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Zápisnica OZ č. 8/2014 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 06. 11. 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 
                                Jozef Zborovan 
                                Miroslav Dorman 
                                Mgr. Janka Jurčová   
 
Neprítomní poslanci OZ: RNDr. Marta Sláviková 
                                                    
Starosta obce : prítomný 
Prednosta Obecného úradu: prítomný 
Hlavný kontrolór: prítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
 
Program schôdze: 
  1.  Otvorenie 
  2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  3. Činnosť Polície SR a spolupráca s obcou Vysoká nad Kysucou  
  4. Kontrola uznesení z ostatných schôdzí obecného zastupiteľstva  
  5. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7 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 ôsmej schôdzi OZ v r. 2014.  
 
Starosta obce  predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť ôsma schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, starosta 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,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 1-8/2014  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa  
06. 11. 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: Dpt. Jozef Vavrica 
                                                                                    Jozef Zborovan  
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 

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,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2-8/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Činnosť polície a spolupráca s obcou Vysoká nad Kysucou 
 
  
Starosta obce 
     Dovoľte mi aby som medzi nami srdečne privítal zástupcov OO PZ V Turzovke – riaditeľa 
OO PZ Turzovka pána  Mgr. Jaroslava Paľúcha a jeho kolegu  pána Miroslava Bohdáňa. Pán 
riaditeľ mi adresoval žiadosť, či by zástupcovia Polície SR nemohli byť prizvaní na zasadnutie 
OZ a to z dôvodu rozrastajúcej sa trestnej činnosti i v našej obci. Nech sa páči, odovzdávam im 
slovo: 
 

Mgr. Jaroslav Paľúch, riaditeľ OO PZ Turzovka 
     Dovoľte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval pánovi starostovi za pozvanie a  
zároveň mi dovoľte, aby som vysvetlil našu návštevu na tomto obecnom zastupiteľstve. 
V poslednej dobe sa nám veľmi rozmohli krádeže rekreačných chalúp a chát a to práve 
v katastri obce Vysoká nad Kysucou a Makov. Čo je alarmujúce, že tieto krádeže 
prebiehajú za bieleho dňa. K dispozícii máme momentálne 2 policajné hliadky, ktoré 
neustále monitorujú situáciu, ale určite mi dáte za pravdu, že na tak veľký úsek  sú dve 
hliadky málo. Preto by sme chceli i prostredníctvom takýchto návštev na OZ šíriť 
informácie o vzniknutej situácii a upozorňovať ľudí, aby boli ostražití a dávali si pozor. 
Veľkou pomocou pre nás je určite kamerový systém, ktorý má aj vaša obec. 
Prostredníctvom neho sa nám podarilo objasniť už nejeden prípad. Chcel by som však 
apelovať i na vás poslancov OZ, aby ste šírili osvetu i medzi ľuďmi, s ktorými sa určite 
dennodenne stretávate. 

 
Starosta obce 
     Ďakujem pánovi riaditeľovi za vysvetlenie problematiky, musím takisto poďakovať OO 
PZ Turzovka za dobrú spoluprácu.     
 
 

Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto žiadne pripomienky, starosta obce uzavrel tento bod 
programu. 
 
 
Ad. 4 Kontrola uznesení z ostatných schôdzí obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce 
     V tomto bode by som rád prešiel uzneseniami, ktoré ostali za 4 roky tak povediac „otvorené“ 
resp. sú ešte stále „vo vybavovaní“. 
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ROK 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 je v plnení. Na osadení prístrešku sa v týchto dňoch už pracuje. Vyrábame ho vo 
vlastnej réžii a prípade priazne počasia i okolností bude v priebehu budúceho týždňa osadený. 
 
 
Uznesenie 8 – 3 - 5/2011 
Obecné zastupiteľstvo  

! schvaľuje  BOD 8.3 

VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou. 

