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Zápisnica OZ č. 3/2015 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 12. 05. 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 
                                Jozef Zborovan 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                                Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ : Ján Lysík    
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
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 Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania    
       vodou,   náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území  
       obce Vysoká nad Kysucou   
   6. Návrh na úpravu platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce  
   7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2015  
   8. Rôzne  
   9. Interpelácie poslancov 
 10. Návrh na uznesenie 
 11. Záver 
 
 
 
 



Strana 3 z 32  Zápisnica č. 3/2015 
  

 
 

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 3. 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,! 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. 3/2015-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 12. 05. 
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: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                    Mgr. Katarína Chnapková 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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!

!
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Uznesenie č. 3/2015-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva 
 
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. Všetko však záleží na 
skutočnosti, ako si viacerí nájomníci zrovnajú svoje podĺžnosti voči obci. 
 
 

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 
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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. 

 
 
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. 7-18 - 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.  
 

 
UZNESENIE č. 6/2012 zo 13.11.2012: 
Bod č. 8-18/2012  

! Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
Pripomienka Jozefa Zborovana k využívaniu ihriska pri ZŠ E. A. Cernana. 

Na podnet predsedníčky Mgr. Janky Jurčovej zasadala Komisia pre oblasť   
školstva, kultúry a športu za účasti riaditeľa Mgr. Alojza Žuffu. Na zasadnutie 
komisie som bol prizvaný aj ja. Poprosil by som predsedníčku, alebo tajomníčku 
o podanie správy.  
 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ako povedal pán starosta, zasadla komisia pre oblasť školstva, kultúry a športu za 
účelom využívania ihriska a stavu ihriska pri ZŠ E. A. Cernana. Komisia sa zhodla na 
tom, že ihrisko je v skutočne zlom stave a bezpodmienečne treba vymeniť mantinely, ktoré 
ohraničujú celé ihrisko nakoľko tie sa úplne rozpadávajú. Ďalej sme sa na komisii zhodli, 
že ak chceme i naďalej sprístupňovať ihrisko verejnosti, je dôležité, aby toto ihrisko malo 
správcu. V tejto veci sme oslovili niekoľkých občanov našej obce, kladne sa nám vyjadril 
len  p. Ján Varecha. Vrátim sa k oprave mantinelov na tomto ihrisku. Táto oprava je však 
dosť nákladná vec. Treba pouvažovať aj nad tým, do akého materiálu by sme v prípade 
opravy išli. 
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Starosta obce 
     Pokiaľ je vôľa obecného zastupiteľstva, môžeme túto opravu zakomponovať do úpravy 
rozpočtu č. 4/2015.  
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru, ako sme počuli, oprava je v tomto prípade nutná tak by sme to 
mali určite zakonponovať do úpravy rozpočtu č. 4/2015, ktorá bude prejednávaná na 
ďalšom obecnom zastupiteľstve. 
 

 
Rok 2013 
 
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.  

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     V tomto prípade je tam svetlo naozaj potrebné, keďže by slúžilo trom trvalo obývaným 
domom. Myslím si, že to svetlo by tam malo naozaj svoje opodstatnenie.  
 
Prednosta obce 
     Myslíme však i na to, že bývalé obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že má byť 
osvetlenie ma každom druhom stĺpe a na križovatkách. A musím tiež dodať, že niekde sa 
tie svetelné body i brali. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru, by sme mali toto uznesenie zmeniť. A pokiaľ tí ľudia osvetlenie 
potrebujú, tak by sme im ho tam mali dať. Hovoril som to tu už niekoľko krát na Semeteši 
skutočne nič nie je, tak by sme mali ľuďom zabezpečiť aspoň takéto základné veci. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Pokiaľ tam nie je stĺp na osadenie svetelného bodu, tak by som to ani neriešil, a vieme 
tiež, že by to bola len dočasná varianta. 
 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru, by tam svietidlo malo byť osadené, keďže  ako povedala p. 
Chnapková, neslúžilo by iba p. Bančákovi, ale i ďalším dvom trvalo obývaným domom. 
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Starosta obce 
     Ak bude vôľa obecného zastupiteľstva spoločne s našimi elektrikármi si osobne 
prejdem možnosti technickej realizácie, lebo po poslednej obhliadke miesta som toho 
názoru, že realizácia je technicky možná  

 

Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o predloženom 
návrhu zaviesť pri nehnuteľnosti p. Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou verejné osvetlenie  hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

!
Uznesenie č. 3/2015-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. 
Miroslava Bančáka, Semeteš č.1056, 023 55  Vysoká nad Kysucou za podmienok, že to bude 
technicky zrealizovateľné.   
 
