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Zápisnica OZ č. 5/2015 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 31. 08. 2015 
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou                                     

so začiatkom o 15:00 hod. 
 
 
 
Prítomní: 
Starosta obce :  Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :    Miroslav Dorman 
                                Mgr. Katarína Jantošová 
                                Jozef Zborovan 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                                Ján Lysík    
Neprítomní poslanci OZ :  Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Janka Jurčová 
Prednosta Obecného úradu: neprítomný 
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. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2015 
   4. Rôzne  
   5. Interpelácie poslancov 
   6. Návrh na uznesenie 
   7. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 3 z 11  Zápisnica č. 5/2015 
  

 
 

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 5. 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,!Mgr.! Katarína!
Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 5/2015-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 31. 08. 
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: Dpt. Jozef Vavrica 
                                                                                    Jozef Zborovan 
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,!Mgr.! Katarína!
Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 5/2015-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú komisiu. 
 
 
Ad. 3 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2015 
 
Starosta obce 
     Ide práve o tento bod, ktorý je nutné na dnešnom obecnom zastupiteľstve prejednať. Obec 
Vysoká nad Kysucou zadala projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Vysoká nad 
Kysucou“. Návrh na zapojenie sa obce do tohto projektu bol prejednaný na obecnom 
zastupiteľstve č. 4 v roku 2015, kde obecné zastupiteľstvo súhlasilo so spolufinancovaním 
z finančných prostriedkov obce vo výške 5% čo predstavuje sumu 36 711,46 €. V prípade 
úspešnosti tohto projektu, by sme mohli finančné prostriedky čerpať tak, že najskôr by sme ich 
museli zaplatiť z rozpočtu obce a následne refundovať. Keďže obec nedisponuje finančnými 
prostriedkami v takejto výške, jediná možnosť je získať ich prostredníctvom úveru. Keďže obec 
už má preklenovacie úvery v súvistlosti s realizovanými projektami, požiadal som o stanovisko 
hlavného kontrolóra, ktorý nedoporučuje obci vziať ďalší úver nakoľko by to bolo rizikové 
a došlo by k vážnemu porušeniu finančných pravidiel obce. 
I na základe spracovanej analýzy hlavným kontrolórom obce sa obec Vysoká nad Kysucou do 
uvedeného projektu, v prípade úspešnosti našej žiadosti, zapojí iba v prípade, že projekt bude 
financovaný predfinancovaním a refundáciou by bolo len 5% z rozpočtu obce. 
 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     V rámci tohto bodu si podala žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana o odchodné do dôchodku  
p. Mgr. Terézie Matejovej vo výške dvoch mesačných platov čo predstavuje sumu 1959 € 
bez odvodov do poistných fondov. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ E. A. Cernana sa obracia na 
obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o poskytnutie  týchto finančných prostriedkov  na 
vyplatenie odchodného a o navýšenie rozpočtu o výšku odchodného a odvodov do 
poistných fondov. 

 

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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 5/2015-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného p. Mgr. Terézie Matejovej vo 
výške dvoch funkčných platov vrátane odvodov. 
 

Následne dal starosta obce o úprave rozpočtu obce č. 5 pre rok 2015 hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5/2015-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5 pre rok 2015.   
 
 
Ad. 4 Rôzne 
 
Starosta obce 
     V rámci tohto bodu prednášam niektoré žiadosti, ktoré sú na dnešné obecné zastupiteľstvo 
predložené.  
 
Bod 1 Žiadosť o vyradenie vozidiel AVIA v užívaní oboch DHZ 
 
 

Starosta obce 
     Nakoľko obec implementovala projekt „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu 
krajiny bez hraníc“ obe hasičské vozidlá AVIA sa stali nepotrebnými. Predkladám preto 
návrh na ich vyradenie ako prebytočného majetku obce. Obe hasičské vozidlá sa 
následne pokúsime čo najvýhodnejšie odpredať, v zmysle platnej legislatívy 
pojednávajúcej o nakladaní s majetkom obce. Musím však povedať, že to bude trošku 
náročné nakoľko mnoho DHZ dostali nové vozidlá a taktiež sa starých AVIÍ zbavujú. Trh 
je týmito vozidlami zahltený.  
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Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 5/2015-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie požiarnych vozidiel AVIA Š CA 086AT a AVIA 
CA 085AT v obstarávacej cene 12 640,15 €. 
 
Bod 2 Rozvoz stravy určený občanom, ktorí: 

a. nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných 
potrieb  

b. majú  ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav  
c. dovŕšia dôchodkový vek 

 
 

Starosta obce 
     S otvorením prevádzky školských jedální chcem v priebehu mesiaca október spustiť 
rozvoz stravy pre občanov obce Vysoká nad Kysucou.  Rozvoz obedov bude realizovaný 
prostredníctvom zamestnanca obce, ktorý má potrebné povolenia. Rozvoz bude 
realizovaný automobilom Roomster. Po skúsenostiach v iných obciach navrhujem 
obecnému zastupiteľstvu schváliť poplatok za donášku stravy vo výške 0,39 EUR/jedlo. 

 
 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ako bude obec riešiť dôchodcov, ktorí by chceli  dovoz stravy nie všetky pracovné dni,  
ale len v určité dni v týždni. 
 
 
Starosta obce 
     Toto je plne v réžii toho ktorého dôchodcu a je to na jeho dohode priamo s jedálňou, 
od ktorej obed berie. Náš pracovník jednoducho len príde a zoberie nachystané obedáre, 
ktoré odvezie a podľa mien ich rozvezie.  
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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,! Jozef! Zborovan,!Dpt.! Jozef! !Vavrica,!Mgr.! Katarína!Chnapková,!Mgr.! Katarína!
Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5/2015-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

• rozvoz stravy obedov zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká 
nad Kysucou pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou. 
 

