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Zápisnica OZ č. 6/2015 
 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 09. 2015 
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou                                     

so začiatkom o 13:00 hod. 
 
Prítomní: 
Starosta obce :  Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :    Miroslav Dorman 
                                Ing. Miroslav Dočár 
                                Mgr. Katarína Jantošová 
                                Ján Lysík    
                                Jozef Zborovan 
                                Dpt. Jozef Vavrica 
                                Mgr. Bohuslav Krasula 
                                Mgr. Katarína Chnapková 
                                Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ : nikto 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
 
 
Program schôdze: 
  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
  3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva  
  4. Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č. 10 
  5. Prenájom nebytových priestorov lekárne Vysoká nad Kysucou 
  6. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
  7. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre rok 2015 
  8. Rôzne  
  9. Interpelácie poslancov 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných na 6. schôdzi OZ. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 29. 09. 
2015.     
 
   
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing.   Miroslav Dočár 
                                                                                    Mgr. Bohuslav Krasula 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
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Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-2 
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 
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zvolať jednanie so všetkými dotknutými osobami. 

A 
Uznesenie č.  3-1-4/2014 

! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce začatím konania vo veci výmeny obecného 
pozemku za pozemky vo vlastníctve p. Greguša, p. Masarika a p. Kubinca v časti obce 
Jedľovník – Šatina. 

Podanie správy: Prebehlo prvotné zameranie sporného „prístupu“ v teréne. Nakoľko však 
novozameraná parcela svojou rozlohou nezodpovedá parcele, ktorá by zo strany obce mala 
byť predmetom zámeny momentálne hľadáme možnosti riešenia, nakoľko zo strany pána 
Greguša nie je vôľa vyčleniť zo sporného pozemku rozmerovo identickú plochu. 
V napĺňaní uznesenia a v jednaniach budeme pokračovať. 
 
 
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. Vo štvrtok 24. septembra 2015 som bol opäť 
na tvare miesta s riaditeľom správy ciest v Čadci. 
 
 
 
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. 
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Rok 2013 
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 

" 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 je splnené. 
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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. 

 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     Aby som vám trocha priblížil vzniknutú situáciu. Aktuálne prebieha zo strany správnej 
rady vyzisťovanie, či môže byť použitý dodatok k zmluve uzavretej so spoločnosťou p. 
Grežďa. Úrad pre verejné obstarávanie poslal stanovisko so záverom, že nedochádza 
k porušeniu uvedenej zmluvy. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Môj návrh je, aby sme boli prizvaní ako dozorná rada na rokovanie správnej rady, 
aby sme boli bližšie oboznámení s touto problematikou.  

 
 
Bod 4 p. Marta a Ľuboslav Vojtekovci, Závodie č. 326, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o príspevok na zakúpenie odvodňovacích rúr 
 
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.  

Uznesenie č. 4/2015-13.5.4.1 
! Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o preskúmanie žiadosti a zistiť možnosť 

odvodnenia prístupovej cesty. 
Podanie správy: Odvodnenie sme chceli riešiť pozdĺž miestnej komunikácie osadením 
nových korýtiek, čím by došlo i k zabráneniu natekania dažďovej vody na pozemok pani 
Urbánkovej. Tu však s pani Urbánkovou nedošlo k dohode, nakoľko vpust do priestoru 
popod miestnu komunikáciu sa nachádza už na jej pozemku. S pánom Vojtekom sme sa 
dohodli a odvodnenie si realizoval sám. 
 
 
BOD 14 – Interpelácie poslancov 
 
Mgr. Bohuslav Krasula – požiadavka na posun autobusových spojov 
Podanie správy: Obec zaslala žiadosť o posun spojov na SAD, prevádzkareň Čadca. Vo veci sa 
bude následne konať. 
 
Mgr. Janka Jurčová – zvýraznenie prechodu pre chodcov pri ZŠ 
Podanie správy: Táto požiadavka je už zrealizovaná. 
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Ján Lysík – poruchy dodávky vody do Vyšného Kelčova 
Podanie správy: Problém nebol v tlakovej stanici, ale na území obce Makov. Dva krát im pri 
stavbe bytovky prekopali vodu. 
 
Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2015-13.5.2, 4/2015-13.5.3, 4/2015-13.5.6 týkajúce sa 
opráv miestnych komunikácii boli zobraté na vedomie a zaradené do plánu opráv miestnych 
komunikácií. 

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6/2015-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 4 Pridelenie obecného nájomného bytu č. 10 
 
Starosta obce 
     V 14 bytovom nájomnom dome p. č. 1259/10 došlo rozhodnutím súdu dňa 25. 8. 2015 
k vyprataniu dlžníka pána Jozefa Meheša. Samozrejme čo sa týka jeho dlžnej čiastky, tak jednu 
rozhodnutím súdu spláca a ohľadom zvyšku bude ďalšie súdne pojednávanie. 
Tento byt nebol v rámci opravy omietok bytov realizovaný. Z tohto dôvodu sme preto byt ani 
ihneď neprenajímali. Po jeho vyprataní obec v réžii vlastných zamestnancov opravila popraskané 
steny v obývacej miestnosti, v kúpeľni a na WC formou ich osekania a opätovného 
presieťkovania. Byt je toho času pripravený na prenájom. Z uvedeného dôvodu obec Vysoká nad 
Kysucou oslovila všetkých záujemcov, ktorí mali podané žiadosti o pridelenie obecného 
nájomného bytu. Musím poznamenať, že pridelenie obecného nájomného bytu sa bude už riadiť 
platným VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch. 
 
V pondelok 28. 9. 2015 sa o 14:00 hod. mala konať obhliadka predmetného bytu na ktorú boli 
prizvaní evidovaní žiadatelia s tým, aby zároveň doručili požadované doklady, ktoré následne 
o 15:00 hod. mala v zmysle platného VZN posúdiť Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú 
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a zdravotníctva pri OZ Vysoká nad Kysucou. Zasadanie komisie sa však neuskutočnilo, nakoľko 
nikto z evidovaných a oslovených žiadateľov o jednoizbový byt neprejavil záujem. Dvaja so 
žiadateľov pozvánku akceptovali avšak s tým, že nemajú záujem o jednoizbový byt, ale o dvoj 
a trojizbový. 
  
Obec Vysoká nad Kysucou preto v rámci nám dostupných informačných kanálov zverejní zámer 
o prenájom jednoizbového bytu a o jeho prideľovaní bude OZ rozhodovať na najbližšej schôdzi. 
 
 
      
Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6/2015-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o pridelení obecného 
nájomného bytu č. 10.  
 
 
Ad. 5 Prenájom nebytových priestorov lekárne Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
     Už dávnejšie mi majiteľ lekárne Vysoká pán Faktor avizoval pretrvávajúce finančné 
problémy súvisiace s prevádzkou lekárne v našej obci.  Na spoločnom stretnutí mi bol 
predstavený i možný plán jej úplného uzavretia. Čo samozrejme považujem za neprípustné 
a v určitej situácii za absolútne krajné riešenie. Do rokovaní vstúpila spoločnosť Palmitas, s.r.o. 
v zastúpení Mgr. Tomáš Turiak, ktorá prevádzkuje lekáreň v obci Makov, ktorá prejavila záujem 
o prenájom priestorov za účelom ďalšieho prevádzkovania lekárne. Aby bol zabezpečený 
kontinuálny prechod prevádzky lekárne, obe spoločnosti sa dohodli na predaji a odkúpení  
zariadení a majetku lekárne.  
Obecné zastupiteľstvo však musím upozorniť, že akékoľvek nakladanie s majetkom obce musí 
byť v súlade so zákonom 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. 
To znamená, že pokiaľ došlo k vzájomnej dohode existujúceho prenajímateľa a budúceho 
pravdepodobného prenajímateľa, v záujme zachovania kontinuity prevádzky lekárne predkladám 
Vám návrh na schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov, v ktorých je v súčasnosti 
zriadená prevádzka lekárne Vysoká, z dôvodu hodného osobitého zreteľa v zmysle §9a, ods. 8, 
písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
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Tento zámer musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Teraz odovzdávam slovo p. 
Mgr. Tomášovi Turiakovi. 
 