 

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

bremena na  spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej. 

Podanie správy: Uznesenie ostáva i naďalej otvorené. 
 
Rok 2014 
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. 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. 
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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. 
 
 
 
 
Rok 2015 
 
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: Uznesenie je zatiaľ otvorené. Vo veci sa snažím zjednať mier prejedaním 
problému z oboma stranami. Zvolané konanie sa však nekonalo z dôvodu pracovnej 
vyťaženosti jednej zo zúčastnených strán. Opätovné konanie bude zvolané v najbližšej 
dobe. 

 
 

" 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 mesiaci máj. 
 
 

" 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 považujem za splnené, nakoľko sme listom vyzvali vlastníka 
o zjednanie nápravy.  
 
 
Uznesenie 2/2015-9 

" 9.1 Mgr. Bohuslav Krasula 
- 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. 

Podanie správy: Tému spôsobu využívania pozemkov v tzv. hasičskom areáli v rámci areálu 
školy vo Vyšnom Kelčove, som osobne prejednal s riaditeľom školy Mgr. Alojzom Žufom, 
zástupkyňou riaditeľa Mgr. Zdenkou Liskovou, predsedom DHZ Horný Kelčov 
Miroslavom Ďurčanským a členom výboru DHZ Horný Kelčov Milanom Pivkom 
v pondelok 11. 5. 2015 priamo na tvare miesta. Vzájomne sme sa dohodli, že na oplotení 
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školy budú sfunkčnené všetky vstupné brány, ktoré sa budú zamykať. Vstup do areálu, 
mimo organizovaných podujatí, bude zakázaný vyvesením zákazových tabuliek. Podujatia 
organizované DHZ Horný Kelčov budú vopred ohlásené na obecnom úrade, tak ako tomu 
bolo i doteraz a čas ich trvania bude: pri „dennej“ súťaži a „denných“ podujatiach do 1:00 
hod. a pri organizovaní nočnej súťaže do 3:00 hod. Údržbu zelene v tzv. hasičskom areáli 
budú realizovať členovia DHZ Horný Kelčov svojpomocne. 
 

" 9.1 Ing. Miroslav Dočár 
- 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. 

Podanie správy: Lipu sa z časti podarilo orezať i vďaka intervenci poslanca Miroslava 
Dormana pracovníkmi SSE. Samozrejme nemôžeme počítať, že ju zrežú celú, nakoľko sa 
jedná o súkromný majetok. Konáre, ktoré predstavovali riziko pre elektrické vedenie sú 
odstránené a ďalej si to bude musieť vlastník realizovať sám.  
Po stretnutí komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby, ktoré sa konalo dňa 6. 
mája 2015 o 13:30 hod., naši pracovníci na základe odporúčania komisie zrealizovali dňa 7. 
5. 2015 vytočenie svietidla VO v horizontálnej osi.  Ihneď boli slovne atakovaní obyvateľmi 
danej časti tým, že sa nejedná o ich spoločnú vôľu a situáciu som bol na mieste riešiť aj ja. 
S občanmi sme sa dohodli, že sa priamo na mieste zastavím, keď bude svetlo svietiť, aby 
sme mohli zistiť, aká nastala zmena v dopade svetelného kužela. Skutočnosťou je, že nie 
všetci s týmto prestavením súhlasia. 
 
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ považujem za splnené. 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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Ad. 4 Výstavba a zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev 
 
     V tomto bode predstavil prednosta  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 obyvatelia obce  spolu s deťmi do 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 

Stav k 12.05.2015: 
- Stavebné práce pred dokončením- potrebné dodať prvky drobnej architektúry 

(lavičky, koše...), v strede parku je potrebné osadiť ihličnatý strom, ktorý bude 
v budúcnosti slúžiť aj ako vianočný stromček...  

