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Zápisnica OZ č. 2/2015 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 17. 02. 2015 
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 
                                Ing. Miroslav Dočár 
                                Mgr. Katarína Jantošová 
                                Ján Lysík    
                                Jozef Zborovan 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                                Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ : nikto 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
Program schôdze: 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva  
  4. Výstavba a zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev  
  5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2015  
  6. Voľba hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na volebné obdobie 2015-2021 
  7. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti  
  8. Rôzne  
  9. Interpelácie poslancov 
10. Návrh na uznesenie 
11. 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 2. 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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 17. 02. 
2015.     
 
   
 
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: Ing.   Miroslav Dočár 
                                                                                    Mgr. Bohuslav Krasula 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
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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,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!
Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva 
 
 
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“. 

Podanie správy: Uznesenie je splnené. 
 
 
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. 

Podanie správy: 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. 
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Starosta obce 
    V súvislosti s pripájaním sa odomácností na sieť verejnej kanalizácie, navrhujem 
obecnému zastupiteľstvu predĺžiť platnosť VZN č. 3/2011 do konca kalendárneho roka 
2015. 

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2/2015-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti VZN č. 3/2011 o zabezpečení dodávky 
vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce 
Vysoká nad Kysucou do konca kalendárneho roka 2015. 
 
 
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. 

Podanie správy: Žiadosť považujem za plne opodstatnenú. Uznesenie je otvorené 
a zateplenie bolo naplánované v rozpočte na tento kalendárny rok. 
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval podmieniť plnenie tohto uznesenia tým, že k plneniu uznesenia sa 
pristúpi až po vyrovnaní všetkých dlhov aktuálnych nájomníkov bytovky. 

 
 

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. 

Podanie správy: 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. 
V napĺňaní uznesenia a v jednaniach budeme pokračovať v jarných mesiacoch. 
 
 
 
 
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. 

Podanie správy: Uznesenie je splnené. Vlek odkúpil na základe predloženej ponuky pán 
Patrik Nevidzan. 
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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.  

Podanie správy: Vo veci nenastal žiaden posun.  
 
 
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. 

Podanie správy: Uznesenie je splnené nakoľko nám bol doručený oznam o akceptácii 
vynaložených finančných prostriedkov a tieto nám v zmysle schválenej žiadosti budú 
v tomto roku refundované. 
 
 
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.  

Podanie správy: Nakoľko zo strany SSE ešte nedošlo k realizácii, žiadosť ostáva 
neprejednaná.  

 

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“. 

Podanie správy: Uznesenie splnené. Cesta bola opravená asfaltovým povrchom na jeseň 
minulého roka. 
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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. 

Podanie správy: Uznesenie je splnené. 
 
 
Uznesenie č. 3-3-3/2014 

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

Podanie správy: 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. 

Podanie správy: Uznesenie je splnené. 
 
 
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. 

Podanie správy: Toto uznesenie ostáva otvorené do tohto kalendárneho roka. V závere 
minulého roka sme priestor prešli spoločne s pánom riaditeľom a vytypovali sme určitú 
alternatívu, ktorú prejednáme so žiadateľmi v jarných mesiacoch po ústupe snehu. 
 
 
Uznesenie č. 19-1-9/2014 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jarmily a Štefana Svrčeka, Hlinené 90, 
023 54 Turzovka o zavedenie verejného osvetlenia v miestnej časti „Závodie“ 
a doporučuje vedeniu obce zistiť technické možnosti zriadenia verejného osvetlenia, 
predložiť na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

Podanie správy: Toto uznesenie prejednáme na dnešnej schôdzi OZ. 
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja som proti schváleniu  tejto žiadosti, nehnuteľnosti okolo domu p. Svrčeka sú 
neobývané a on tento dom v podstate využíva ako víkendovú chalupu. 
 
 

Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o tejto žiadosti 
hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,!Ján!Lysík,!Jozef!Zborovan,!Dpt.!Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!

Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová!
ZDRŽAL*SA* Ing.!Miroslav!Dočár!

!
Uznesenie č. 2/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jarmily a Štefana Svrčeka, bytom Hlinené 90, 
023 54 Turzovka o zavedenie verejného osvetlenia v miestnej časti „Závodie“. 
 
 
 
Uznesenie č. 19-2-9/2014 

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Železníc SR o prehodnotenie 
dopravného značenia pri železničných priecestiach a schvaľuje osadenie dopravných 
značiek B20 – Gajdicovský prejazd časť „U Sojkov“, prejazd u Janských a prejazd vo 
Varechovskom potoku. 

