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Zápisnica OZ č. 4/2015 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 06. 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 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                                Mgr. Janka Jurčová 
                                Ján Lysík    
 
Neprítomní poslanci OZ : Jozef Zborovan    
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.  Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2014  
   5.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
   6.  Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
   7. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014  
   8.  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  
   9.  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014  
 10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2015  
 11.  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2015  
 12.  Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
        Vysoká nad Kysucou obce Vysoká nad Kysucou  
 13. Rôzne  
 14. Interpelácie poslancov 
 15. Návrh na uznesenie 
 16. 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 4. 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,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Ing.! Miroslav! Dočár,! Mgr.!
Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 29. 06. 
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. Katarína Chnapková 
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Mgr. Janka Jurčová 
 

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 4/2015-2 
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. 
 
 

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 
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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. 

Podanie správy: Sumu potrebnú na výmenu mantinelov zaradíme do nasledujúcej úpravy 
rozpočtu. Jednoducho musíme s tým počkať do jesene. Túto skutočnosť som prejednal 
s pánom riaditeľom. 

 
 
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: Uznesenie je splnené svetlo bolo namontované. 
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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. 

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. 
 
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 splnené v danej veci prebehlo vzájomné stretnutie a vďaka 
ústretovosti každej zo strán sa podarilo zjednať zmier. 
 
Uznesenie 1/2015-6.10 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schvaľuje 
trvalú prebytočnosť majetku obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu  
prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľom:  
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Danka Šurinová a Igor Šurina,  obaja bytom Vysoká nad Kysucou č. 280: 
• a to pozemku parc. č. C-KN 1703/10 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. 

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

 
Podanie správy: Zámer odpredaja bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 
Neboli voči nemu vznesené žiadne pripomienky. Žiadateľka doložila i platný geometrický 
plán, ktorý presne vytýčil predmet žiadosti. Predkladám Vám teda zámer prevodu  
prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o majetku obcí“) formou odpredaja s odporúčaním na jeho schválenie. 
 

Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o predloženom 
návrhu hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 4/2015-3.1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku obce Vysoká nad 
Kysucou a prevod prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) formou odpredaja 
toho majetku  žiadateľom: 

p. Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964, bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a manželka p. Danka Šurinová,  nar. 30. 12. 1965 obaja bytom Vysoká nad Kysucou č. 
280: 

• a to pozemku parc. č. C-KN 1703/10 – zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na 
LV 1479 v podiele 1/1 v k. ú. Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 68/2014 
úradne overeného pod číslom 244/2015 vytvorili:  parcela CKN č. 1703/35 -  zast. 
plochy o výmere 54 m2 a parcela CKN č. 1703/36 -  zast. plochy o výmere 84m2. 
Tieto dve novovytvorené parcely CKN 1703/35 a 1703/36 sú predmetom 
prevodu. 

Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - Kúpna 
zmluva zo dňa 21.10.1992 
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Odôvodnenie: 
Koncom 80-tych rokoch minulého storočia bol pôvodný pozemok KN-C 1703/10 
o výmere 580 m2  miestnej časti „Nová Kolónia“  (zložený z terajších KN-C 1703/10 
o výmere 193 m2, KN-C 1703/25 o výmere 82 m2, KN-C 1703/31 o výmere 70 m2, KN-C 
1703/30 o výmere 235 m2), vedený ako „stavebný pozemok“ určený na IBV. Vzhľadom 
k tomu, že cez uvedený pozemok bola vytvorená miestna komunikácia – KN-C 1703/25 
(prepojenie na pôvodnú komunikáciu), pôvodný pozemok stratil charakter “stavebný 
pozemok“ . V 90-tych rokoch minulého storočia si od obce Vysoká nad Kysucou 
odkúpili novovytvorené  pozemky (KN-C 1703/10 o výmere 193 m2 - Igor Šurina 
a manželka Danka  a KN-C 1703/30 o výmere 235 m2 – Ján Nekoranec a manželka 
Anna). Manželia Igor a Danka Šurinová si mali zhotoviť geometrický plán na 
novovytvorenú parcelu KN-C 1703/10  a podať návrh na vklad do katastra, no takto 
neučinili a preto je doteraz parcela KN-C  1703/10 - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 193 m2, vedená na LV 1479 - Obec Vysoká nad Kysucou, aj napriek tomu, že 
za uvedený pozemok už zaplatili. 
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľmi, jeho umiestnenie a možnosť 
využitia je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa opodstatnené. 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2015-6.10 zo dňa 22. 1. 2015 schválilo trvalú 
prebytočnosť majetku obce Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku 
obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, 
písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o majetku obcí“) formou odpredaja žiadateľom za cenu 1 € na základe toho, že žiadatelia 
za pozemok už raz zaplatili - Kúpna zmluva zo dňa 21.10.1992 s podmienkou, že 
žiadatelia si dajú na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán. 
Zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitého zreteľa (tak ako je uvedené vyššie) bol vyvesený na úradnej tabuli obce 
a zverejnený na webovej stránke obce dňa 4. 2. 2015 a zvesený dňa 24. 2. 2015. Voči 
zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 
 