- Sochárske práce – pracujú 4 sochári (dvaja slovenskí a dvaja poľskí sochári) – 
 kamenné skulptúry  sú rozpracované, je potrebné ich osadenie v parku  
(predpoklad - II. polovica mája 2015). 
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! 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 bol zaradený do zásobníka 

 
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 úspešný 
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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 úspešný – lis z MK SR  č. MK-6509/2015/7.3 zo dňa 
13.04.2014 

 
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 

 
 
Projekty  a žiadosti  o nenávratný finančný príspevok podané v ku dňu 12. 05. 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 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
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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€ 

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 € 
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• 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 podaný dňa 16. 02. 2015 – oznámenie Okresného úradu Žilina č. OVBP3-2015 009520 
a OVBP3-2015 009521 zo dňa 28.04.2015 – žiadosť bola odsúhlasená a v súlade s § 15 ods. 8 
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení  neskorších 
predpisov, žiadosť bola dňa 31.03.2015 zaslaná Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. 

 
3) Poskytovateľ NFP : Nadácia Pontis 

Gestor programu: Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií Pontis  
Názov  projektu:  Vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotného strediska obce 
Vysoká nad Kysucou  
Cieľ projektu:  
Vybudovanie bezbariérového vstupu pomocou rampy, súčasťou aj výmena vchodových 
dverí za rozmerovo vhodných aj pre vstup imobilného klienta s vozíčkom. 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 5.120,00 € 
Požadovaná dotácia : max (41,41 %).......................................................... 3.000,00 € 
Vlastné zdroje: ............................................................................................2.120,00 € 
 Podanie  projektu: 20. 02. 2015 
Vyjadrenie : projekt bol úspešný – poskytnutá dotácia vo výške 3000,00 €. 

 
 

 
4) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(cestou Okresného úradu, odboru školstva, Žilina) 

Názov  projektu:  Základná škola s materskou školou E.A. Cernana, elokované  
pracovisko Vyšný Kelčov 
Cieľ projektu:  
Vytvorenie  vhodných materiálnych, personálnych a podmienok  stavebnou úpravou  
v priestoroch budovy telocvične  vo Vyšnom Kelčove  pre celodennú prevádzku 
materskej školy. 
Náklady :  

Rekonštrukcia prestavby.........................................................................93.207,88  €  
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Podanie projektu: 25. 02. 2015 
 
Vyjadrenie :  
V I. kole (1. týždeň máj/2015), projekt nebol úspešný, ale nakoľko projekt spĺňa 
podmienky výzvy MŠVVaŠ SR postúpil do II. kola, ktoré bude vyhodnotené na konci 
mája 2015. 
 
 

5) Poskytovateľ NFP : Nadácia Pontis 
Gestor programu: Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií Pontis  
Názov  projektu:  Zbojnícka hudba Kyčera  
Cieľ projektu:  
Zakúpenie krojov a hudobných nástrojov 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 4.250,00 € 
Požadovaná dotácia : max........................................................................... 3.000,00 € 
Vlastné zdroje: ............................................................................................1.250,00 € 
 Podanie  projektu: 12. 03. 2015 
Vyjadrenie : projekt nebol úspešný  
 

6) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(cestou Okresného úradu, odboru školstva, Žilina) 

Názov  projektu:  Odstránenie havarijného stavu  budovy základnej školy s materskou 
školou E.A. Cernana, rekonštrukcia hygienických zariadení a WC – dievčatá I. NP. 
Cieľ projektu:  
Rekonštrukcia hygienických zariadení a WC – dievčatá I. NP. 
Náklady :  
Celkom rekonštrukcia WC a hygienických zariadení ................................. 18.000,00  €  
Požadovaná dotácia ......................................................................................17.000,00 € 
Vlastné zdroje ...............................................................................................  1.000,00 € 
 
Podanie projektu: 26. 03. 2015 
 
Vyjadrenie : 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva  ( list č. OU –ZA-OS2-2015/04680-49 zo dňa 
01.04.2015) – žiadosť spĺňa kritéria a bola postúpená na riešenie MŠVVaŠ SR. 
 