Mgr. Tomáš Turiak, prevádzkovateľ a majiteľ lekárne v obci Makov 
     Ďakujem za slovo i za pozvanie na dnešné obecné zastupiteľstvo. Zaznelo tu už viac 
menej všetko podstatné. Dôležité je hlavne to, že som sa stretol s p. Faktorom, s ktorým 
som prejednal možnosť odpredaja lekárne. Dohodli sme sa na finálnom znení zmluvy, 
odkúpení inventára. Podmienkou tejto zmluvy je samozrejme i súhlasné stanovisko 
obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou.  

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja som za zachovanie lekárne. Určite súhlasím s navrhovaným riešením. Máme veľkú 
obec, veľa ľudí túto lekáreň využíva. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Aká bude výška nájmu?  
 
Starosta obce 
     Nájom závisí na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Predchádzajúca lekáreň mala 
nájom za 1 € a platila si služby za energie. 
 

 
Bod 1 Medstav, s.r.o.,  M. R. Štefánika 2616/11, 022 01 Čadca 
           Žiadosť o ukončenie nájmu 
 
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o ukončenie nájmu  spol. Medstav, s.r.o., sídlo M.R. 
Štefánika 2616/11, 022 01 Čadca ku dňu 30. 09. 2015. 
 
 
Bod 2 Palmitas, s.r.o., Moyzesova 1441, 022 01  Čadca 
           Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov 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 prenájmu nebytových priestorov 
žiadateľovi:  

 
Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v zastúpení konateľom                         
Mgr. Tomášom  Turiakom: 

• a to priestorov Lekárne Vysoká v budove zdravotného strediska p.č. 1260 o výmere 
119,82 m2  

 
za cenu ročného nájmu vo výške 1 EURO. 
 
Odôvodnenie: 
Dňa 11. septembra 2015 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
spoločnosti Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v zastúpení konateľom 
Mgr. Tomášom Turiakom o prenájom priestorov Lekárne Vysoká v budove zdravotného 
strediska p.č. 1260 o výmere 119,82 m2.  
Priestory Lekárne Vysoká v budove zdravotného strediska p.č. 1260 mala v prenájme spoločnosť 
MEDSTAV, s.r.o., M. R. Štefánika 2616/11, 022 01 Čadca, zastúpená Ing. Ľubomírom 
Faktorom. Dňa 28. septembra 2015 spoločnosť MEDSTAV, s.r.o., M. R. Štefánika 2616/11, 022 
01 Čadca, zastúpená Ing. Ľubomírom Faktorom doručila na Obecný úrad vo Vysokej nad 
Kysucou žiadosť o ukončenie nájmu k 30. septembru 2015.   
Spoločnosť Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v zastúpení konateľom 
Mgr. Tomášom Turiakom vo svojej žiadosti uviedla skutočnosť, že došlo k vzájomnej dohode so 
spoločnosťou MEDSTAV, s.r.o., M. R. Štefánika 2616/11, 022 01 Čadca, zastúpená Ing. 
Ľubomírom Faktorom a k uzavretiu vzájomnej kúpno-predajnej zmluvy  o odpredaji a kúpe 
Lekárne Vysoká, aby mohla spoločnosť Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 
Čadca v zastúpení konateľom Mgr. Tomášom Turiakom naďalej poskytovať lekárenskú 
starostlivosť v obci Vysoká nad Kysucou. 
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Vo svojej žiadosti zároveň odstupujúca spoločnosť doporučila, aby boli priestory lekárne 
prenajaté spoločnosti Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v zastúpení 
konateľom Mgr. Tomášom  Turiakom. 
Prenájmom nebytových priestorov Lekárne Vysoká v budove zdravotného strediska p.č. 1260 
o výmere 119,82 m2 spoločnosti Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca 
v zastúpení konateľom Mgr. Tomášom  Turiakom, tak dôjde k zachovaniu kontinuity prevádzky 
Lekárne Vysoká a poskytovaniu lekárenskej starostlivosti v obci Vysoká nad Kysucou. 
 

 

Ad. 6 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce 
     Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vám boli zaslané elektronicky. 
Poprosil by som hlavného kontrolóra obce Ing. Marcela Nekoranca o ich vysvetlenie. 
 