" 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 najbližších dňoch. 
 
 
 
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ považujem za splnené. 
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Nakoľko nemal nikto 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,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!
Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 4/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Ad. 4 Monitoring programového rozpočtu obce k 31. 12. 2014 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie monitoring 
programového rozpočtu obce k 31. 12. 2014.  
 

Nakoľko nemal nikto 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 4/2015-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Monitoring programového rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou k 31. 12. 2014. 
 
 
 
Ad. 5 Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za  
         rok 2014 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie hodnotiacu 
správu programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014.  
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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,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Ing.! Miroslav! Dočár,! Mgr.!
Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie Hodnotiacu správu 
programového rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014.  
 
 
 
Ad. 6 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 
 
Starosta obce 
     Výročná správa Vám bola zaslaná elektronicky. V prípade akýchkoľvek otázok otváram 
k tomuto bodu diskusiu.   
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja som si správu pozrel a čo sa týka hospodárskeho výsledku a zdá sa mi, že ideme 
čím ďalej tým viac do mínusu. 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Hospodársky výsledok sa upravuje podľa noriem. Schodok, ktorý ste v správe videli je 
schodok, ktorý vyjde účtovne. Vzniká to tým, že niektoré výdavky sa nám navzájom 
vylučujú, čiže sú pokryté úverom. V rámci tohto vylučovania operácií vyjde schodok 
rozpočtu aj keď v porovnaní príjmov a výdavkov v skutočnosti sme mali väčšie príjmy 
ako výdavky. 
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Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto ďalší 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 bez 
výhrad. 
 
 
 
Ad. 7  Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 
          31. 12. 2014 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014. 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej 
závierky k 31. 12. 2014. 
 
 
Ad. 8  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 
     V tomto bode predstavil hlavný kontrolór obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce, ktoré 
bolo obecnému zastupiteľstvu zaslané i elektronicky. 
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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,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Chnapková,! Ing.! Miroslav! Dočár,! Mgr.!
Katarína!Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Ad. 9  Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014 
 
     V tomto bode predstavil hlavný kontrolór obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014, ktorý bol zaslaný 
obecnému zastupiteľstvu i elektronicky.  
 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
     Záverečný účet obce je spracovaný v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z., zák. č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ako aj s ostatnými príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje 
rozpočtové hospodárenie a stav majetku a záväzkov obce Vysoká nad Kysucou a preto 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce Vysoká nad 
Kysucou za r. 2014 v zmysle §16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. uzavrieť s výrokom: 
celoročné hospodárenie sa schvaľuje  bez výhrad. 

 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2014. 
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku rozpočtu roku 2014 z návratných 
zdrojov financovania.  
 
 
Ad. 10  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku  
            2015 
 
Starosta obce 
     Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou 
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór. V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej 
tabuli. Zároveň Vám bol zaslaný elektronicky. Nakoľko sa jedná o návrh poprosím o vznesenie 
Vašich pozmeňujúcich návrhov resp. doplnení. 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. 
polroku 2015.  
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Ad. 11  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4 pre rok 2015 
 
Starosta obce 
     Návrh úpravy rozpočtu č. 4 pre rok 2015 vypracovala hlavná účtovníčka obce. Poprosím 
o jeho predloženie. Následne hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie 
obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce č. 4 pre r. 2015. 
 