7) Poskytovateľ NFP : Ministerstvo financií SR 
Individuálne potreby obce v r. 2015 

Názov  projektu:  Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu 
Cieľ projektu: zlepšenie energetickej náročnosti 
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Náklady :  
celkové náklady projektu ............................................................................. 14.950,00 € 
financovanie zo št.  rozpočtu – 90%..............................................................13.455,00 € 

            spolufinancovanie z rozpočtu obce –10%.......................................................1.495,00 € 
Podanie  projektu: 27.03.2014 
Vyjadrenie : projekt nebol doteraz vyhodnotený 
 
 

8) Poskytovateľ NFP : Nadácia Pontis 
Gestor programu: Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácií Pontis  
Názov  projektu:  Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Vysoká  
Cieľ projektu:  
Organizácia trojdňového medzinárodného futbalového turnaja obcí s názvom Vysoká- 
obce SR, ČR, PL 
Náklady:  
Celkový rozpočet........................................................................................ 3.845,00 € 
Požadovaná dotácia : max........................................................................... 3.000,00 € 
Vlastné zdroje: ................................................................................................845,00 € 
 Podanie  projektu: 31. 03. 2015 
Vyjadrenie : projekt nebol úspešný  

 

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do aktuálnych projektových výziev 
a prebiehajúcu výstavbu v obci. 
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Ad. 5 Návrh VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,  
         náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp  
         na území obce Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
     Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 
Vysoká nad Kysucou vám bol zaslaný elektronicky. Obec Vysoká nad Kysucou jeho 
spracovaním a predložením na schválenie obecnému zastupiteľstvu tak vyhovela upozorneniu 
prokurátora na zjednanie zákonnosti v uvedenej oblasti. Otváram k tomuto bodu diskusiu: 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
      Ja by som mal k predloženému návrhu VZN č. 2/2015 pripomienku, v §5 
zneškodňovanie obsahu žúmp, by to podľa mňa malo byť naviazané buď na stav 
vodomeru alebo na počet osôb v domácnosti. 

 
Prednosta obce 
     Pokiaľ príjme OZ s takýmito tvrdými  zmenami toto VZN č. 2/2015, tak to samozrejme 
musí niekto u tých ľudí i kontrolovať. 

 
Starosta obce 
     Toto VZN má prijaté i obec Raková, ktorá absolvovala už aj následnú kontrolu v tejto 
oblasti, nie som presvedčení p. Dočár o tom, či by sme mali do zmien vrámci tohto VZN  
zasahovať. Ja odporúčam schváliť  VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
v zmysle predloženého návrhu.  

 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3/2015-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Vysoká nad Kysucou č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vysoká nad 
Kysucou. 
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Ad. 6 Návrh na úpravu platu starostu obce, hlavného kontrolóra obce a  
         riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 
Prednosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest musí podľa §4 plat starostu obce schvaľovať 1 krát 
ročne. Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo 
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate 
starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. 
 
     Následne starosta obce poveril vedením obecného zastupiteľstva poslanca obecného 
zastupiteľstva p. Dpt. Jozefa Vavricu. 
 
 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Môj návrh je, že by sme nemali ísť pod 40%, ja by som navrhoval zostať na zvýšení 
platu starostu obce o 40%. 

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja súhlasím taktiež zo zvýšením o 40%. 

 
 
Následne dal poslanec obecného zastupiteľstva Dpt. Jozef Vavrica o preloženom návrhu zvýšiť 
plat starostu obce o 40% hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšenie platu starostu 
obce  o 40% s účinnosťou od 01. 01. 2015. 
 
 
Po schválení tohto bodu sa opätovne ujal vedenia obecného zastupiteľstva starosta obce. 
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Prednosta obce 
     Budeme pokračovať ďalej. V rámci tohto bodu je na rade preschválenie platu hlavného 
kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť hlavnému kontrolórovi obce mesačnú 
odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja navrhujem schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30% 
mesačného platu hlavného kontrolóra obce. 

 
 
Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto ďalší žiadne pripomienky, dal starosta obce o predloženom 
návrhu Mgr. Kataríny Chnapkovej hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa ods. 5 § 18c zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú  odmenu vo výške 30% mesačného platu s účinnosťou od 
17. 02. 2015.  
 
 
 
Prednosta obce 
   Ako posledné v rámci tohto bodu je preschválenie platu riaditeľa Základnej školy s materskou 
školou E. A. Cernana.  
 
 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja navrhujem určite zvýšiť osobný príplatok p. riaditeľovi, nakoľko riadi tri subjekty 
a to je myslím si práce až nad hlavu. 
 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Plne súhlasím s tým,  čo povedala p. poslankyňa Jurčová. Nakoľko p. riaditeľ riadi tri 
subjekty ja by som navrhoval zvýšiť osobný príplatok z 12%  na 25 %. 
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Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto ďalší žiadne pripomienky, dal starosta obce o predloženom 
návrhu zvýšiť p. riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana osobný príplatok z 12% na 25% hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojzovi Žuffovi 
zvýšenie osobného príplatku z 12% na 25%. 
 