Starosta obce: Na tomto mieste chcem apelovať na poslancov, ale i na všetkých obyvateľov obce, 
aby zaujali zodpovedný prístup k napájaniu sa predovšetkým na verejnú kanalizáciu a v časti 
Vyšný Kelčov i na verejný vodovod. Musím povedať, že SEVAK vyvíja všetky kroky, aby 
prostredníctvom Okresného úradu v Čadci, odbor starostlivosti o životné prostredie boli 
domácnosti, ktoré nie sú doposiaľ pripojené na sieť verejnej kanalizácie, kontrolované ako 
nakladajú s odpadovou vodou a splaškami. 
 
 
Rok 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. 

A 

Uznesenie č. 7-6-5/2012  
! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Žiadosť obyvateľov bytového domu Vysoká nad Kysucou  č. 1259  o opätovné 
prešetrenie možnosti zateplenia tohto bytového domu. 
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Uznesenie ostáva otvorené. Žiadosť považujem za plne opodstatnenú. Mali sme v pláne 
zateplenie realizovať tento rok. Dofinancovanie prác „navyše“ na zateplení budovy základnej 
školy v ústredí nám to však z finančných dôvodov nedovolilo. Navrhujem, aby táto žiadosť bola 
zapracovaná do prípravy rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. 
 

Uznesenie č. 12-5-3/2012  
! Obecné zastupiteľstvo 
A) berie na vedomie 

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

B) poveruje starostu obce 

zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami . 

A 
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 je v plnení. Prebehlo prvotné zameranie sporného „prístupu“ v teréne. Nakoľko však 
novozameraná parcela svojou rozlohou nezodpovedá parcele, ktorá by zo strany obce mala byť 
predmetom zámeny momentálne hľadáme možnosti riešenia, nakoľko zo strany pána Greguša 
nie je vôľa vyčleniť zo sporného pozemku rozmerovo identickú plochu. 

 
 
Bod 12.9 Jiří Štefko, Jubilejní 359/62, 70030 Ostrava –Hrabůvka 

Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24 m2. 

Uznesenie č. 12-9- 3/2012  
! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

odpredaj parcely CKN 4865/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 24m2 za podmienky 
dodržať platnú legislatívu t.j. v  zmysle § 4 zákona č. 138/1991Z.z. o majetku obci. 
 
 
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 je v plnení. Obchodná verejná súťaž bola zverejnená 12. 9. 2014 a záujemcovia sa 
mohli prihlásiť do 12. 10. 2014. Súťaž bola zverejnená v oboch týždenníkoch, na webovej stránke 
obce, na úradnej tabuli, nástenke na budove a Infokanáli obce. Nakoľko sa však nikto do súťaže 
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neprihlásil obec opätovne dňa 13. 10. 2014 zverejnila v poradí druhú Obchodnú verejnú súťaž. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. 12. 2014. 
 

Uznesenie č. 7-18 - 5/2012  

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce a odporúča 

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 ostáva otvorené. Vo veci nenastal žiaden posun. Žiadosť som osobne naniesol 
i predsedovi VÚC. V tejto veci bude nutné naďalej intenzívne konať. 
 
 
Rok 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), 
 

! Obecné zastupiteľstvo súhlasí 
s podmienkou navýšenia spolufinancovania z vlastných zdrojov na sumu  
15.793,71EUR. 

Uznesenie ostáva otvorené. V rámci realizácie tohto projektu aktuálne prebieha porealizačná 
kontrola, kde zo strany obce a dodávateľa dochádza k doplňovaniu niektorých formálnych 
náležitostí. Z tohto dôvodu pokiaľ neprebehne úspešne žiadosť o platbu zo strany TSK uznesenie 
ostáva otvorené. 
 
 
Uznesenie č. 13-6-6/2013 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 
023 55  Vysoká nad Kysucou. Žiadosť bude opätovne prejednaná po predložení projektu 
na rekonštrukciu elektrického vedenia zo strany SSE.  