Podanie správy: V tomto prípade došlo k zmene samotnej požiadavky ŽSR nakoľko 
železnice zakúpia dopravné značky po obci ich chcú iba osadiť čo je pre nás výhodnejšie. 
Uznesenie považujem za splnené. 

 

 
 
Uznesenie č. 19-3-9/2014 

! Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ústnu žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o osvetlenie 
autobusovej zastávky „U Šteglíka“.  

Podanie správy: Uznesenie je splnené. 
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Rok 2015 
 
Uznesenie 1/2015-3.2 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

Súhlasí  

so zabezpečením záväzku projektu: „Prestavba, prístavba 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 . 

Podanie správy: Tu došlo k zmene. Z dôvodu, že zriadenie finančnej zábezpeky v banke by 
stálo viac ako 6 000,00 EUR (!), dala obec spracovať odhad ceny budovy materskej školy 
a počas realizácie prác bude ručiť touto budovou. Po dokončení výstavby bude záložné 
právo zrušené a bude sa ručiť novopostavenou bytovkou. Takto sme zaplatili len za 
vyhotovenie odhadu. Samozrejme všetko záleží na tom, či naša žiadosť bude alebo nebude 
schválená. 
 
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. 

Podanie správy: Na naplnení uznesenia pracujem. Ohlásil som sa u dopravného inšpektora 
a čakám na termín stretnutia. Medzičasom žiadateľ doručil ďalší list. 

 
Starosta obce 
     Bolo by dobé aby v tejto veci OZ zaujalo nejaké stanovisko. Ak ma tým OZ poverí, je 
v mojej právomoci zavolať si na jednanie obidvoch účastníkov tohto sporu aj p. Hetflajša 
aj p. Chovanca. 
 

Vyjadrenie: OZ nemôže brániť prístupu k rodinným domom a k nehnuteľnostiam, ktoré sú 
prístupné z predmetnej miestnej komunikácie ani určovať kto miestnu komunikáciu môže 
využívať a kto nie. Práva jej využívania sú rovnaké pre všetkých. 
 
 
 

" 7.2 Mgr. Bohuslav Krasula 
- Žiadam o vybudovanie schodov na cintoríne v Hornom Kelčove, nakoľko prístup z pravej 

strany na cintorín je veľmi strmý.  
Podanie správy: Uznesenie ostáva otvorené. Možnosť realizácie a hlavne spôsob preveríme 
v jarných mesiacoch. 
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" 7.3 Mgr. Katarína Chnapková 
- Chcem iba pripomenúť, aby sa oslovil telekomunikačný úrad o výmenu telefónneho stĺpu  

pri mojom RD, pretože je v takom stave, že ak zafúka silnejší vietor tak určite spadne.  
Podanie správy: Uznesenie je otvorené. Zatiaľ som vo veci, z dôvodu prípravy podávania 
projektov, nekonal. 
 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Pokiaľ môžem znova by som apeloval vo veci úpravy chodníkov na cintoríne vo 
Vysokej nad Kysucou. Tie sú naozaj v zlom stave, často rozbahnené. Samozrejme, aby to 
nebolo nákladné mohli by sa tieto chodníky len vysypať makadamom. Bol by som rád, 
aby sa nad tým pouvažovalo. Je to naozaj potrebné a je to pre všetkých Vysočanov. 

 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Pokiaľ vysypeme chodníky makadamom, bude sa to zvážať. Ja by som túto vec ešte 
neriešil, čaká nás tento rok výkup pozemkov pod cintorín, to odoberie obci nemalé 
finančné prostriedky. 

 
 

Starosta obce 
     Ja dám tieto chodníky chlapom pomerať a pripravíme finančný odhad, koľko by to 
obec vyšlo. 

 
 
 
Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o návrhu p. 
Ing. Miroslava Dočára hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-3.3 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce pripraviť návrh na opravu chodníkov na cintoríne 
v Ústredí obce. 
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Dpt. Jozef Vavrica 
K uzneseniu č. 6-5-1/2015 - Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou list p. Terézie Liskovej 
zobrali na vedomie a žiadajú p. Liskovú vyzvať k tomu, aby svoje podanie 
konkretizovala. 
Chcem uviesť, že som sa osobne rozprával z dcérou pani Liskovej a problematiku som sa 
jej snažil objasniť. Záleží teda na nich ako budú ďalej postupovať. 