Starosta obce 
     V rámci tohto bodu predkladám OZ nasledujúci návrh. Naša obec spĺňa podmienky 
a môžeme sa zapojiť do kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v našej obci. Ide 
o výmenu svetelných bodov za letkové body.  Podmienkou však je, aby mala naša obec 
spracovanú svetelno-technickú štúdiu. Bez tejto štúdie sa nemôže urobiť žiadosť 
o dotáciu. V prípade úspešnosti sú peniaze na štúdiu uplatniteľné naspäť. Je na 
rozhodnutí obecného zastupiteľstva, či sa obec zapojí do tohto projektu. 
Spolufinancovanie zo strany obce je 5%. 

 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-11.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 
„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou“,  ktorý je realizovaný 
„Obcou Vysoká nad Kysucou“, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu              
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

Starosta obce 
     Ďalšou časťou úpravy rozpočtu je rozšírenie kamerového systému v našej obci. 
V projekte, ktorý sme v tejto veci predkladali sme boli úspešný. Obci boli schválené  
finančné prostriedky vo výške 8000 €. Obec sa musí podieľať na spolufinancovaní 
minimálne 20%. Ja odporúčam obecnému zastupiteľstvu po konzultácii s koordinátorkou 
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tohto projektu, aby obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie vo výške 25% 
z obecného rozpočtu. Ide tu o to, aby projekt po VO neklesol cenovo pod 10 000 €, 
nakoľko by došlo k zníženiu schválených finančných prostriedkov. 

 
 
Následne pokračovala hlavná účtovníčka obce v predstavovaní úpravy rozpočtu. 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 pre rok 2015. 
 
Ad. 12  Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia č. 3/2015 o poskytovaní dotácií 
             z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  
 
Starosta obce 
     Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pripravil hlavný kontrolór obce. Po úprave 
vám návrh bol zaslaný. Poprosím o jeho prerokovanie a vznesenie pripomienok resp. 
pozmeňujúcich návrhov. Pripomínam Vám, že VZN musí byť schválené 3/5 väčšinou. 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia č. 3/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou. 
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Ad. 13  Rôzne 
 
Žiadosť o zavedenie verejného osvetlenia pri rodinnom dome p. Jána Beňa 
 

p. Ján Beňo 
     Chcel by som poprosiť o osadenie stĺpu s verejným osvetlením pri mojom rodinnom 
dome na Závodí, bývam v neosvetlenej ulici, kde je večer tmou sťažený prístup. Ďalšou 
mojou požiadavkou by bolo zlikvidovanie čiernej skládky, ktorú si začali robiť niektorí 
občania zo Závodia v blízkosti môjho rodinného domu. Ďalej chcem požiadať, či by sa 
nedal nejako spevniť alebo vysypať chodník okolo môjho rodinného domu v zime sa 
tadiaľ veľmi zle prechádza je to hrboľaté a šmykľavé, v lete keď prší rozbahnené. Po 
prerokovaní mojich bodov obecným zastupiteľstvom by som poprosil o zaslanie správy, 
ktoré z uvedených vecí by bolo možné spraviť a čo by sa v tej ktorej veci dalo urobiť. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Samozrejme pán Beňo najprv si konkrétne veci, ktoré ste tu na obecnom zastupiteľstve 
naniesli pozrieme v teréne a uvidíme, čo sa bude v tom dať urobiť. Čo sa týka žiadosti 
o zavedenie verejného osvetlenia, tá už bola na obecnom zastupiteľstve prejednávaná, 
podávala ju vaša dcéra a táto žiadosť bola obecným zastupiteľstvom vtedy zamietnutá. 
Čo sa týka zakladania čiernej skládky v blízkosti vášho rodinného domu môžeme podľa 
môjho názoru ošetriť len tým, že tam dáme ceduľu zákazu sypania odpadu, keďže nám 
neviete povedať, kto tam odpad sype, nevieme to poriešiť s niekým konkrétnym. 
O konkrétnom konaní v uvedených veciach vám bude samozrejme zaslané stanovisko. 