Uznesenie ostáva otvorené. Nakoľko zo strany SSE ešte nedošlo k realizácii, žiadosť ostáva 
neprejednaná. Vo veci koná i náš stavebný úrad. K rekonštrukcii osvetlenia U Dodulov by som 
o ozrejmenie aktuálneho stavu poprosil pána prednostu. 

 

Uznesenie č. 7-2-8/2013 
! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného 

bremena na  spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 
Uznesenie ostáva otvorené. 
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Uznesenie č. 7-7-8/2013 

! 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 ostáva v plnení. Obec zrealizovala odvodnenie predmetnej cesty osadením 
chýbajúcej odrážky a vykopaním odvodňovacích rýh. Musím povedať, že niekedy si pripadám, že 
fakt ničomu nerozumieme, lebo všetci ostatní majú plné ústa spôsobov riešenia, ale motykou tam 
nikto nezakopol niekoľko rokov a pritom sa každému jedná o súkromný majetok. Čo sa týka 
povrchovej úpravy cesty, to bude realizované v priebehu budúceho týždňa. 
 
 
Rok 2014 
Uznesenie č.  3-2-3/2014 

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania so spoločnosťou A&T 
vo veci spolupodieľania sa na zimnej údržbe parkoviska. 

Uznesenie je splnené. Požiadavku som prejednal s vedením spoločnosti A&T. Nakoľko 
spoločnosť plánuje ešte v tomto kalendárnom roku podstatnú časť zamestnancov premiestniť do 
zrekonštruovanej budovy hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, dôjde i k poklesu počtu 
parkujúcich áut na predmetnom parkovisku. Dohodli sme sa však, že v zimných mesiacoch sa 
počas pracovných dní budú starať o zimnú údržbu parkoviska prostredníctvom vlastnej techniky 
a počas víkendu a sviatkov bude zimnú údržbu realizovať obec. 
 
 
Uznesenie č.  3-3-3/2014 

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom 
Masarikom vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu. 

Uznesenie je v plnení. Toto uznesenie súviselo so zámerom odkúpenia pozemku v Jedľovníku. 
Ten je teraz predmetom možnej výmeny, ale nakoľko máme k dispozícii viac m2 ako bolo 
zamerané pod prístupovú cestu, budeme sa snažiť viesť jednania súbežne s možnosťou 
vysporiadavania pozemkov pod cyklotrasu. 
 
 
Uznesenie č. 12-5-4/2014 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie vynaložených investícií do zabudovaných 
vecí do výšky 2 000 EUR po doložení dokladov o ich úhrade. 

Uznesenie je v plnení. Momentálne prebieha vydokladovanie potrebných potvrdení zo strany 
farského úradu a predpokladám, že v priebehu najbližších dňoch vec definitívne uzavrieme. 
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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. 

Uznesenie je v plnení. Na obecný úrad boli postupne doručované žiadosti zo strany majiteľov 
bytov pri základnej škole. Budem rád ak vec dnes prejednáme. 
OZ v rámci tohto uznesenia poverilo starostu obce zvolať jednanie so záujemcami o pozemky na 
mieste výstavby prístreškov. 
 

Prednosta obecného úradu 
     V tejto veci boli na OZ  predložené i ďalšie žiadosti a to žiadosť p. Evy Friščákovej, p. 
Terézie Matejovej, p. Jozefa Vrbinára, p. Ľudmily Valachovej, p. Miloša Nevidzana, p. 
Anny Ručkovej a p. Milana Janetku.  
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Spolu s pánom Mgr. Machciníkom som si obišiel všetkých bytovkárov a spoločne sme 
si obzreli priestor, kde by sa dali prístrešky postaviť. Súhlasím však s tým, že netreba 
v tejto veci nikoho z bytovky opomenúť. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4-1-8/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať jednanie za účasti žiadateľov, starostu 
obce, komisie výstavby a riaditeľa ZŠ s materskou školou E. A. Cernana za účelom zistenia 
možnosti vytvorenia parkovacích miest pre bytové domy pri základnej škole. 