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2/2015-3.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Ad. 4 Výstavba a zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev 
 
     V tomto bode predstavil starosta obce prostredníctvom videoprojekcie zapojenie sa obce do 
aktuálnych projektových výziev a prebiehajúcu výstavbu v obci. 
 
1. Projekty  a žiadosti  o nenávratný finančný príspevok podané v r. 2012,  

2013 a 2014, ktoré prešli do roku 2015: 
 
 

! ROK 2012 
 

1.) Poskytovateľ NFP : Operačný program cezhraničnej spolupráce SR a Poľsko 

Žilinský samosprávny kraj  
Názov  mikroprojektu:  Od drotára k astronautovi E.A. Cernanovi - spoločné 
sochárske  sympózium 
Cieľ mikroprojektu:  
Spoločný projekt obce s poľským partnerom – obec Žywiec. Účastníci sochárskeho 
sympózia budú umelci z Poľska  a Slovenska a detí z detských domovov. Počas hlavného 
sochárskeho sympózia sa budú môcť zapojiť  aj obyvatelia  obce spolu s deťmi do 
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tvorivej dielne, ktorú budú viesť slovenskí a poľskí umelci. Počas celého sympózia sa 
budú tvoriť sochy na tému – Pocta rodákovi – astronautovi E.A. Cernanovi - od drotára 
k astronautovi.  
Náklady:  
Celkový rozpočet.......................................................................................... 51.705,34 € 
Požadovaná dotácia (EFRR) : (85%).............................................................43.949,53 € 
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (10%).................................5.170,54 € 
Vlastné zdroje: (5%)........................................................................................2.585,27 € 
Podanie  projektu: 27.07.2012 a doplnenie 03.09.2012 
Vyjadrenie :  
List ŽSK č. 872/2015/OCKJ-005 zo dňa 02.02.2015: 
- mikroprojekt schválený -  v celkovej sume 51.705,34 € so spolufinancovaním 

43.949,53 € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mikroprojekt 
musí byť ukončený najneskôr do 31.5,.2015 

 
! ROK 2014 

 
1) 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 je v zásobníku 

 
 

2) Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava 
Činnosť: Podpora projektov zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia  
Názov  projektu:  Špeciálne  zametacie  vozidlo 
Cieľ projektu:  
Zlepšenie čistoty v obci, kvalitnejšie ovzdušie 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 110.850,00 € 
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 105.307,50 € 
Vlastné zdroje: ................................................................................................5.542,50 € 
 Podanie  projektu: 30.10.2014 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
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3) Poskytovateľ NFP : Enviromentálny fond Bratislava 
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva  
Názov  projektu:  Nákup zariadení na rozšírenie separovaného zberu 
Cieľ projektu:  
Zlepšenie a rozšírenie separovaného zberu  
 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 38.380,00 € 
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 36.461,00 € 
Vlastné zdroje: ..............................................................................................1.919,00 € 
Podanie  projektu: 30.10.2014 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 

 
 

4) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo kultúry SR 
Gestor programu: sekcia kultúrneho dedičstva  
Názov  projektu:  Zbojnícka hudba Kyčera 
Cieľ projektu:  
Zakúpenie krojov a hudobných nástrojov 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 21.845,00 € 
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 20745,00 € 
Vlastné zdroje: ..............................................................................................1.100,00 € 
 Podanie  projektu: 05. 12. 2014 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
 
 
 

5) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo vnútra SR 
Gestor programu: Okresný úrad v Žiline  
Názov  projektu:  Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad 
                               Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému 
Cieľ projektu:  
Prevencia proti vandalizmu, výtržníctvu   a  páchaním spoločenských deliktov – 
odhalenie páchateľa  
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 12.860,00 € 
Požadovaná dotácia : .................................................................................. 12.860,00 € 
Vlastné zdroje: ..............................................................................................0,00 € 
 Podanie  projektu: 15. 12. 2014 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
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Projekty  a žiadosti  o nenávratný finančný príspevok podané v ku dňu 17. 02. 
2015: 
 

1) 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 regiónov, spoločenské akcie, športové a kultúrne podujatia, možnosti využitia 
a trávenie voľného času, propagačný materiál.  
Náklady : celkové náklady projektu – 9.890,00 €. 
                              požadované náklady z EÚ – 8406,50 €......................................85% 
                              spolufinancovanie zo št.  rozpočtu – 989,00 €.............................10% 
                              spolufinancovanie z rozpočtu obce – 494,50 €..............................5% 
 Podanie  projektu: 20. 01. 2015 
 
 

