
Strana 1 z 20  Zápisnica č. 1/2015 
 
 

Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápisnica 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo zápisnice:   1/2015                                            dátum: 22.01. 2015 
 
 



Strana 2 z 20  Zápisnica č. 1/2015 
 
 

 

Zápisnica č. 1/2015 
 

z riadnej schôdze obecného zastupiteľstva konaného 22.01.2015 v pamätnej izbe 
E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 15:00 hod. 

 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Ing. Miroslav Dočár 
                          Miroslav Dorman 
                          Mg. Katarína Jantošová                          
                          Mgr. Jurčová Janka  
                          Mgr. Katarína  Chnapková   
                          Mgr. Bohuslav Krasula 
                          Ján Lysík  
                          Dpt. Jozef  Vavrica  
                          Jozef  Zborovan  
Neprítomní poslanci OZ : -- 
Prednosta obecného úradu : Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór : Jozef Vrbinár - neprítomný 
Hostia a ostatní prítomní : -- 

 
Program: l.  Otvorenie 
                 2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
                 3.  Výstavba 16-bytového nájomného domu 
                 4.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2015 
                 5.  Cyklochodník  „Strieborná Kysuca“ 
                 6.  Rôzne 
                 7.  Interpelácia poslancov 
                 8.  Návrh na uznesenie 
                 9.  Záver 
  
                                                        
 Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných, skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9, schôdza je  
uznášania schopná.  Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala 
riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,! Ján!Lysík,! !Dpt.! Jozef!Vavrica,! Jozef!
Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť 
vyššie uvedeným programom. 
 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová  
                                                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
 
 
Ad.3  Výstavba 16 - bytového nájomného domu 
 
Starosta obce: 

-  Otázku prípravy výstavby resp. prestavby bývalej budovy MŠ na Nižnom Kelčove na 
16-bytový nájomný dom sme prejednali ešte v predchádzajúcom funkčnom období, 
kedy obecné zastupiteľstvo svojim uznesením súhlasilo s prípravou na podanie žiadosti 
pre ŠFRB. 
Čas samozrejme pokročil a to musím povedať, že veľmi významne. Od toho času obec 
postupne bez akéhokoľvek otáľania realizuje všetky potrebné kroky. Máme 
dokončenú projektovú dokumentáciu, dokončené VO na dodávateľa stavby 
(realizované odborne spôsobilou osobou cez obchodný vestník) a dokonca už vydané 
stavebné povolenie (tomu samozrejme predchádza množstvo vyjadrení súhlasov 
a samozrejme jednaní s dotknutými účastníkmi konania – zo súkromných osôb pán 
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Miroslav Zajac s manželkou, manželia Mgr. Júlia a Ing. Stanislav Kubinec, pán Ing. 
Martin Bilík a taktiež všetky dotknuté inštitúcie – všetci dali súhlasné stanoviská 
a dohodli sme sa i na určitých požiadavkách). Momentálne beží lehota pre vyznačenie 
právoplatnosti stavebného povolenia. 
Nachádzame sa v štádiu prípravy samotnej žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr 
do 28.februára 2015 na ŠRRB prostredníctvom Okresného úradu v Žiline. Súčasťou 
žiadosti je stanovený zoznam rôznych príloh, medzi ktorými je tá najdôležitejšia 
schválenie predpísaného znenia uznesenia OZ o zabezpečení vlastných finančných 
zdrojov ako nutnej spoluúčasti. 
Následne starosta obce odovzdal slovo prednostovi Obecného úradu Vysoká nad 
Kysucou, Ing. Ladislavovi Kubačákovi. 

 
Ing. Ladislav Kubačák – prednosta:   

 
a) Dodávateľ stavebných prác a projektovej dokumentácie v zmysle verejného 

obstarávania je  spoločnosť McJeder, s.r.o , Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava 
 

b) Vysúťažená cena diela je vo výške : 
       Bez DPH  s DPH 

 Bytový dom- Prestavba:   58 635,83€         70 363€ 
 Bytový dom- Prístavba a nadstavba:           481 750,41€  578 100,50€ 
 PD Bytového domu- Prestavba:    3 541,67€      1 250,00€ 
 PD Bytového domu-Prístavba a nadstavba:  25 583,33€    30 700,00€ 
 PD – Technická vybavenosť:     1 291,67€      4 550,00€ 
 Vodovod:       8 400,00€    10 080,00€ 
 Kanalizácia:     16 600,00€    19 920,00€ 
 Miestna komunikácia:   16 200,00€    19 440,00€ 
 Cena diela spolu:             612 002,91€   734 403,50€ 

 
c)  Pre podanie žiadosti na ŠFRB je potrebné zo strany obecného zastupiteľstva 
doložiť: 