 
Ad. 7  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2015 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2015. 
          
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 
3/2015. 
 
 
Ad. 8  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Na úvod tohto bodu som si dovolil pozvať na dnešné obecné zastupiteľstvo p. riaditeľa ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu, aby nás oboznámil so zmenou legislatívy, ktorá bude v  
oblasti školstva prijatá, ale i o celkovej činnosti školy. 
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Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Dovoľte mi, aby som sa na úvod srdečne poďakoval pánovi starostovi, p. prednostovi 
za to že spolupráca zo zriaďovateľom školy je naozaj na veľmi dobrej úrovni. Postupne 
sa snažíme v kooperácii so zriaďovateľom školy upravovať interiér i exteriér základných 
škôl i materskej školy. V súčasnosti sa venujeme úpravu areálu základnej školy vo 
Vysokej nad Kysucou, podarilo sa nám vďaka sponzorskej podpore spoločnosti A&T 
Group a.s. zabezpečiť, že od nového školského roka bude mať každý žiak svoju vlastnú 
skrinku na prezuvky a kabát. Veľmi dôležitou témou, ktorú by som chcel dnes naniesť 
obecnému zastupiteľstvu je prijímanie zmien v školskom zákone, ktoré sa týkajú 
stanovenia minimálneho počtu žiakov v triedach. Podľa nových zmien by to malo vyzerať 
asi nasledovne: 1. ročník – min. 11 žiakov, 2. - 4. ročník min. 13 žiakov a 5.- 9. ročník 
min. 15 žiakov. V našom prípadne nebudú spĺňať tieto kritéria na základnej škole vo 
Vysokej nad Kysucou tri triedy. Čo sa týka základnej školy vo Vyšnom Kelčove, tam by 
došlo k spájaniu 1.- 3. ročníka a 2. - 4. ročníka. Je vyslovene na samospráve a obecnom 
zastupiteľstve, aby sa rozhodlo, akým smerom budeme v tejto veci ďalej postupovať. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Čo keby sa presunuli ôsmaci z Vyšného Kelčova na Vysokú. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Mohli by sme stiahnuť ôsmakov z Vyšného Kelčova na Vysokú, ale tam by mi vznikol 
zasa problém s pokrytím úväzku. Pokiaľ by sme presunuli všetky deti zo základnej školy 
Horný Kelčov na Vysokú, tak by nám hravo vyšlo zaplniť počty žiakov v triedach, ale 
neviem či je to najšťastnejšie riešenie, nakoľko škola vo Vyšnom Kelčove má svoju 
dlhoročnú tradíciu. 
 
Starosta obce 
     Toto je naozaj závažná vec, ktorou sa budeme musieť určite v blízkej dobe zaoberať. 
Musíme mať však na pamäti, že v prípade ak triedy nebudú spĺňať limitné počty žiakov 
obec nebude schopbá zo svojich vlastných zdrojov finančne kompenzovať chýbajúce 
finančné prostriedky. 

 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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!

!
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Uznesenie č. 3/2015-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana o prijatí 
zmien v novom školskom zákone v oblasti stanovenia minimálneho počtu žiakov v triedach. 
 
Bod 2 spol. ELPRAM, s.r.o., Bytčická 16, 010 01  Žilina 
          Ospravedlnenie 
 

Starosta obce 
     V zmysle rozsudku okresného súdu v Čadci, ktorý bol potvrdený i odvolacím Krajským 
súdom v Žiline bolo mne ako osobe a taktiež i obecnému zastupiteľstvu doručené 
ospravedlnenie konateľa spoločnosti ELPRAM pána Vladimíra Mlakytu v nasledujúcom 
znení:  

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ospravedlnenie sa konateľa spoločnosti ELPRAM pána 
Vladimíra Mlakytu.  
 