2) Poskytovateľ : Okresný úrad Žilina - ŠFRB 

Názov  projektu:  Prestavba, prístavba a  nadstavba materskej školy na bytový dom 
s 16 bytmi, Vysoká nad Kysucou“ . 
Účel:   
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.   
Spôsob 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€ 
       Miestna komunikácia:   17 915,51€    21 498,61€ 
       Cena diela spolu:             612 002,91€   734 403,50€ 
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Financovanie: 

• Úver  z ŠFRB: 

# Prestavba (projekt + stavebné práce - 70%) ......................................50.129,10 € 

# Prístavba a nadstavba (projekt + stavebné práce -60%)...................365.280,30 € 

# Úver spolu ...............................................................................    415.409,40 € 
 

• Dotácia z MDVRR  SR : 

# Prestavba (projekt + stavebné práce - 30%) ......................................21.483,90 € 

# Prístavba a nadstavba (projekt + stavebné práce -40%)..................243.520,20 € 

                                                                                                          265.004,10 € 
Technická vybavenosť: 
SO 04 Miestna komunikácia , rozpočtové náklady 21.498,61 € 

# Dotácia (42 €/m2 x 249,50 m2)...........................................................10.479,00 € 
# Dotácia z MDVRR SR  spolu (byty + tech. vybavenosť)............275.483,10 € 

• Vlastné zdroje : 

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

# SO 03 Kanalizácia................................................................................5.164,72 € 

# SO 04 Miestna komunikácia (odpočítaná dotácia)............................11.019,61 € 

# Projekt technickej vybavenosti............................................................4.550,00 € 

Vlastné zdroje spolu........................................................................43.511,00 € 

Projekt bol  podaný dňa 16. 02. 2015 

 
 
Starosta obce 
     V rámci tohto bodu by som vám chcel ešte priblížiť projekt prestavby budovy MŠ vo 
Vyšnom Kelčove. 
 
     Následne starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu 
tento projekt. 
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Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev 
a prebiehajúcu výstavbu v obci. 
 
 
Ad. 5 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2015 
 
     V tomto bode hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu  obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2015. 

Starosta obce 
     Hneď prvou položkou je inštalácia GPS zariadení do všetkých motorových vozidiel vo 
vlastníctve obce. Vidím v tom veľkú výhodu hlavne v monitorovaní, kde sa práve dané 
vozidlo nachádza a nespočetné množstvo ďalších výhod. Je to však samozrejme len 
predložený návrh. 

 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Je naozaj potrebné dávať do všetkých hasičských vozidiel GPS zariadenia? Môj návrh 
je dať ich len to tých, ktoré chceme sledovať.  
 
 
Starosta obce 
     Ja v tom vidím prínos, aby bolo nainštalované GPS vo všetkých vozidlách. Ale ak 
obecné zastupiteľstvo povie, že do tejto veci nejdeme, tak to nebudeme riešiť. Z tohto 
návrhu rozpočtu môžeme kľudne tento návrh vytiahnuť. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2015  
s vylúčením položky 633004 – GPS zariadenia. 
 

Ad. 6 Voľba hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na volebné obdobie  
         2015-2021 
 
Starosta obce 
     Skôr ako prejdeme k tomuto bodu, doboľte mi aby som sa úprimne poďakoval končiacemu  
kontrolórovi obce p. Jozefovi Vrbinárovi za jeho doterajšiu kvalitne odvedenú prácu.  
Do výberového konania na funkciu nového hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou sa 
prihlásili dvaja uchádzači. Ing. Marcel Nekoranec a Mgr. Martin Umrian. Odovzdávam slovo p. 
Ing. Marcelovi Nekorancovi a Mgr. Martinovi Umrianovi, aby sa vám predstavili. 
 

Ing. Marcel Nekoranec 
     Volám sa Marcel Nekoranec, funkciu hlavného kontrolóra vykonávam v obci Korňa. 
Zameriavam sa na všetky oblasti kontroly a úsekoch v obci, DHZ, nový spôsob verejného 
obstarávania – už som absolvoval i školenie a chcel by som byť i v tejto veci obci 
nápomocný. 
 
Mgr. Martin Umrian 
     Volám sa Martin Umrian. Vyštudoval som vysokú školu so zameraním na geografiu 
a regionálny rozvoj. Pracujem v nemocnici v Čadci na úseku fakturácie a výberu 
zdravotných poisťovní pre nemocnicu. Nemám síce také skúsenosti v oblasti kontroly ako 
môj kolega, ale nemám problém sa v danej oblasti dovzdelávať. 
 