 
         
! 3.1 výpis z  uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré potvrdzuje:  

- údaje o účele, na ktorý sa podpora požaduje súhlas s investičným zámerom 
- súhlas so spôsobom financovania - úver zo ŠFRB (%),  dotácia z MDVRR SR (%), 

vlastné prostriedky 
- súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB  

 
 
 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných už nepredniesol 
žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 3.1 
hlasovať. 
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Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-3.1 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

a) Súhlasí  s účelom:   

výstavba nájomných bytov formou prestavby, prístavby a nadstavby v budove 
materskej školy súčasnosti nevyužívaného objektu – zmena  funkčného využitia na 
nájomné byty s použitím zdrojov ŠFRB, názov projektu : „Prestavba, prístavba a 
 nadstavba materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“. 
Stavba je umiestnená na KN-C 3453/1 a 3453/2 v k.ú. Vysoká nad Kysucou.   

b) schvaľuje  

Investičný zámer – prestavba, prístavba  a nadstavba bývalej materskej školy  na 
nájomný dom s 16 bytmi, súčasťou je aj technická vybavenosť. Názov projektu: 
„Prestavba, prístavba a nadstavba a  nadstavba materskej školy na bytový dom 
s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“ .  

# 1. NP - pozostáva z 2 jednoizbových, 1 dvojizbového a 1 trojizbového bytu 

# 2. NP – pozostáva z 2 dvojizbových a 4 jednoizbových bytov 
# 3. NP – pozostáva z 2 dvojizbových a 4  jednoizbových bytov 

 
c) Súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB pre  projekt: 

„Prestavba, prístavba a nadstavba materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, 
Vysoká nad Kysucou“  vo výške 415.409,40 €. 

 

d) Súhlasí so spôsobom financovania: 
Dodávateľ stavebných prác a projektovej dokumentácie  v zmysle verejného  
obstarávania je  spoločnosť McJeder, s.r.o , Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava. 
Vysúťažená cena diela je vo výške : 
                                                    Bez DPH                       s DPH 
 Bytový dom- Prestavba:   58 635,83€    70 363,00€ 
       Bytový dom- Prístavba a nadstavba:           481 750,41€  578 100,50€ 
       PD Bytového domu- Prestavba:    1 041,67€      1 250,00€ 
       PD Bytového domu-Prístavba a nadstavba:  25 583,33€    30 700,00€ 
       PD – Technická vybavenosť:     3 791,67€      4 550,00€ 
       Vodovod:     18 980,56€    22 776,67€ 
       Kanalizácia:       4 303,93€      5 164,72€ 
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       Miestna komunikácia:   17 915,51€    21 498,61€ 
       Cena diela spolu:             612 002,91€   734 403,50€ 

 
Financovanie: 

• Nájomné byty 
# Úver  z ŠFRB:60%......................................................... 60% t.j....408.240,00 € 
# Dotácia z MDVRR  SR :.................................................40% t.j....272.160,00 € 

# Vlastné zdroje:.................................................................................        13,50 € 
Nájomné byty spolu........................................................................680.413,50 € 

 

• Technická vybavenosť 

SO 04 Miestna komunikácia, rozpočtové náklady 21.498,61 € 

# Dotácia MDVRR SR na SO 04 Miestna komunikácia  ....................10.470,00 € 

# Vlastné zdroje : 

- SO 02 Vodovod............................................................................22.776,67 € 

- SO 03 Kanalizácia..........................................................................5.164,72 € 
- SO 04 Miestna komunikácia (odpočítaná dotácia)......................11.028,61 € 

- PD technickej vybavenosti.............................................................4.550,00 € 

Vlastné zdroje spolu pre technickú vybavenosť................................43.520,00 € 
 

Vlastné zdroje celkom (nájomné byty + TV)............................................................43.533,50 € 
 

 
! 3.2 súhlas a určenie spôsobu zabezpečenia záväzku 

A) Zabezpečenie záväzku nehnuteľnosťou: 
# zabezpečenie nehnuteľnosťou vo vlastníctve  obce  

o list vlastníctva k predmetu záložného práva (maximálne 3 mesiace starý) 
osvedčujúci vlastníctvo obce/ mesta/samosprávneho kraja k predmetnej 
nehnuteľnosti vrátane pozemku pod nehnuteľnosťou spolu s prístupovou 
cestou k nehnuteľnosti 

o aktuálny znalecký posudok (maximálne 3 mesiace starý) - hodnota 
nehnuteľnosti v znaleckom posudku musí byť vo výške min.1,3 násobku 
požadovaného úveru 

