť ostatných 
vlastníkov bytov, či by aj z ich strany nebol o niečo takéto záujem. 

 

Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie pripomienky,  dal zástupca starostu 
obce p. Ján Lysík o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-1-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku  pri bytovke ZŠ E. A. Cernana č. p. 
1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto s podmienkou prieskumu 
potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových domov o rovnaké  státie pre 
osobné autá a doloženia geometrického plánu. 
 
 
Bod 2  p. PaedDr. Michal Findra, Vysoká nad Kysucou č. 1162, 023 55  Vysoká nad  
            Kysucou 
            Žiadosť o odkúpenie pozemku 
 

Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne pripomienky,  dal zástupca starostu obce p. 
Ján Lysík o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-2-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku  pri bytovke ZŠ E. A. Cernana č. p. 
1708 za účelom výstavby dreveného prístrešku na osobné auto s podmienkou prieskumu 
potencionálneho záujmu ostatných obyvateľov dvoch bytových domov o rovnaké  státie pre 
osobné autá a doloženia geometrického plánu. 
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Bod 3  Obyvatelia osady „U Liskov“ 
           Petícia za zabránenie ďalšieho poškodzovania účelovej miestnej komunikácie 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Táto petícia sa týka poškodzovania cesty v osade „U Liskou“ nákladnými autami, 
ktoré v lese ťažia drevo a zvážajú ho následne po tejto ceste smerom do dediny, čím vo 
veľkej miere túto cestu ničia. Situácia tu je naozaj kritická až do takej miery, že ľudia 
bránia týmto nákladným autám prístup na túto cestu. Mali by sme v tejto veci zaujať 
nejaké stanovisko, pretože ľudia sa proti tomuto naozaj búria. Vedia, že po skončení 
ťažby bude oprava tejto cesty stáť neskutočne veľa finančných prostriedkov, aby sa to 
dalo znova do poriadku. 
 
 Vlasta Gajdicová, poslankyňa OZ 
     Ja by som navrhovala prizvať p. Pavlíka, ktorý ťažbu vykonáva na obecné 
zastupiteľstvo, aby sa vyjadril k tomu ako mieni dať po vykonaní celej ťažby dreva túto 
predmetnú cestu do poriadku.  
 
RNDr. Marta Sláviková, poslankyňa OZ 
     Ja by som navrhovala možno v tejto veci uskutočniť verejné konanie už len kvôli tým 
ľuďom, ktorý sú na petícii podpísaní, a ktorých sa tento problém priamo dotýka. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval zobrať túto žiadosť na vedomie a uvidíme čo prinesie verejné 
konanie, ktoré navrhovala pani RNDr. Sláviková. 

 

Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie pripomienky,  dal zástupca starostu 
obce p. Ján Lysík o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4-3-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu obyvateľov osady „ U Liskov“ za zabránenie 
poškodzovania účelovej miestnej komunikácie, ktorá nastáva ťažbou a zvážaním dreva, ktorú 
vykonáva  p. Milan Pavlík. 
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Bod 4   p. Ing. Róbert  Gaboš a p. Kamila Gabošová,  Vysoká nad Kysucou č. 1317,  
023 55  Vysoká nad Kysucou             
Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne pripomienky,  dal zástupca starostu obce p. 
Ján Lysík o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-4-7/2014 
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. Ing. Róbert Gaboš, nar. 25. 12. 1073,  bytom Vysoká nad Kysucou č. 1317 a manželke p. 
Kamila Gabošová, nar. 14. 3. 1985, bytom Vysoká nad Kysucou 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. 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 6-4-6/2014 zo dňa 28. 8. 2014 schválilo 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“) formou 
odpredaja žiadateľovi za cenu určenú úradným odhadom a navýšenú o cenu za vypracovanie 
úradného odhadu. 
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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 2. 9. 2014 a zvesený dňa 17. 9. 2014. Voči zámeru neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 
Žiadateľ ústne predložil návrh na doplnenie, aby ako žiadateľ bola uvedená i jeho manželka p. 
Kamila Gabošová, nar. 14. 3. 1985, bytom Vysoká nad Kysucou 1317. 
 
Bod 5  Informácia prednostu obecného úradu o stave a vyspravení poškodených miestnych  
            komunikácií 
 

Prednosta obecného úradu 
     Ja by so vás chcel v mene pána starostu informovať o dohodovacom konaní, ktoré sme 
robili na školy. V ňom sme boli úspešní a tým pádom získame nejaké finančné 
prostriedky. Z nich pán starosta navrhuje opraviť nejaké cesty. My sme si s Ing. Liskom 
tie najkritickejšie úseky ciest, ktoré si vyžadujú opravu prešli. Celkovo je na opravu 
navrhnutých 10 úsekov ciest.  
 