Starosta obce 
     Na základe nutnosti riešiť niektoré z námetov prednesených na schôdzi OZ sa 6. mája 2015 
o 13:30 hod. stretla Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby. Poprosil by som 
tajomníka resp. pána predsedu o prednesenie záverov. 
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Prednosta obce 
     Ako už pán starosta povedal zišla sa komisia pre oblasť životného prostredia 
a výstavby, aby prerokovala opravu chodníkov na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou, 
poriešenie pozemkov pod nové hrobové miesta. Čo sa týka chodníkov, v častiach, kde je 
chodník zarastení ho naši zamestnanci začali čistiť, neviem však, či je šťastným riešením 
toto čistenie, keďže ako náhle zaprší, tvorí sa tam blato.  

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Podľa môjho názoru, ja by som za situácie, kedy vieme, že nás tlačí výkup pozemkov 
pod cintorín, neriešil momentálne problém chodníkov, ale prioritne výkup pozemkov pod 
cintorín a čo sa týka chodníkov urobil by som len nadjazdy, kde sa končí dlažba.    

 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Súhlasím s p. Dormanom, prioritný v tejto situácii je riešiť výkup pozemkov. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 3/2015-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu kritických častí chodníkov na cintoríne vo Vysokej nad 
Kysucou bez čistenia chodníkov a ich vyloženia dlažbou. 
 
     Následne prednosta obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie možné varianty 
vytýčenia inžinierskych sietí pre plánovanie nového cintorína. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 3/2015-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytýčenie inžinierskych sietí pre plánované rozšírenie 
cintorína. 
 
Starosta obce 
     Ďalším bodom v rámci tohto bodu je správa o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú 
spracoval  hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Správa Vám bola zaslaná elektronicky. 
Nebudem ju preto čítať celú, avšak chcem vás požiadať o prípadné otázky, aby vám mohol 
spracovateľ odpovedať. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z výsledku finančnej 
kontroly. 
 
Starosta obce 
     Na základe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a predovšetkým, aby došlo k zjednaniu 
zákonnosti som prijal a schválil vnútornú smernicu ZÁSADY PODÁVANIA, 
PREVEROVANIA A EVIDOVANIA PODNETOV PODÁVANÝCH V ZMYSLE 
ZÁKONA č. 307/2014 Z.z. Ich spracovateľom je hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. 
Obecné zastupiteľstvo tieto smernice neschvaľuje, avšak som povinný vás informovať o ich 
prijatí. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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!

!
!
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Uznesenie č. 3/2015-8.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o prijatí Zásad podávania 
preverovania a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. 
 
 
 
Starosta obce 
     Ďalšou témou na prerokovanie v rámci tohto bodu je skládka TKO Smeteš a pripravované 
zmeny a aktuálne informácie, čo sa týka zvýšenia cien za vývoz odpadu. Poprosím p. Ing. Jána 
Liska ako člena rady o priblíženie tejto problematiky. 
 
 

Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     Spoločnosť WOOD ENERGY, s.r.o., zastúpená p. Jozefom Grežďom, ktorá vlastní 
skládku vývozu odpadu na Semeteši, chce zvýšiť od budúceho kalendárneho roka cenu 
vývozu odpadu z 21€ bez DPH na 31€ bez DPH, čo predstavuje sumu 42 € s DPH. 
Momentálne v tejto situácii, v ktorej sme nemáme na výber, buď pristúpime na cenu 
vývozu, ktorú si stanovil p. Grežďo, alebo budeme musieť odpad vyvážať inam, čo by nás 
vyšlo ešte drahšie. 

 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zmene cien za vývoz odpadu na skládku 
TKO Semeteš. 
 
 
Starosta obce 
     Teraz prejdeme k predloženým žiadostiam. 
 
Bod 1 Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca 
           Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
 

Starosta obce 
     Každoročne prispievame Klubu Kysuckého maratónu Čadca finančnou čiastkou vo 
výške 50 €.  
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu, A. Bernoláka 2609, 022 
01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 €. 
 
 
Bod 2 p. Mária Žatkuliaková, Okružná č. 687/1, 022 04  Čadca 
           Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2719500022- odpustenie poplatku za komunálne odpady   
            a drobné stavebné odpady 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     V osade zabezpečuje obec vrecový zber odpadu a zo zákona je každý povinný odpad 
platiť. Takže ja som proti schváleniu tejto žiadosti. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.8.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Márie Žatkuliakovej, bytom Okružná č. 687/1, 
022 04 Čadca o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou v časti obce Vyšný Kelčov - osade „Skybikovia“ 
realizuje vrecový systém zberu odpadu. 
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Bod 3 Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Čadca, Ul. Ľudmily Podjavorinskej 
           č. 2207, 022 01  Čadca 
           Žiadosť o platenie dane z nehnuteľnosti v splátkach 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Miroslav! Dorman,! 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. 3/2015-8.8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lesov Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod 
Čadca, Ul. Ľudmily Podjavorinskej č. 2207, 022 01 Čadca o platenie dane z nehnuteľnosti 
v splátkach. 
 