 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 4-2-8/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z ostatných schôdzi obecného 
zastupiteľstva za funkčné obdobie 2011-2014. 
 
 
 
 
Ad. 5  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7 pre rok 2014 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová prostredníctvom 
videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7 pre rok 
2014. 

Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky,  dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5-8/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7 pre rok 2014. 
 
Ad. 6  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Dovoľte mi, aby som vás na úvod tohto bodu informoval o menovaní nového riaditeľa ZŠ s 
MŠ E. A. Cernana. V súvislosti so vznikom nového školského zariadenia Základnej školy 
s materskou školou E. A. Cernana ako výsledku zlúčenia všetkých školských zariadení v našej 
obci pod jedno riaditeľstvo, bolo nutné zvoliť novú radu školy a následne i nové vedenie školy. 
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania bola zverejnená dňa 2. 
septembra 2014 a žiadosti zriaďovateľ prijímal do 25. septembra 2014 do 15:00 hod.. 
Zriaďovateľovi bola doručená jedna žiadosť. Otváranie doručenej obálky so žiadosťou sa konalo 
dňa 2. októbra 2014 o 14:00 hod. Následne predsedníčka rady školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Mgr. Janka Jurčová zvolala na deň 21. októbra 2014 o 15:00 hod. výberové konanie. 
Výberového konania sa zúčastnili členovia rady školy, zástupca obvodného školského úradu 
v sídle kraja, zástupca ŠŠI, zástupca zriaďovateľa, starosta obce a samotný uchádzač. Na základe 
zápisnice a uznesenia z výberového konania bol starostovi obce, predsedníčkou rady školy,  
doručený dňa 27. Októbra 2014 Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. Dňa 23. 10. 
2014 bol Vymenúvacím dekrétom do funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana s nástupom od 
01. novembra 2014 vymenovaný Mgr. Alojz Žuffa. 
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Nový riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo výberovom konaní splnil všetky legislatívou stanovené 
podmienky a svojím Zámerom rozvoja ZŠ s MŠ E. A. Cernana presvedčil i všetkých členov 
výberovej komisie. Pán Mgr. Alojz Žuffa doposiaľ pôsobil ako stredoškolský pedagóg na 
Gymnáziu v Turzovke. V jeho novej a neľahkej funkcii mu želáme, veľa úspechov a chuti do 
práce v prospech žiakov a školstva v našej obci. 
 
     Ďalej mi dovoľte, aby som vás informoval o dokončení rekonštrukcie miestnych 
komunikácií v zmysle plánu na rok 2014. Priaznivé počasie nám dovoľuje, aby sme v priebehu 
nasledujúceho týždňa dokončili ešte poslednú etapu rekonštrukcie miestnych komunikácií 
naplánovaných v rámci tohto kalendárneho roka. S prácami by sa malo začať už v pondelok. 
Samozrejme rozsah prác by sme si všetci predstavovali omnoho väčší, ale musíme sa „prikrývať 
takou perinou na akú máme“. 