 
# zabezpečenie nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej (tretej) osoby ako žiadateľa  

o list vlastníctva k predmetu záložného práva (maximálne 3 mesiace starý)  
vrátane pozemku pod nehnuteľnosťou spolu s prístupovou cestou 
k nehnuteľnosti 



Strana 7 z 20  Zápisnica č. 1/2015 
 
 

o overené vyhlásenie, v ktorom dáva vlastník nehnuteľnosti k dispozícii 
predmetnú nehnuteľnosť dlžníkovi na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB, tzn. 
súhlas vlastníka, prípadne spoluvlastníkov nehnuteľnosti so zriadením 
záložného práva v prospech ŠFRB 

o aktuálny znalecký posudok (maximálne 3 mesiace starý) - hodnota 
nehnuteľnosti v znaleckom posudku musí byť vo výške min.1,3 násobku 
požadovaného úveru 

 
 

B) Zabezpečenie záväzku bankovou zárukou 
o záväzný písomný prísľub, resp. zmluva o poskytnutí bankovej záruky (údaje o 

predmete BZ, trvaní BZ, záruka min. do výšky požadovaného úveru) 
 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 
Spoločný návrh poslancov obecného zastupiteľstva so zabezpečením záväzku projektu: 
„Prestavba, prístavba a nadstavba a  nadstavba materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, 
Vysoká nad Kysucou“  ručiť nehnuteľnosťou - Materská škola č. s. 286 na KN-C 1716/1 
a KN-C 1716/3 v k.ú. Vysoká nad Kysucou podľa znaleckého posudku 
  
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 3.2 hlasovať. 
 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-3.2 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  
 

Súhlasí    

so zabezpečením záväzku  projektu : „Prestavba, prístavba a a  nadstavba materskej 
školy na bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“  nehnuteľnosťou – 
Materská škola č. s. 286 na KN-C 1716/1 a KN-C 1716/3 v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou podľa znaleckého posudku . 

 
 

! 3.3 súhlas s prijatím záväzku 
- dodržať nájomný charakter bytov po dobu  lehoty splatnosti úveru, najmenej však po 

dobu 30 rokov 
- zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB  
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- dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.) 
 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných už nepredniesol 
žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 3.3 
hlasovať. 

 
Hlasovanie*!
poslancov!

MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie 1/2015-3.3  

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou súhlasí :    
a) dodržať nájomný charakter bytov po dobu  lehoty splatnosti úveru, najmenej však po 

dobu 30 rokov, 
b) zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB,  

dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu (§ 2 
 
                                                                                     

! 3.4 Návrh VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch 
vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Z MDVaRR SR a úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania 

- Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.1.2015 
 
Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil návrh VZN, konštatoval, že 
k návrhu, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Po prezentácií návrhu VZN otvoril  k tomuto bodu diskusiu.  
Keďže nikto z prítomných nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva 
súhlasili, aby dal starosta obce o bode 3.4 hlasovať. 

 
Hlasovanie*!
poslancov!

MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie 1/2015-3.4  
" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje :  
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VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Z MDVaRR SR a úveru Štátneho fondu rozvoja bývania 
   
 

 

Ad.4  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.1/2015 
 
Starosta obce: 

Vzhľadom k tomu, že Obecné zastupiteľstvo v predchádzajúcom bode tohto rokovania 
súhlasilo s predložením projektu „Prestavba, prístavba a nadstavba a  nadstavba 
materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“,  predmetom 
ktorého je prestavba, prístavba a nadstavba v súčasnosti nevyužívaného objektu 
materskej školy so zmenou funkčného využitia  na nájomný bytový dom s 16 
bytovými jednotkami s použitím zdrojov ŠFRB, povinnou prílohu žiadosti pre ŠFRB 
je aj: 

- návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok, v ktorom sú  vyčlenené minimálne 3 
splátky  novopožadovaného úveru ŠFRB, 

- uznesenie obce o zapracovaní splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania 
zmluvného vzťahu so ŠFRB.  
 