Starosta obce 
     Skôr ako pristúpime k samotnej voľbe, je nutné, aby obecné zastupiteľstvo určilo 
volebnú komisiu a spôsob voľby. Navrhujem, aby členmi volebnej komisie boli: predseda 
p. Anna Opialová, člen p. Janka Kubalová a druhý člen p. Emília Kubincová. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k podanému návrhu žiadne pripomienky, dal starosta 
obce o návrhu na zloženie volebnej komisie hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-6.1 
Obecné zastupiteľstvo volí volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce na funkčné 
obdobie 2015-2021 v nasledujúcom zložení: p. Anna Opialová – predseda komisie, p. Janka 
Kubalová – člen komisie a p. Emília Kubincová – člen komisie. 
 

Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo má taktiež možnosť rozhodnúť, či bude voľba prebiehať 
verejne, alebo tajene. Preto dávam o týchto možnostiach obecnému zastupiteľstvu 
hlasovať. 

 
Následne dal starosta obce o možnosti voliť hlavného kontrolóra vo verejnej voľbe hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav!Dorman,! Ján! Lysík,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.!Katarína!Chnapková,! Ing.!

Miroslav!Dočár,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-6.2.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce. 
 
Následne na to  dal starosta obce o možnosti voliť hlavného kontrolóra v tajnej voľbe hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2/2015-6.2.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce. 
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     Po odhlasovaní spôsobu voľby hlavného kontrolóra obce a zložení volebnej komisie prebehla 
samotná voľba hlavného kontrolóra obce, ktorého volili poslanci obecného zastupiteľstva. Po 
sčítaní hlasovacích lístok bol za hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na volebné 
obdobie 2015-2021 zvolený Ing. Marcel Nekoranec.  
 
 
Uznesenie č. 2/2015-6.3 
Obecné zastupiteľstvo volí v tajnej voľbe za hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na 
volebné obdobie 2015-2021 Ing. Marcela Nekoranca. 
 
 
Ad. 7  Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti 
 
     V tomto bode predstavil hlavný kontrolór obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu správy z kontrolnej činnosti. 
     
 

1. Záznam z kontroly vykonania verejných súťaží v roku 2014 
 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja by som mal návrh, možno by bolo dobré prejsť si zoznam poškodených ciest, tých 
čo čakajú na opravu i tých, čo sa už opravili, to len na objasnenie hlavne pre nových 
poslancov, aby boli v obraze. 

 
      

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly vykonania verejných súťaží v roku 
2014. 
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2. Záznam z kontroly účtovných dokladov z roku 2014 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-7.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly účtovných dokladov z roku 2014. 
 
 
 
 

3. Záznam z kontroly vykazovania PHM 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2/2015-7.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly vykazovania PHM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 22 z 27  Zápisnica č. 2/2015 
 

 
 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2014 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-7.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2014. 
 
 
 
 

5. Záznam z kontroly zúčtovania TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 2/2015-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záznam z kontroly zúčtovania TJ Spartak Vysoká nad 
Kysucou.  
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Ad. 8  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Bod rôzne začneme s doplnením členov do jednotlivých komisií, ktoré si mali doplniť 
predsedovia jednotlivých komisií. 
 

• Komisia pre oblasť kultúry a školstva 
 
Mgr. Janka Jurčová – predsedníčka 
Bc. Monika Perďochová – tajomník 
Mgr. Katarína Chnapková – člen 
Dopĺňa sa: Mgr. Bohuslav Krasula – člen 
                   Mgr. Zdenka Lisková – člen 
                   Mgr. Zuzana Chalanová – člen 
 

• Komisia pre sociálnu, bytovú a zdravotníctva 
 
Ing. Miroslav Dočár – predseda 
Margita Kubačáková – tajomník 
Ján Lysík – člen 
Ostáva bez zmeny. 
 
 

• Komisia pre oblasť financií a správy majetku 
 
Ján Lysík - predseda 
Janka Kubalová – tajomník 
Jozef Zborovan – člen 
Ing. Miroslav Dočár – člen 
Mgr. Janka Jurčová - člen 
Ostáva bez zmeny. 
 
 

• Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby 
 
Dpt. Jozef Vavrica – predseda 
Ing. Ladislav Kubačák – tajomník 
Dopĺňa sa: Miroslav Dorman – člen 
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• Komisia pre oblasť požiarnictva a verejného poriadku 
 
Miroslav Dorman – predseda 
Ing. Ján Lisko – tajomník 
Mgr. Katarína Jantošová – člen 
Dopĺňa sa: Ján Lovasz – člen 
                   Martin Hejda – člen 
 
 

• Komisia pre oblasť verejného záujmu 
 
Ostáva bez zmeny. 
  