 
     Ďalšou vecou, ktorú sa nám podarilo dokončiť je  rekonštrukcia autobusových čakární. 
Po mesiacoch premenlivého počasia a neustálej údržby verejnej zelene a verejných 
priestranstiev, dokončujú pracovníci obce rekonštrukciu autobusových čakární v našej obci. Na 
autobusových zastávkach Rieka, U Petráša, U Urbana, Široký most, U Arnolda, U Šteglíka 
a U Dodulov boli poškodené a skorodované plechy nahradené palisádovým obkladom. 
Konštrukcie všetkých autobusových čakární boli ošetrené novým náterom. V autobusových 
čakárňach Vyšný Kelčov - Jednota, U Urbana, Nižný Kelčov - Jednota a U Dodulov bola 
zároveň vybetónovaná i nová podlahová platňa. Úplnou zmenou prešli autobusové čakárne 
Nižný Kelčov – Jednota a Vyšný Kelčov – Jednota kde boli, ako v najväčších miestnych 
častiach, pôvodné železné čakárne nahradené novými zrubovými tak, ako je tomu v ústredí obce. 
Zároveň v snahe skrášlenia, ale predovšetkým i samotnej funkcionality, bola autobusová čakáreň 
Vyšný Kelčov – Jednota, po dohode s majiteľom pozemku pánom Jánom Lysíkom, presunutá od 
kostola na spodnú stranu odstavnej plochy, odkiaľ je priamy výhľad na prichádzajúci autobus. 
Okrem nového vzhľadu boli autobusové čakárne i označené novými tabuľkami s názvom 
autobusovej zastávky. V týchto dňoch prebieha montáž ochranného prístrešku na autobusovú 
zastávku U Šteglíka smer Turzovka a následne bude zrealizovaná i lavička na autobusovej 
zastávke U Sojkov smer Turzovka. 
 
 
     Ďalej mi dovoľte, aby som vás taktiež informoval o príprave výstavby 16 bytového 
nájomného domu. 
V snahe stabilizovať, alebo aspoň spomaliť neustály úbytok počtu obyvateľov v našej obci, je 
povinnosťou samosprávy vytvárať aktívny prístup a hľadať možnosti riešenia bytovej otázky 
mladých rodín. Z tohto dôvodu vedenie obce už niekoľko rokov intenzívne pracuje na myšlienke 
prestavby budovy bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove na 16 bytový nájomný dom. 
Dlhodobým problémom však boli nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, na ktorom je 
budova postavená. Po niekoľkoročnom úsilí sa túto prekážku podarilo prekonať a vedenie obce 
mohlo začať intenzívne pracovať na príprave výstavby 16 bytového nájomného domu. Tak ako 
sme Vás už na schôdzach obecného zastupiteľstva informovali, veľmi intenzívne pracujeme na 
príprave výstavby 16 bytového nájomného domu, ktorý vznikne prístavbou a nadstavbou budovy 
bývalej materskej školy na Nižnom Kelčove. Cieľ je vytvoriť priestor pre bývanie mladých rodín 
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s deťmi. V súčasnosti prebieha konanie za účelom vydania stavebného povolenia. Po jeho 
ukončení bude nasledovať spracovanie a podanie žiadosti na ŠFRB. 
 
     Na základe sťažností nájomcov nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, 
ktorých trápia plesne na stenách z dôvodu ich podmáčania a následného vlhnutia stien zo 
severnej strany budovy, obec pristúpila na realizáciu oddrenážovania severnej steny 
v základoch budovy a zaústenia dažďových zvodov.  
V princípe to znamenalo odvedenie vody od obvodovej severnej steny. V rámci prác bolo 
zrealizované: 

• Výkop zeminy okolo základov budovy 
• Zameranie plynového potrubia 
• Výkop odvodňovacích kanálov krížených ponad plynové potrubie 
• Aplikácia NOP fólie 
• Montáž odvodňovacích rúr a perforovaných rúr s geotextíliou 
• Zásyp drenážnym kamenivom 
• Odvoz prebytočnej zeminy 
• Úprava terénu 

Práce sa realizovali v dňoch od 07. do 10. októbra 2014 prostredníctvom kmeňových 
pracovníkov obce a pracovníkov prijatých prostredníctvom UPSVaR. 
 
     Absolútne čerstvou je informácie o prebiehajúcom procese prípravy žiadosti a projektu pre 
rekonštrukciu časti štátnej cesty II/487 a cesty II/541 Semeteš. Práve dnes som sa stretol 
s pracovníčkou Správy ciest ŽSK, ktorá ma informovala o prebiehajúcom zámere. 
Rekonštruovaná by mala byť ½ profilu od mosta na ihrisko smer Turzovka až po koniec 
plynovodného potrubia. ½ profilu, kde bola realizovaná kanalizácia je momentálne v reklamácii. 
Projekt a žiadosť budú podávané v rámci ROP. Poďakovanie v tomto smere určite patrí 
predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi, nakoľko VÚC koná presne v tých intenciách na ktorých 
sme sa počas spoločného stretnutia zástupcov MHK a predsedu ŽSK dohodli. Treba dúfať, že sa 
to všetko podarí. 
 