 
Starosta obce 
      Na prvom obecnom zastupiteľstve bol schválený vstup do skupina MAS. Podľa posledných 
informácií a školení, ktoré som absolvoval Žilinský kraj v rámci celého kraj podporuje 4-5 
skupín. Došlo k návrhu, aby bola zlúčená MAS Bytčiansko a MAS Hričov. Vznikla nová MAS-
ka, ktorá sa volá občianské združenie „MAS  Zem palatína Juraja Turzu“. Samozrejme vstup do 
tejto MAS-ky musí schváliť obecné zastupiteľstvo a zároveň zrušiť predošlé uznesenie, ktoré 
bolo vstup do MAS Bytčiansko. 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č.  4/2015-13.1 
Obecné zastupiteľstvo v obci Vysoká nad Kysucou  v súlade s § 11 ods. 4 písm. m zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje účasť obce Vysoká nad Kysucou v občianskom 
združení  verejno-súkromného partnerstva: Miestna akčná skupina  Zem palatína Juraja  
Thurzu - „MAS Zem palatína Juraja  Thurzu“. 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č.  4/2015-13.2 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zastupovať obec v občianskom združení verejno-
súkromného partnerstva  Miestna akčná skupina  Zem palatína Juraja  Thurzu - „MAS Zem 
palatína Juraja  Thurzu“. 

 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č.  4/2015-13.3 
Obecné zastupiteľstvo ruší predošlé uznesenie č.1/2015-6.3  „Vstup do MAS Bytčiansko“. 
 
Starosta obce 
     Ďalšou vecou je prerokovanie aktuálnej situácie v TKO Semeteš. O priblíženie tejto 
problematiky poprosím Ing. Jána Liska, ktorý je členom správnej rady TKO Semeteš.  
 

Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     Predmetom zasadnutia správnej rady bolo schválenie dodatku k zmluve o schválení 
zvýšenia ceny za uskladňovanie odpadu. Keďže skládka je celá v súkromnom vlastníctve 
p. Grežďa, nemáme ako s tejto situácie uniknúť. Nezostáva nič iné, len ak chceme 
i naďalej vyvážať odpad na Semeteš, musíme schváliť dodatok k zmluve o navýšení ceny 
za uskladňovanie odpadu. 
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Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Keďže ako všetci vieme, že pán Grežďo sa zaviazal, že s cenu za vývoz odpadu nebude 
zvyšovať a neprešli  ani tri roky a už chce príjmať dodatky k zmluve. Ja by som navrhoval, aby si 
obecné zastupiteľstvo vyžiadalo oficiálny zápis z rokovania TKO Semeteš a žiadalo vypracovanie 
právnej analýzy o dodržiavaní všeobecných zmluvných podmienok na skládke TKO Semeteš 
a oprávnenosť dodatku k existujúcej zmluve. 

 
 
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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.4 
Obecné zastupiteľstvo žiada správnu radu TKO Semeteš o spracovanie právnej analýzy o  
dodržiavaní všeobecných zmluvných podmienok na skládke TKO Semeteš a oprávnenosť 
dodatku k existujúcej zmluve. 
 
Starosta obce 
     Chcel by som vás zároveň informovať o opravách miestnych komunikácií. Prebehlo 
vyspravenie najnutnejších opráv na cestách. Jednalo sa o vyspravenie výtlkov v osade Škradné, 
Semeteš, Kamenec a Nová kolónia. Dal som spracovať na tieto opravu cenovú ponuku, ktorá 
činí dokopy 13 000 €. Pokiaľ nám to finančné prostriedky dovolia, pôjdeme do týchto väčších 
opráv, ak nie tak by sme aspoň poriešili menšie opravy. 
 
Bod 1 p. Tibor Baláž, Vysoká nad Kysucou č. 425, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre maloletého Filipa Baláža 
     

Starosta obce 
     Minulý rok bola schválená obecným zastupiteľstvom finančná čiastka vo výške 300 €. 
Pokiaľ obecné zastupiteľstvo chce nejakú finančnú čiastku schváliť, tak by som sa 
pohyboval určite vo výške max. ako minulý kalendárny rok, čiže čiastku do 300 €. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Môj návrh je poskytnutie finančnej čiastky vo výške 200 € s podmienkou 
vydokladovania na čo boli tieto finančné prostriedky použité. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a pripomienky, dal 
starosta obce o predloženom návrhu p. Dpt. Jozefa Vavricu 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre maloletého Filipa Baláža 
vo výške 200 € po vydokladovaní formou preplatenia výdavkov.  
 
 
Bod 2 p. František Macho, Vyšný Kelčov č. 600, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o opravu cesty 
   
 

Starosta obce 
     Miestna komunikácia sa nachádza v časti obce Vyšný Kelčov „U Urbana“. Táto cesta 
je poškodená predovšetkým zo skládkovaním dreva a techniky v predchádzajúcich 
rokoch. Investícia do tejto cesty je v prípade opravy veľmi veľká. Poprosil by som 
poslancov z Vyšného Kelčova, aby si túto cestu pozreli. 