 
Bod 4 Michal Smieško, Ústredie č. 1206, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Jozef Zborovan, Ústredie č. 141, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o predaj pozemku 
 
 

Starosta obce 
     Jedná sa o parcelu č. 1115/25, ktorá je celá vo vlastníctve obce, ale v užívaní ju majú 
z jednej časti p. Smieško a druhú časť užíva p. Zborovan. V tomto prípade máme dve 
možnosti, ktoré nám ukladá zákon o nakladaní s obecným majetkom. Prvá možnosť je 
zverejnenie výzvy a následne možnosť použitia osobitného zreteľa. Treba však dodať, že 
predložená žiadosť je neúplná, nakoľko neobsahuje geometrický plán. Ak by bola vôľa 
OZ túto parcelu odpredať, žiadatelia by si museli dať na vlastné náklady vyhotoviť 
geometrický plán. Treba však tiež dodať, že je tam do budúcna naplánovaná trasa 
cyklochodníka. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja by som navrhovala, aby sa táto parcela neodpredávala, nakoľko je tam do budúcna 
plánovaná cyklotrasa a užívatelia tejto parcely, nech ju užívajú i naďalej. 
 
 
 
 



Strana 28 z 32  Zápisnica č. 3/2015 
 

 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

!
Uznesenie č. 3/2015-8.8.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Michala Smieška, bytom Ústredie č. 1206, 023 55  
Vysoká nad Kysucou a p. Jozefa Zborovana, bytom Ústredie č. 141, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou o odkúpenie pozemku. Obec však nemá žiadne námietky voči užívaniu parcely č. 
1115/25  i naďalej. 
 
 
Bod 5 Poradensko-tréningové centrum Náruč, Ul. Potočná č. 2836, 022 01 Čadca 
           Žiadosť o finančný príspevok na činnosť 
 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Pracovníčky z tohto centra chodia i k nám na gymnázium do Turzovky, kde učím 
a musím povedať, že sú naozaj veľmi skúsené a vedia pomôcť a poradiť. 

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja si myslím, že máme v obci skúsenú pracovníčku na soc. úseku, ktorá vie taktiež 
veľmi dobre poradiť a pomôcť a finančné prostriedky, ktoré by sme schválili tomuto 
centru, vieme v obci využiť. 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!
ZA* nikto!
PROTI* Miroslav! Dorman,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! ! Ing.! Miroslav! Dočár,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Mgr.!

Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* Mgr.!Katarína!Chnapková!

!
!
!
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Uznesenie č. 3/2015-8.8.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Poradensko-tréningového centra Náruč, Ul. Potočná 
č. 2836, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku na činnosť. 
 
Bod 6 Žiadosti o opravu ciest 
 

1. Obyvatelia osady Škradné 
2. Žiadosť o opravu cesty p.  Kozlíková 
3. Žiadosť o opravu cesty v časti obce Nižný Koniec – U Sojkov pri r. dome p. Kománkovej 

a p. Kožákovej 
4. Žiadosť o opravu cesty v časti obce Vyšný Kelčov-Dybalka 

 
Starosta obce 
     Začnem so žiadosťou opravy cesty do osady Dybalka. Na vyspravenie tejto cesty sa mi 
podarilo zohnať materiál. Túto by sme vedeli poriešiť v spolupráci s p. Pavlíkom, ktorý 
by poskytol stroj na rozvoze materiálu. V prípade opráv zvyšných ciest navrhujem, aby 
sme si tieto v teréne prešli a uvidíme, čo sa tam bude dať poriešiť. 

 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Čo sa týka žiadosti na opravu cesty u p. Kozlíkovej na Semeteši, tá cesta je naozaj vo 
veľmi zlom stave a apelovala by som na to, aby sa opravila, kým sa tam niečo nestane. 
 