• poplatok vo výške 0,39 EUR/jedlo za donášku stravy domov. 
 

 
Bod 3 Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o udelenie výnimky pre triedu s nižším počtom žiakov  
 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Koľko je piatakov aktuálne v ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou? Túto 
otázku sme preberali už aj na rade školy a myslím si, že piataci z elokovaného pracoviska 
Vyšný Kelčov budú musieť aj tak chodiť do školy na Vysokú. 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Pokiaľ, ako je uvedené v žiadosti, by sa jednalo o dofinancovanie  4 žiakov, aby 5 
ročník dosiahol minimálny počet žiakov tj. 15  ja som za udelenie výnimky. 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Už sme sa predsa o tom bavili, že presunu žiakov z niektorých ročníkov z Vyšného 
Kelčova na Vysokú sa nevyhneme. Ja neviem, prečo tu ideme teraz riešiť dofinancovanie, 
piataci z Vyšného Kelčova  sa podľa mňa mali presunúť do školy na Vysokú.   

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Uvedomte si však, že žiadosť sme dostali na zastupiteľstvo dnes 31. augusta za dva dni 
sa začína školský rok. My nevieme ak by sme túto výnimku neschválili, či by to nemalo 
vplyv na úväzky učiteľov vo Vyšnom Kelčove. Myslím si však, že áno. Ak sme chceli ísť do 
presunu žiakov malo sa to riešiť skôr, preto som teraz za udelenie výnimky na tento 
školský rok. 
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Starosta obce 
     Musím povedať, že samotnú žiadosť som prvý krát videl až dnes. Chýba mi tu 
stanovisko rady školy! Myslím si, že toto malo byť prejednané i so samotnými rodičmi. 
Tých nedokážeme teraz postaviť pred hotovú vec, že ich deti nastúpia do piateho ročníka 
na Vysokú. Určite však pripravíme výjazdové zasadnutie OZ v škole vo Vyšnom Kelčove 
za účasti rodičov a riaditeľa školy, aby sme prebrali informácie týkajúce sa počtu žiakov 
v triede v budúcom školskom roku. Obávam sa však, že momentálne nemáme inú možnosť 
ako predloženú žiadosť schváliť. 
 

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,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5/2015-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, 
Vysoká nad Kysucou o udelenie výnimky na otvorenie triedy 5. ročníka s menším počtom 
žiakov pre školský rok 2015/2016 v elokovanom pracovisku Vyšný Kelčov. 
 
 
Bod 4 p. Marián Baričák, Anna Baričáková, Miroslava Baričáková bytom Turzovka-Stred 
           č. 422, 023 54 Turzovka  
           Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2718500337 o poplatku za komunálne odpady a  
           drobné stavebné odpady 
 
 
Nakoľko nemal nikto 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,!Mgr.! Katarína!

Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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Uznesenie č. 5/2015-4.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Mariána Baričáka, Anny Baričákovej, 
Miroslava Baričáková bytom Turzovka - Stred č. 422, 023 54 Turzovka voči rozhodnutiu č. 
2718500337 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Bod 5 p. Miroslav Baričák, Oščadnica č. 186, 023 01 Oščadnica 
           Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2719500336 o poplatku za komunálne odpady a  
           drobné stavebné odpady 
 
 
 
Nakoľko nemal nikto 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,!Mgr.! Katarína!

Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 5/2015-4.5 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odvolanie p. Miroslava Baričáka bytom Oščadnica č. 186, 
023 01 Oščadnica voči rozhodnutiu č. 2719500336 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
 
Ad. 5 Interpelácie poslancov 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ako sa pokračuje vo veci bytovky na Nižnom Kelčove? 
 
 
Starosta obce 
     Bol vysúťažený dodávateľ v rámci podávania žiadosti, ktorý si zobral subdodávateľskú firmu 
z Oravy. Začalo sa s prípravnými prácami. Obec Vysoká nad Kysucou podala žiadosť na 
vybudovanie elektrickej prípojky, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako stavebná prípojka. Na stavbe 
sa už pracuje. 
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Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Ako sa pokročilo vo veci rozširovania cintorína vo Vysokej nad Kysucou? Ešte by som mal 
jednu vec, na ceste pod Furmancom pri rodinnom dome p. Šupčíka vyviera na ceste neustále 
voda. Bude s tým spoločnosť SEVaK niečo robiť? Je to nahlásené? 
 
 
 
Starosta obce 
     Je zameraný telekomunikačný kábel, pracuje sa na zameraní vody. Čo sa týka vyvierania 
vody na vozovku pri rodinnom dome p. Šupčíka, na spoločnosť SEVaK sme to nahlasovali, 
vysvetlil som im, že si myslím, že sa jedná o vodovodnú prípojku k rodinnému domu p. Šupčíka. 
Spoločnosť SEVaK zaslal  na obec stanovisko, že ich voda to nie je. Tak som to začal riešiť 
trošku inými cestami prostredníctvom p. riaditeľa Správy ciest p. Ing. Martina Kováča, ktorý 
oslovil spoločnosť SEVaK z dôvodu, že táto porucha môže spôsobiť na komunikácii dopravné 
riziko a to hlavne v zime.  
 
 
 
Ad.6  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,! !Mgr.!Katarína!
Jantošová,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!Ján!Lysík!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 5/2015 bolo jednohlasne schválené. 
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Ad.7  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 
Dovoľte mi aby som Vám poďakoval, za Vašu účasť na dnešnej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. Tak ako som už avizoval stretneme sa o dva týždne na ďalšom obecnom 
zastupiteľstve.  
Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2015 ukončil 
o 18:50  hod. 

 

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

Jozef Zborovan                                                        .....................................          
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                                    ...................................                                                                           