 
Teraz prejdeme k doručením žiadostiam: 

 
Bod 1  Obec Makov, Makov č. 60, 023 56  Makov 
            Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z obce  
            Vysoká nad Kysucou v CVČ Makov 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Aj ZŠ E. A. Cernana navštevujú detí napr. z Turzovky a nedostávame na nich žiadne 
finančné prostriedky. 

 

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

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Vlasta! Gajdicová,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! ! Mgr.! Martin! Machciník,! Dpt.! Jozef!!

Vavrica,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6-8/2014 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť obce Makov, Makov č. 60, 023 56  Makov 
o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí z obce Vysoká nad 
Kysucou v CVČ Makov. 
 
 
 
 
 
Ad. 7  Interpelácie poslancov 
 
Starosta obce 
     V prípade, že sme počas rokovania dnešnej schôdze OZ neprešli veci na ktoré ste sa chceli 
informovať resp. by ste chceli predniesť svoje návrhy nech sa páči. 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne návrhy a pripomienky v rámci tohto bodu, starosta 
obce  uzavrel tento bod. 
 
 
 
 
Ad.8  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  
starostu obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 8/2014 bolo jednohlasne schválené. 
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Ad.9  Záver 

Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. 
     Aj keď to bude znieť ako milión krát počuté klišé predsa je to tak – štyri roky ubehli ako 
voda. Dovolím si tvrdiť, že pred štyrmi rokmi sme sa tu stretli ako prváci a dnes sú z nás už 
maturanti. Koľko udalostí sa udeje v živote človeka za tento čas a o koľko viac sa toho udeje 
v rámci obce.  
     Dovolím si tvrdiť, že v našej obci sa toho veľa dialo i vďaka Vám a Vašej poslaneckej práci. 
Dnes sú už naše mnohé nazvem to „spory“ minulosťou i keď všetci dobre vieme, že to neboli 
názorové nezhody kvôli vlastnej ješitnosti, ale práve naopak, kvôli čistému záujmu pracovať pre 
našu obce a posúvať jej rozvoj stále rok po roku dopredu. Mnohé veci, náročné i menej náročné, 
sa nám podarilo spoločne zrealizovať. Na realizáciu mnohých sme už teraz pripravení, ale 
mnohé naša obec potrebuje ešte zveľadiť, skrášliť či postaviť. Som rád, že počas našej spoločnej 
práce sme nepodľahli falošným sľubom či chiméram, ale snažili sme sa pevne stáť nohami na 
zemi a rok po roku zostavovať a napĺňať reálny rozpočet. 
     Dovoľte mi povedať jednoduché, strohé a predsa z hĺbky srdca vyslovené ĎAKUJEM. 
Ďakujem každému jednému z Vás! Bolo mi životnou cťou spolupracovať s Vami a cítiť Vašu 
podporu. Budúcim generáciám starostov tejto obce želám, aby mohli niekedy spolupracovať 
s takým kolektívom poslancov akými ste boli Vy. Nakoľko mnohí z Vás kandidujete 
i v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, želám Vám veľa úspechov a myslím si, že žiaden 
z obyvateľov našej obce nemusí váhať či Vás má opätovne podporiť. 
Ako malú spomienku na Vašu prácu, ako poslanca obecného zastupiteľstva prijmite prosím malý 
darček v podobe monografie Vysoká nad Kysucou so „špeciálnym“ venovaním. 

Následne starosta obce ukončil v poradí ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva o 15:30 hod. 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Jozef Zborovan                                              ..................................... 

Dpt. Jozef Vavrica                                  .....................................  
                                                               

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