Následne prednosta obecného úradu prostredníctvom videoprojekcie predstavil 
obecnému zastupiteľstvu najviac poškodené cesty, ktoré si vyžadujú opravu. 
 

Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne pripomienky,  dal zástupca starostu obce p. 
Ján Lysík o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-5-7/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu prednostu obecného úradu o stave 
a vyspravení poškodených miestnych komunikácií podľa možností rozpočtu obce. 
 
 
Ad. 5  Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť v mene pani Ostružárovej o opravu prístupovej cesty k jej 
rodinnému domu na Semeteši a to prostredníctvom výfrezku, sú tam naozaj veľké diery 
a tá cesta nie je v dobrom stave. A taktiež by som chcela v jej mene poprosiť či by nebolo 
možné vyčistiť priekopu pri jej rodinnom dome z dôvodu, že ako náhle začne prudšie 
pršať, hneď ju vytápa voda.  
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Prednosta obecného úradu 
     Čo sa týka cesty pani Ostružárovej, nevidel by som v jej oprave problém, pokúsime 
sa to dať čím skôr do poriadku. Zároveň čistenie priekopy pri jej rodinnom dome by sme 
si poriešili prostredníctvom zamestnancov zamestnaných aktuálne cez program UPSVaR. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja by som chcel poprosiť a opýtať sa, či by sa niečo nedalo urobiť s Gajdicovským 
potokom, nachádzajúcim sa na Nižnom konci. Potok je zarastený a zanesený. V prípade 
prudkého dažďa a dlhodobejších zrážok nestíha brať vodu a vylieva sa z brehu. Chcelo 
by ho znova vykosiť a vyčistiť. 
 
Prednosta obecného úradu 
     Áno,  to je pravda, uvidíme čo by sa s tým dalo urobiť. Samozrejme, najskôr si kritické 
miesta prejdeme priamov teréne. 
 
Mgr. Martin Machciník, poslanec OZ 
     Ja by som chcel poprosiť, či by sa  nedali „preriediť“ stromy okolo oplotenia pri 
základnej škole E. A. Cernana. Je ich tam zbytočne veľa a clonia výhľadu z cesty na 
školu. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som chcela  na podnet p. Mgr. Janky Jurčovej poprosiť, či by sa nedali venovať 
2 kusy monografie obce Vysoká nad Kysucou do základnej školy E. A. Cernana, ďalej mi 
spomínala, že neustále pretrváva v Materskej škole problém, ktorý sme tu už riešili a tým 
je výmena vodovodných  batérií na toaletách. A poslednú vec, ktorý by som v jej mene 
chcela predniesť je to či by sa nedala vyplatiť odmena v súčasnosti zastupujúcej pani 
riaditeľke Mgr. Márii Grušpierovej vzhľadom na to, že bude odchádzať do dôchodku 
a zabezpečila plynulý priebeh všetkých vecí, čo sa týkalo zlučovania školských zariadení 
do jedného subjektu. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval vo veci schválenia výšky odmeny pre zastupujúcu pani riaditeľku 
Mgr. Máriu Grušpierovú počkať a presunúť tento návrh do ďalšieho obecného 
zastupiteľstva, keď tu bude prítomný aj pán starosta. 

 
Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy a pripomienky v rámci tohto bodu, zástupca 
starosta obce p. Ján Lysík uzavrel tento bod. 
 
 
 
 
 
 



Strana 10 z 10  Zápisnica č. 7/2014 
 
 

Ad.6  Návrh na uznesenie 
 
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Vlasta 
Gajdicová a Mgr. Katarína Chnapková návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie 
dal zástupca starostu obce  p. Ján Lysík hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!
Vavrica,!RNDr.!Marta!Sláviková!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 7/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.7  Záver 

Zástupca starostu obce Ján Lysík 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. 

Úspešne sme sa dopracovali k záveru ďalšej schôdze obecného zastupiteľstva. Chcem vám 
úprimne poďakovať za účasť na dnešnej schôdzi OZ a za korektné jednanie. 

Následne  zástupca starostu obce Ján Lysík siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  
kalendárnom roku 2014 ukončil o 15:35 hod. 

 

 

 

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

Mgr. Martin Machciník                                   .....................................  
                                                               

 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                               ..................................... 
                                                                                     