 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Františka Macha, bytom Vyšný Kelčov č. 
600, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu cesty. 
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Bod 3 p. Jaroslav Maceik, Semeteš č. 1018, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o opravu cesty – Semeteš „ U Cipkov“ 
 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Maceika, bytom Semeteš č. 1018, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu cesty – časť obce Semeteš „ U Cipkov“.  
 
 
Bod 4 p. Marta a Ľuboslav Vojtekovci, Závodie č. 326, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o príspevok na zakúpenie odvodňovacích rúr 
 

Starosta obce 
     Ak ma zastupiteľstvo v tejto vecí poverí viem si dosledovať, čo by sa v tejto veci dalo 
urobiť, ale samozrejme, aby to bolo za minimálne finančné náklady. 

 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a 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,!Ján!Lysík!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Marty a Ľuboslava Vojtekovcov, bytom Závodie 
č. 326, 023 55 Vysoká nad Kysucou o príspevok na zakúpenie odvodňovacích rúr.  
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Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.4.1 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o preskúmanie žiadosti a zistiť možnosť 
odvodnenia prístupovej cesty. 
 
 
Bod 5 p. Marcela Delinčáková, Vysoká nad Kysucou č. 211, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Ponuka na predaj nehnuteľnosti 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a 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,!Ján!Lysík!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Marcely Delinčákovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 211, 023 55 Vysoká nad Kysucou o ponuku na predaj nehnuteľnosti. Zároveň obecné 
zastupiteľstvo vyzýva majiteľov nehnuteľnosti, aby pristúpili k vonkajším rekonštrukčným 
prácam na predmetnej nehnuteľnosti nakoľko tá sa nachádza v centre obce. 
 
Bod 6 p. Mgr. Veronika Pavlíková, Vyšný Kelčov č. 809, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o dokončenie miestnej komunikácie - časť obce „U Putkov“ 
 
 

Starosta obce 
     Pri obhliadke miestnych komunikácií sme aj s komisiou výstavby túto komunikáciu 
prešli. V prípade, že by sme mali finančné prostriedky bude sa realizovať vysypanie tejto 
cesty kamenivom. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mgr. Veroniky Pavlíkovej, Vyšný Kelčov č. 
809, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dokončenie miestnej komunikácie - časť obce „U Putkov“. 
V prípade že obec bude mať finančné prostriedky na opravu tejto cesty, bude ju realizovať 
vysypaním kamenivom. 
 
 
 
Bod 7 DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o vyradenie prebytočného majetku 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o vyradenie prebytočného majetku. 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 23 z 27  Zápisnica č. 4/2015 
 

 
 

 
 
Bod 8 Firma REAL  PLUS s.r.o., Makov č. 226, 023 56 Makov 
           Žiadosť o predĺženie nájmu. 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť firmy REAL PLUS s.r.o., Makov č. 226, 023 56 
Makov o predĺženie nájmu na ďalšie tri roky. 
 
Bod 9 Obec Raková, Obecný úrad Raková č. 140, 02351 Raková 
           Žiadosť o dofinancovanie finančných nákladov na prevádzku špeciálnej triedy 
 
 

Starosta obce 
     Obec Raková založila vo svojej obci špeciálnu triedu. Keďže nedostávajú na ňu toľko 
finančných prostriedkov ako pôvodne mysleli, zvažujú existenciu jej ďalšej prevádzky. 
Vyčíslené náklady na 1 dieťa vychádzajú 709,45 €. Obec Raková prijala na zastupiteľstve 
uznesenie, že ak obce, ktorých deti navštevujú túto špeciálnu triedu sa budú podieľať na 
spolufinancovaní, trieda pre špeciálne deti zostane, ak nie tak ju bude Obec Raková 
nútená zrušiť.  
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcem sa opýtať, či sa aj ostatným deťom s postihnutím prispieva v našej obci napr. 
na preplatenie cestovných nákladov a pod. 
 
Margita Kubačáková, pracovníčka na sociálnom úseku 
     Nie neprispieva, jednorázovo sme prispeli len raz Adrianovi Jurčovi. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     V tom prípade si myslím, že sú mnohé deti na tom aj horšie a rodičia nežiadajú 
o príspevky, takže si myslím, že žiadosť by sme mali zamietnuť.  
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie  návrhy a 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,!Ján!Lysík!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 4/2015-13.5.9 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Obce Raková, Obecný úrad č. 140, 023 51 Raková 
o dofinancovanie finančných nákladov na prevádzku špeciálnej triedy.  
 