 
Starosta obce 
     Ja navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo žiadosti týkajúce sa opravy miestnych 
komunikácií zobralo na vedomie a uložilo komisii výstavby zvolať stretnutie za účasti 
poslancov obecného zastupiteľstva a aby sme jednotlivé komunikácii spoločne v teréne 
prešli. 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 3/2015-8.8.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené žiadosti týkajúce sa miestnych komunikácií 
a ukladá komisii výstavby zvolať stretnutie za účasti poslancov obecného zastupiteľstva prejsť 
problematické cesty v teréne. 
 
 
Bod 7 p. Magdaléne Dedičová, bytom Vysoká nad Kysucou č. 267, 023 55  
          Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 3/2015-8.8.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Magdalény Dedičovej, bytom Vysoká nad Kysucou 
č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory s.č. 
1293 – SECEND HAND na ďalšie tri roky. 
 
 
Bod 8 p. Anna Feledíková, bytom Vyšný Kelčov č. 850, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
!
!
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Uznesenie č. 3/2015-8.8.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Anny Feledíkovej, bytom Vyšný Kelčov č. 850, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  
Odôvodnenie: Občania v tejto časti obce môžu odpad vyvážať do kontajnera umiestneného na 
cintoríne vo Vyšnom Kelčove. 
 
Ad. 9  Interpelácie poslancov 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Ja by som mal pripomienku na obecný rozhlas, ktorý nie je počuť vo Vyšnom Kelčove pri 
požiarnej zbrojnici a v časti obce U Urbana, kde sa rozhlasy navzájom prekrikujú. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja by som mala taktiež pripomienku na rozhlas, ktorý nie je počuť vo Varechovskom potoku, 
a taktiež v časti obce Nižný koniec u p. Jána Janského a p. Jána Varechu. 
 
Starosta obce 
     Obe pripomienky beriem na vedomie a poruchy resp. požiadavky budú v čo najkratšom čase 
zrealizované. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ja by som chcel apelovať opäť na to, či by sa nedal skosiť Gajdicovský potok na Nižnom 
konci. Je tam už pomerne veľká tráva. 
 
Starosta obce 
     V prvom rade musím povedať, že obec nie je správcom Gajdicovského potoka. Tým chcem 
povedať, že ani nám nepríde povodie Váhu len tak vykosiť napr. cintorín. V ďalešej rovine sa 
jedná predovšetkým o majetok samotných obyvateľov, ktorí majú vo viacerých prípadoch ploty 
priamo pri samotnom potoku a preto si myslím, že keď si vedia vykosiť záhradu tak vykosenie 
dvoch metrov za plotom by nemal byť problém veď sa jedná o ich vlastný majetok. Samozrejme, 
že ak nám to čas dovolí a budeme mať pracovnú silu tak sa to urobí, len som chcel uviesť, aby 
ste sa automaticky každý rok nespoliehali na obec. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja sa chcem taktiež poukázať na miestny rozhlas, ktorý nepočuť u nás na Nižnom konci –Na 
Chotári, je to už dlhodobý problém. Chcelo by to pridať jeden rozhlasový bod, aby ten rozhlas 
bol skutočne dobre počuť. Ďalšiu vec, ktorú by som tu naniesol je cesta, ktorá ide okolo nás, 
tečie tam okolo plota voda a keď sú povodne vytápa to tam. Chcel by som preto poprosiť, či by 
sa nenašiel nejaký materiál na odrážku, samozrejme vedeli by sme si to tam susedia osadiť aj 
svojpomocne. A mám ešte jednu vec, na Nižnom konci železnice porušili veškeré prejazdy a nedá 
sa teraz dostať k niektorým pozemkom za riekou.  
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Prednosta obce 
     Čo sa týka železničných prejazdov, to je neriešiteľné, keďže v tejto veci rozhodujú Železnice 
SR. 
Starosta obce 
     Možnosť predĺženia trasy miestneho rozhlasu prejdem spoločne s elektrikármi a odrážka bude 
vybudovaná v rámci pracovných možností. 
 
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,! 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. 3/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

Ad.11  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 
Dovoľte mi aby som Vám poďakoval, za Vašu účasť na dnešnej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. Stretneme sa za mesiac na akomsi ekonomickom obecnom zastupiteľstve, kde 
budeme prejednávať záverečný účet obce, správu o výsledku auditu atď.  
Následne starosta obce tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2015 
ukončil o 18:30  hod. 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                                 ..................................... 

Mgr. Katarína Chnapková                                  .....................................          
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