Starosta obce následne poslancom obecného zastupiteľstva predložil prostredníctvom 
videoprojekcie návrh úpravy  rozpočtu obce na rok 2015 – úprava rozpočtu č. 1/2015  

 
 
Poslanci s návrhom starostu súhlasili a dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom návrhu 
hlasovať: 

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-4 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou : 
a) schvaľuje:  

• úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2015, v ktorom  sú  vyčlenené 
minimálne 3 splátky  novopožadovaného úveru ŠFRB vo výške 3.000,00 €,  splátky 
úrokov 1.050,00 € a  finančná čiastka na rok 2015 vo výške 43.511,00 €  ako vlastné 
zdroje k požadovanej dotácii na obstaranie „Prestavba, prístavba a nadstavba 
materskej školy na bytový dom s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“  a príslušnej 
technickej vybavenosti. 
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Prípadne nevyčerpania vlastných zdrojov  na technickú vybavenosť v roku 2015, bude 
zostávajúca čiastka zahrnutá do výdavkov rozpočtu obce v roku 2016.  
 
b) súhlasí 

• so záväzkom obce  - zapracovať splátky úveru zo ŠFRB (úver v celkovej výške 
415.409,40 € ) do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 

 

 
Ad. 5 Cyklochodník „Strieborná Kysuca“ 
 
Starosta obce: 

Jednak z dostupných médií, ale určite i z počutia ste určite zaregistrovali snahu obcí 
Horných Kysúc postupne realizovať nutné kroky k výstavbe cyklochodníka 
„Strieborná Kysuca“. 
S tou hlavnou aktivitou prišiel bývalý starosta Makova Ing. Marián Masnica, ktorý 
v súčasnosti už ako prednosta MsÚ Turzovka,  je i naďalej tou „styčnou osobou“. 
Projekt pre územné rozhodnutie bol financovaný zo zdrojov OCR Kysuce. Aktívne sa 
k zámeru postavil i mikroregión Horné Kysuce. 
Momentálne sa nachádzame vo fáze prípravy územného rozhodnutia a následne budú 
môcť obce realizovať výkup pozemkov.  
Nadchádzajúce programové obdobie by malo zo sebou priniesť výzvy orientované 
práve na cyklo - dopravu. Tento projekt ma doslova „obrovský“ rozpočet a určite sa 
bude realizovať po etapách, ktoré budú vopred už pripravené. Vo veci je preto nutné 
aktívne konať. 

Následne starosta obce predstavil poslancom OZ prostredníctvom videoprojekcie  projekt 
Organizácie cestovného ruchu Kysuce, Námestie Slobody č. 30, Čadca, ktorá je spoločne 
s mestami Čadca a Turzovka a obcami Makov, Vysoká nad Kysucou, Podvysoká, Olešná, 
Staškov, Raková, Korňa a Klokočov investorom diela „Cyklochodník „Strieborná Kysuca“. 
Úlohou jednotlivých miest a obcí je v zmysle § 4 ods.2 pís. d) zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov – vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti 
pre účely územného rozhodnutia. 
 
Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou s návrhom trasy  diela „Cyklochodník „Strieborná Kysuca“  
súhlasili a dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-5 
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" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje investičný zámer diela „Cyklochodník „Strieborná Kysuca“ bez 
pripomienok. 

 
 

Ad. 6 Rôzne 
 
Starosta obce: 
 

! 6.1 Prístrešok pred Dom nádeje vo Vyšnom Kelčove 
– Prebieha spracovanie projektu spoločne s návrhom cenovej kalkulácie. 

Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou informáciu starostu obce o priebehu prípravy pre 
výstavu  „Prístrešok pred Dom nádeje vo Vyšnom Kelčove“ zobrali na vedomie. 
(Uznesenie 1/2015- 6.1). 

 

 
! 6.2  Rozvoz stravy 

 
V piatok 23. 1. 2015 máme spoločné stretnutie s pánom riaditeľom ZŠ a vedúcimi 
jedálňami, kde chceme nájsť spôsob najefektívnejšieho fungovania jedální 
vzhľadom i na potrebu určitého „dovybavenia“. Pán riaditeľ dostal zadanie 
s prípravou všetkých nutných súhlasov a potvrdení na čom sa už pracuje. 
Pre obec Vysoká nad Kysucou v zmysle schváleného rozpočtu pripravuje odborne 
spôsobilá osoba VO pre nákup nového vozidla a zároveň realizujeme získanie 
súhlasov a hygienických potvrdení pre vozidlo Roomster. 
 

Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou informáciu starostu obce o priebehu prípravy pre 
rozvoz stravy  zobrali na vedomie (Uznesenie 1/2015-6.2). 