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie doplňujúce návrhy, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 2/2015-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie jednotlivých komisií členmi: Mgr. Bohuslav 
Krasula – člen, Mgr. Zdenka Lisková – člen, Mgr. Zuzana Chalanová – člen do komisie pre 
oblasť kultúry a školstva, Miroslav Dorman – člen do komisie pre oblasť životného prostredia 
a výstavby, Ján Lovasz – člen, Martin Hejda – člen do komisie pre oblasť požiarnictva 
a verejného poriadku. 

 

 

 
Starosta obce 
     V rámci tohto bodu boli podané dve žiadosti. 
 
Bod 1 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica č. 107,  
          022 01 Čadca 
          Žiadosť o zaplatenie časti úhrady z dôvodu ochrany príjmu p. Imricha Trojáka 
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Margita Kubačáková, pracovníčka na sociálnom úseku 
     V zmysle tejto žiadosti by som sa prikláňala k čiastke max. 100 euro. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 2/2015-8.2.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Domova soc. služieb a zariadenia pre seniorov 
Horelica, Horelica č. 107,  022 01 Čadca o zaplatenie časti úhrady za p. Imricha Trojáka vo 
výške 100 eur. 

 

Bod 2 Započítanie dane z nehnuteľnosti ako kompenzácia pre pani Helenu Dobošovú, p.  
           Martu  Lukešovú, p. Antóniu Kaňákovú, p. Máriu Kubicovú, p. Jozefu Belkovú 
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 2/2015-8.2.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na započítanie dane z nehnuteľnosti p. Helene 
Dobošovej vo výške troch rokov, pani Marte Lukešovej vo výške troch rokov, pani Antónii 
Kaňákovej vo výške troch rokov, pani Márii Kubicovej vo výške šesť rokov a pani Jozefe 
Belkovej vo výške troch rokov. 
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Ad. 9  Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, či sa už uskutočnilo jednanie s vedením školy a predsedom DHZ 
Horný Kelčov ohľadom využívania pozemkov v areály školy v Hornom Kelčove. 
 
Starosta obce 
      Toto jednanie sa ešte neuskutočnilo. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Mám takú odozvu od občanov, že v niektorých častiach obce sa neskoro rozŕňajú 
cesty. Ďalej by som chcel poprosiť o orezanie lipy u nás nad mojím rodinným domom, 
zasahuje to do elektrického vedenia, je to naozaj nebezpečné. A mám ešte jednu prosbu, 
u nás na dolnom konci sú nedobre rozmiestnené svetlá verejného osvetlenia, nedalo by sa 
s tým tiež niečo urobiť, pouvažovať o preložení niektorého inde. 
 
Starosta obce 
     Ktorí občania a ktoré časti. Ja potrebujem konkrétne podnety. Nedá sa povedať 
„niektorý“.  Ak máte na mysli „niektorú“ časť na Nižnom konci, túto časť realizuje pán 
Zelenka. Každý traktorista, vrátane obecného, keď začína orať sa mi hlási SMS-kou. 
Práve tu som videl potenciál GPS zariadení, aby sme mali online prehľad aj o týchto 
službách. Myslím si, že všetci traktoristi sa snažia. Nedá sa však byť naraz všade. 
Samozrejme pokiaľ mi doplníte konkrétne prípady vec preverím.  
O prerezanie lipy požiadam SSE a svietidlo poriešime v rámci stretnutia komisie 
výstavby. 

 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Začínajú nám pribúdať sťažnosti na všeobecného lekára pre dospelých. Neordinuje 
tak ako by mal. Skracuje si svoj ordinačný čas v čakárni má koľko krát pritom ešte ľudí 
a odíde. 
 
Starosta obce 
     Ja som sa s pani MUDr. Michnicovou rozprával, od septembra by mala nastúpiť do 
práce, tak by sa táto situácia mala zlepšiť. 
      
Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
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Ad.10  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Katarína Jantošová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie 
dal starosta obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 2/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.11  Záver 

 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 
Úspešne sme sa dopracovali k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby 
som vám poďakoval za vašu účasť, vecnosť a korektnosť v jednaní. 
Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2015 
ukončil o 17:25 hod. 

 

 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Ing.   Miroslav Dočár                                                 ..................................... 

Mgr. Bohuslav Krasula                                               .....................................          
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