 
Bod 10 Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
            Žiadosť o schválenie prolongácie úveru - superlinky 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.10 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

schvaľuje 
prolongáciu Municipálneho úveru – Superlinka ( ďalej len „úver“) vo výške 40 000,- EUR, 
poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom 
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za 
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie 
zmluvy. 
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky 
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenie 
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vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 
pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru. 
 
 
Bod 11  DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 Čadca  
               identifikačné číslo : 36 429 660  
               zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, v oddiele sro,        
               vložka č. 16126/L, konajúca prostredníctvom konateľky spoločnosti Dariny   
               Polákovej.         
               Zmluva o prenájme priestoru pre predajný automat na sviečky 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne návrhy a 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 4/2015-13.5.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom pozemku na oboch pohrebiskách firme DARAPOL, 
s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 Čadca identifikačné číslo : 36 429 660  zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Žilina, v oddiele sro, vložka č. 16126/L, konajúca 
prostredníctvom konateľky spoločnosti Dariny Polákovej za účelom umiestnenia predajného 
automatu na sviečky na dobu 3 rokov. 
 
Ad. 14  Interpelácie poslancov 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ako sme sa bavili aj na predošlom zastupiteľstve, prešiel som si chodníky na cintoríne, 
myslím si že v rámci čistenia nemusíme ísť na šírku, na ktorú to tom pracovníci vyčistili, stačí to 
aj menej. 
 
Prednosta obce 
     Keďže chodníky na cintoríne udržiavame počas zimných mesiacov  pomocou snežnej frézy, je 
potrebné aby bola zachovaná šírky do akej je to aktuálne vyčistené. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     V časti obce Nová Kolónia sú na ceste veľké skoky a prepadliny, ak by sa to dalo nejako 
vyspraviť a zakonponovať do požiadaviek na opravu ciest bolo by to myslím dobre. 
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Prednosta obce 
     Cestu v Novej Kolónii veľmi dobre poznám nakoľko som tam niekoľko rokov býval a taktiež 
tam obec realizuje podujatia pre deti. Je to jedna z mála ciest zapísaná na LV obce. Toto nám 
vytvára predpoklad, že v prípade zverejnenia akejkoľvek možnej výzvy, môže byť zaradené do 
niektorého z projektov, cez ktorý by sme ju mohli poriešiť. I z tohto dôvodu sme v minulom 
kalendárnom roku nechávali spracovať pasport miestnych komunikácií, jednoducho i tu platí, že 
treba myslieť dopredu ... 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Mám od obyvateľov z Vyšného Kelčova podnety na nejaké zkoordinovenie vlakových spojov 
s autobusmi z Vyšného Kelčova. Jednalo by sa o spojenie ráno smer Čadca 7:43 je odchod vlaku  
a príchod autobusu z Vyšného Kelčova je 7:43, a spojenie  poobede vlak smer z Čadce do 
Makova príchod 12:25 a autobus do Vyšného Kelčova odchádza tiež 12:23 tam by to bolo 
potrebné tiež posunúť. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja chcem poprosiť o zvýraznenie prechodu pre chodcov pri základnej škole, prechádza tam 
denne veľa detí tak až je ten prechod viditeľný. Ďalšou požiadavku z mojej strany by bolo 
vykosenie chodníka okolo rieky.  
  
Starosta obce 
     Vec týkajúcu prechodu prechodcov pri základnej škole som už prepbral s pánom riaditeľom 
správy ciest v Čadci. 
 
 
Ad.15  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Janka Jurčová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal 
starosta obce 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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 4/2015 bolo jednohlasne schválené. 
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Ad.16  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 
Dovoľte mi aby som Vám poďakoval, za Vašu účasť na dnešnej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. Zo srdca Vám želám krásne prežitie nadchádzajúcich letných mesiacov a pokiaľ 
sa chystáte niekde na dovolenku tak Vám želám šťastný návrat, ak nie tak sa hádam uvidíme na 
niektorých z bohatej ponuky podujatí v našej obci – medzi ktoré bude patriť i letné kino. 
 
Následne starosta obce štvrtú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2015 
ukončil o 18:10  hod. 

 

 

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

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