 
! 6.3. Vstup obce Vysoká nad Kysucou do občianskeho združenia MAS Bytčiansko 

(miestne akčné skupiny) 
 
Metóda  prístupu LEADER- Opatrenie 19- programu rozvoja vidieka SR na roky 
2014-2020, je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku, ktorého základnou 
myšlienkou je podporovať rozvoj regiónu na základe využívania lokálneho potenciálu 
územia. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno - súkromné 
partnerstvá, nazývané miestne akčné skupiny – MAS. 
MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja so svojimi cieľmi, 
opatreniami a činnosťou,  čo chce a má v pláne  realizovať formou SWOT analýzy. 
Stratégia miestneho rozvoja  musí vychádzať z ustanovení uvedených v Partnerskej 
dohode SR 2014-2020 berúc do úvahy špecifiká jednotlivých fondov, ktoré sú 
stanovené v rámci príslušných programov – program rozvoja vidieka (opatrenie 
LEADER) a Integrované regionálny operačný program (prioritná os CLLD). 
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MAS vo svojich podmienkach môže vyhlasovať výzvu, prijímať a posudzovať žiadosti 
a predkladať žiadosti zodpovednému riadiacemu orgánu na konečné overenie 
oprávnenosti.  
Špecifické ciele MAS: 

- koncepčný a realizovateľný regionálny rozvoj regiónu zohľadňujúci hlavne regionálne 
kritéria, 

- zlepšenie lokálnej infraštruktúry v regióne, 
- využitie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu regiónu, 
- Znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikania a rozvoj turizmu v regióne. 

 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných už nepredniesol 
žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.3 
hlasovať. 
 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-6.3 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje  
vstup obce Vysoká nad Kysucou do občianskeho združenia MAS (miestne akčné 
skupiny) Bytčiansko. 

 
Žiadosti na prejednanie: 

! 6.4 Rodina Chovancová Vysoká nad Kysucou č. 358 a  Parížeková, Vysoká nad 
Kysucou č. 360 

- Žiadosť o osadenie dopravných značiek (zákaz vjazdu traktorom v oboch smeroch) na 
miestnej komunikácií  parc. č. KN-C 2224 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie žiadosť zaregistrovanú obcou 
Vysoká nad Kysucou pod č. 48/2015 dňa 21.1.2015 a otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 
 

# Dpt. Jozef Vavrica 
- Ak sa dobre pamätám, tento prípad sme už riešili, keď chceli uvedené rodiny miestnu 

komunikáciu od obce odkúpiť do osobného vlastníctva. Osadenie značiek nie je 
jednoduché, nemôžeme nikomu zakázať, aby si odviezol úrodu poprípade niečo iné zo 
svojich nehnuteľnosti a preto navrhujem, aby starosta obce preveril možnosti osadenia 
dopravného značenia s Dopravným Inšpektorátom v Čadci.   

Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.4 hlasovať. 
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Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
Uznesenie 1/2015-6.4 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
poveruje  
starostu obce preveriť na Dopravnom inšpektoráte v Čadci,  umiestnenie dopravného 
značenia na miestnej komunikácií parc. č. KN-C 2224. 

 
! 6.5 Terézia Lisková,  Vysoká nad Kysucou č. 67 

- List poukazujúci na protiprávne konanie bývalého MNV a obce Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie list p. Terézie Liskovej, 
Vysoká nad Kysucou 67,  zaregistrovaný obcou Vysoká nad Kysucou pod č. 10/2015 
dňa 09.1.2015 a otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 

# P. Lisková v uvedenom liste obviňuje obec Vysoká nad Kysucou za to, že jej boli  
v minulosti neoprávnené odobraté nehnuteľnosti bývalým MNV a  obcou Vysoká nad 
Kysucou, no  nie je zrejmé o čo jej  konkrétne ide (či chce späť navrátiť majetok, ktorý 
jej bol podľa nej neoprávnene odobratý, ak áno,  akým spôsobom a pod).  
Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou list p. Terézie Liskovej zobrali na vedomie  
a žiadajú p. Liskovú vyzvať k tomu, aby svoje podanie konkretizovala. 
(Uznesenie 6-5-1/2015). 

 
! 6.6  J&Handel, s.r.o., Vyšný Kelčov1158,   023 55 Vysoká nad Kysucou  

- Žiadosť o opravu prenajatých priestorov a zápočet nákladov 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie žiadosť J&Handel, s.r.o., 
Vyšný Kelčov1158,   023 55 Vysoká nad Kysucou  zo dňa 16.1.2015, v ktorej žiadateľ 
žiada obecné zastupiteľstvo o súhlas vykonať opravu prenajatých priestorov v budove 
požiarnej zbrojnice Horný Kelčov č. 735 a zápočet vynaložených nákladov s nájmom.  
Predmetná oprava sa týka zateplenia stropu prenajatej miestnosti polystyrénom hr.20 
cm. Plocha  zateplenia  je cca 60 m2 a náklady predstavujú cca 1.000 €. Dôvod tohto 
opatrenia – nízke teploty (na poschodí sa obmedzila prevádzka Reštaurácie 
„Požiarník“), dochádza k plesneniu stien, zvýšené náklady na vykurovanie.  Po 
odprezentovaní žiadosti starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 
 

# Ján Lysík - musím povedať, že dôvody ktoré sa uvádzajú v žiadosti sú pravdivé. 
Reštaurácia na poschodí sa iba temperuje a vykuruje sa iba pri akciách (svadby, 
pohrebné akcie, zasadnutia...). Spodné časti sú zle zaizolované a preto navrhujem 
započítať do nájmu 100% nákladov za materiál. 
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#  Miroslav Dorman – k započítaniu a vyúčtovaniu nákladov je potrebné doložiť 
právoplatné doklady o ich nadobudnutí a zabudovaní. 

# Ing. Miroslav Dočár – z proti požiarneho hľadiska by mala byť  použitá na zateplenie 
namiesto polystyrénu minerálna vlna.. 

# Dpt. Jozef Vavrica – z hľadiska energetického posúdenia som by sa nemali steny ani 
stropy zatepľovať z vnútornej strany, nakoľko potom vznikajú plesne. 

 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.6 hlasovať. 

 
Hlasovanie**
!poslancov!

MENO*
*

!

ZA* Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Dpt.!Jozef!Vavrica!
!
Uznesenie 1/2015-6.6 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
súhlasí 
so zateplením prenajatých priestorov v budove Požiarnej zbrojnice Vyšný Kelčov 
spoločnosťou  J&Handel, s.r.o., Vyšný Kelčov 1158,   023 55 Vysoká nad Kysucou  a 
so  zápočtom vynaložených nákladov za materiál (po doložení fakturačných dokladov) 
s nájmom.   

 
! 6.7  Robdata, s.r.o., Čierne 175,   023 56 Makov  

- Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie žiadosť Robdata, s.r.o., 
Čierne 175,   023 56 Makov zo dňa 08.1.2015, zaregistrovanú obcou Vysoká nad 
Kysucou pod č. 11/2015 dňa 9.1.2015,  v ktorej žiadateľ žiada obecné zastupiteľstvo 
o predlženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 v budove Domu služieb 
č. 200, s platnosťou od 16.1.2015.  Po odprezentovaní žiadosti starosta obce otvoril  k 
tomuto bodu diskusiu. 

Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.7 hlasovať. 

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Uznesenie 1/2015-6.7 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
Schvaľuje 
žiadosť spoločnosti Robdata, s.r.o., Čierne 175, o predlženie Zmluvy o nájme 
nebytových priestorov č. 2/2012 v budove Domu služieb č. 200 a túto predlžuje na 
ďalšie 3 roky  s platnosťou od 16.1.2015.   

 
 

! 6.8 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – ZO Vysoká nad Kysucou 
- Poďakovanie predsedníčky ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie list predsedníčky ZO ZPCCH 
Vysoká nad Kysucou p. Márie Šupčíkovej zo dňa 19.1.2015, v ktorom pani 
predsedníčka  vyslovuje v mene svojom, ale aj v mene všetkých 82 členov základnej 
organizácie, poďakovanie obecnému zastupiteľstvu za poskytnutie finančnej pomoci 
na činnosť organizácie v roku 2015. 

Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou informáciu starostu obce o poďakovaní predsedníčky ZO 
ZPCCH Vysoká nad Kysucou p. Márie Šupčíkovej  zobrali na vedomie. (Uznesenie 6-8-
1/2015). 
 

! 6.9  Združenie TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 02354 Turzovka  
- Žiadosť o stanovenie členov do Správnej rady TKO Semeteš n.o. a Dozornej rady TKO 

Semeteš n.o. 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie žiadosť Združenie TKO 
Semeteš n.o., Semeteš 439, 02354 Turzovka zo dňa 13.1.2015, zaregistrovanú obcou 
Vysoká nad Kysucou pod č. 26/2015 dňa 14..1.2015.  Po odprezentovaní žiadosti 
starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. 
 

# Spoločný návrh poslancov OZ: 
- Zástupca Správnej rady TKO Semeteš n.o., pre volebné obdobie 2015-2018 – Ing. Ján 

Lisko  
- Zástupca Dozornej rady TKO Semeteš n.o.,  pre volebné obdobie 2015-2018 – Ing. 

Miroslav Dočár  
 

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.9 hlasovať. 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
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Uznesenie 1/2015-6.9 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
Schvaľuje 

- zástupcu Správnej rady TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 02354 Turzovka,  za obec 
Vysoká nad Kysucou pre volebné obdobie 2015-2018 – Ing. Ján Lisko  

- zástupcu Dozornej rady TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 02354 Turzovka,  za obec 
Vysoká nad Kysucou  pre volebné obdobie 2015-2018 – Ing. Miroslav Dočár . 

 
 

! 6.10  Danka Šurinová a Igor Šurina, obaja  Vysoká nad Kysucou 280 
- Žiadosť o zámer odpredať majetok obce  KN-C 1703/10 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 193 m2  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Manželia Danka Šurinová a Igor Šurina, obaja  Vysoká nad Kysucou 280, žiadajú 
o odkúpenie pozemku - parcely KN-C 1703/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
193 m2 v k.ú. vysoká nad Kysucou. Predmetný pozemok žiadajú od obce odkúpiť 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za symbolickú cenu, nakoľko za tento pozemok 
už raz zaplatili, o čom majú aj Kúpnu zmluvu. 
Odôvodnenie osobitného zreteľa 
Koncom 80-tych rokoch minulého storočia bol pôvodný pozemok KN-C 1703/10 
o výmere 580 m2  miestnej časti „Nová Kolónia“  (zložený z terajších KN-C 1703/10 
o výmere 193 m2, KN-C 1703/25 o výmere 82 m2, KN-C 1703/31 o výmere 70 m2, KN-
C 1703/30 o výmere 235 m2), vedený ako „stavebný pozemok“ určený na IBV. 
Vzhľadom k tomu, že cez uvedený pozemok bola vytvorená miestna komunikácia – 
KN-C 1703/25 (prepojenie na pôvodnú komunikáciu), pôvodný pozemok stratil 
charakter “stavebný pozemok“ . V 90-tych rokoch minulého storočia si od obce 
Vysoká nad Kysucou odkúpili novovytvorené  pozemky (KN-C 1703/10 o výmere 193 
m2 - Igor Šurina a manželka Danka  a KN-C 1703/30 o výmere 235 m2 – Ján 
Nekoranec a manželka Anna).  Manželia Igor a Danka Šurinová si mali zhotoviť 
geometrický plán na novovytvorenú parcelu KN-C 1703/10  a podať návrh na vklad do 
katastra, no takto neučinili a preto je doteraz parcela KN-C  1703/10 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 193 m2, vedená na LV 1479 - Obec Vysoká nad Kysucou, aj 
napriek tomu, že za uvedený pozemok už zaplatili. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľmi, jeho umiestnenie a možnosť 
využitia je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa 
opodstatnené.  
 
 
Starosta obce dal hlasovať o bode 6.10 – predaj majetku obce z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov - ide o odpredaj nehnuteľnosti KN-C 1703/10 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2 v k.ú. vysoká nad Kysucou. 
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Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie 1/2015-6.10 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
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:  

Danka Šurinová a Igor Šurina,  obaja bytom Vysoká nad Kysucou č. 280: 
• a to pozemku parc. č. C-KN 1703/10 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

Vysoká nad Kysucou  o výmere 193 m2 zapísaného na LV 1479 v podiele 1/1 
podľa novo spracovaného geometrického plánu, ktorý bude vytvorený na 
náklady žiadateľov. 

Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili -
Kúpna zmluva zo dňa 21.10.1992 

Odôvodnenie: 
Koncom 80-tych rokoch minulého storočia bol pôvodný pozemok KN-C 1703/10 
o výmere 580 m2  miestnej časti „Nová Kolónia“  (zložený z terajších KN-C 1703/10 
o výmere 193 m2, KN-C 1703/25 o výmere 82 m2, KN-C 1703/31 o výmere 70 m2, KN-
C 1703/30 o výmere 235 m2), vedený ako „stavebný pozemok“ určený na IBV. 
Vzhľadom k tomu, že cez uvedený pozemok bola vytvorená miestna komunikácia – 
KN-C 1703/25 (prepojenie na pôvodnú komunikáciu), pôvodný pozemok stratil 
charakter “stavebný pozemok“ . V 90-tych rokoch minulého storočia si od obce 
Vysoká nad Kysucou odkúpili novovytvorené  pozemky (KN-C 1703/10 o výmere 
193 m2 - Igor Šurina a manželka Danka  a KN-C 1703/30 o výmere 235 m2 – Ján 
Nekoranec a manželka Anna).  Manželia Igor a Danka Šurinová si mali zhotoviť 
geometrický plán na novovytvorenú parcelu KN-C 1703/10  a podať návrh na vklad 
do katastra, no takto neučinili a preto je doteraz parcela KN-C  1703/10 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 193 m2, vedená na LV 1479 - Obec Vysoká nad Kysucou, 
aj napriek tomu, že za uvedený pozemok už zaplatili. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľmi, jeho umiestnenie a možnosť 
využitia je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa 
opodstatnené. 
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! 6.11  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297, Bôrická cetsa č. 
1960, 010 57 Žilina 

- Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území obce Vysoká 
nad Kysucou, zapísaného v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu, odboru 
katastrálneho Čadca na liste vlastníctva číslo 3001 ako parcela č. KN-E 1373, druh 
pozemku: orná plocha o výmere 4750 m2, ktorého v podiele 1/3 je vlastníkom obec 
Vysoká nad Kysucou, so sídlom Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 
00314340 z dôvodu umiestnenia vodovodného potrubia DN 200 v dĺžke 53,00 m 
s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého 
potrubia na obidve strany, čo predstavuje výmeru 169,60 m2, 
 
Starosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie návrh na zriadenie vecného 
bremena v prospech Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297, 
Bôrická cetsa č. 1960, 010 57 Žilina. Po odprezentovaní návrhu starosta obce otvoril  
k tomuto bodu diskusiu. 

 
Keďže nikto z prítomných už nepredniesol žiadny iný návrh, poslanci obecného 
zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 6.11 hlasovať. 

 
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
Uznesenie 1/2015-6.11 

" Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
Súhlasí 
so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného 
bremena, ktorým je Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická 
cesta č. 1960, 010 57 Žilina., IČO: 36672297, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na 
pozemku v katastrálnom území obce Vysoká nad Kysucou, zapísaného v katastri 
nehnuteľnosti Okresného úradu, odboru katastrálneho Čadca na liste vlastníctva číslo 
3001 ako parcela č. KN-E 1373, druh pozemku: orná plocha o výmere 4750 m2, 
ktorého v podiele 1/3 je vlastníkom obec Vysoká nad Kysucou, so sídlom Ústredie 
215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340, vodovodné potrubie DN 200 
v dĺžke 53,00 m s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 
uloženého potrubia na obidve strany, čo predstavuje výmeru 169,60 m2, v rozsahu 
vyznačenom  v geometrickom pláne č. B-15/2009, ktorý vyhotovila GEOMA, Ing. 
Vladimír Janík, Okružná 100/19, 022 01 Čadca dňa 16. 02. 2009. 
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Ad. 7 Interpelácia poslancov 
 

! 7.1 Mgr. Janka Jurčová 
- V poslednom období zaznamenávam problém s verejným osvetlením v obci. Svetlá 

verejného osvetlenia večer neskoro zapínajú keď je už veľká tma a ráno zas dlho 
svietia keď je zasa už vidno. Je potrebné ich prestaviť. 

# Starosta obce 
O probléme vieme, už sme oslovili zástupcu spoločnosti, ktorá verejné osvetlenie 
rekonštruovala o nastavenie modulu GPS. 

 
! 7.2 Mgr. Bohuslav Krasula 

- Žiadam o vybudovanie  schodov na cintoríne v Hornom Kelčove, nakoľko prístup 
z pravej strany na cintorín je veľmi strmý.  

 
! 7.3 Mgr. Katarína Chnapková 

- Chcem iba pripomenúť, aby sa oslovil Telekomunikačny úrad o výmenu telefónneho 
stĺpu  pri mojom RD , pretože je v takom stave, že ak zafúka silnejší vietor tak určite 
spadne.  
 
Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou body 7.1, 7.2. a 7.3 zobrali na vedomie. 
(Uznesenie 6-1-1/2015). 

 
 
 
 

Ad. 8 Schválenie uznesenia 
V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení 

Miroslav Dorman a Mgr. Katarína Jantošová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na 
uznesenie dal starosta hlasovať: 

Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA*
Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík,!!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!

Zborovan!
PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

  Uznesenie OZ č. 1/2015 bolo teda jednohlasne prijaté. 
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Ad. 6 Záver 
Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 

a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne prvú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1730 hod. 
 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                                               ………………………..                      
  
Dpt. Jozef Vavrica                                    ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                    ………………………. 
 