     Následne hlavný kontrolór obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu správy z kontrolnej činnosti. 
      
 
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6/2015-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
 
 
 
 
Ad. 7  Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6 pre rok 2015 
 
     V tomto bode predstavila hlavná účtovnícka obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce č. 6 pre rok 2015. 
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V rámci tohto bodu boli  predložené: 
 
Návrh na zavedenie GPS zariadení do služobných vozidiel 
 
 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, ako to bude v prípade tých traktoristov, ktorí v zimných mesiacoch 
rozorávajú cesty pre obec. 
 
Starosta obce 
     Títo traktoristi, pokiaľ budú chcieť rozorávať pre obec i naďalej, budú musieť mať 
namontované GPS zariadenia na vlastné náklady. Podstatou celej tejto investície je 
skutočnosť, že obyvatelia budú mať v online module možnosť aktuálneho pohybu všetkých 
obecných motorových vozidiel plus spomínané traktory v čase, keď budú pre obec 
pracovať. 

 
 
Bod 1 Vináreň „HELA“ zast. p. Silviou Kazíkovou, Vysoká nad Kysucou č. 285, 
           023 55 Vysoká nad Kysucou  
           Žiadosť o výmenu okien a montáž meračov tepla 
 
Starosta obce 
     V tomto kalendárnom roku sa nám podarilo z Ministerstva financií SR získať účelovú dotáciu 
vo výške 3000 € + 300€ finančná spoluúčasť obce na výmenu okien a dverí na budove obecného 
úradu a kultúrneho domu. V tomto roku sme chceli tieto prostriedky použiť na zmodernizovanie 
vstupného portálu do budovy obecného úradu osadením vstupných samozatváracích dverí na 
fotobunku. Nakoľko prvotná investícia na túto výmenu dverí by bola veľmi veľká, rozhodli sme 
sa to prehodnotiť a použiť získané finančné prostriedky na výmenu okien vo vinárni „Hela“ 
nakoľko i tá je súčasťou budovy obecného úradu a poskytnutá finančná čiastka by pokryla 
náklady na výmenu okien v týchto priestoroch. Dáme vypracovať cenové ponuky a zrealizujeme 
verejné obstarávanie a uvidíme, koľko okien sa nám podarí z poskytnutých finančných 
prostriedkov 3300€ vymeniť. S tím, že pokiaľ by sa nám nepodarilo z týchto finančných 
prostriedkov vymeniť všetkých 5 okien vo vinárni „Hela“ navrhne majiteľke, aby si zvyšok 
dofinancovala sama s tým, že jej túto čiastku započítame do nájmu. 
 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja súhlasím s predloženým návrhom s tým, že merače tepla by som teraz neriešil 
nakoľko je to veľká investícia. Poriešil by som zatiaľ len výmenu okien. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja si tiež myslím, že zatiaľ by sa mali poriešiť zo získaných finančných prostriedkov 
len okná a do budúcna potom riešiť merače. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-7.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vinárne „HELA“ zast. p. Silviou Kazíkovou, Vysoká 
nad Kysucou č. 285, 023 55 Vysoká nad Kysucou v časti o výmenu okien v priestoroch vinárne 
„Hela“. 
 

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

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 6/2015-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  č. 6 pre rok 2015.  
 
 
Ad. 8  Rôzne 
 
Starosta obce 
     V rámci tohto bodu by som Vám chcel predniesť výzvu Ministerstva životného prostredia, do 
ktorej by sa naša obec mohla zapojiť a v ktorej by sme pripravili a spracovali projekt, ktorého 
účelom by bola podpora triedené zberu odpadu v obci Vysoká nad Kysucou.  
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 6/2015-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do projektu „Podpora 
triedeného zberu v obci Vysoká nad Kysucou“ s finančnou spoluúčasťou obce na projekte vo 
výške 5%.  
 
 
Bod 2 p. Darina Baričáková, Vysoká nad Kysucou č. 384, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o preplatenie cestovného 
 
 

Starosta obce 
     Jedná sa o maloletého Lukáša Baričáka, ktorý trpí autizmom a musí tým pádom 
navštevovať špeciálnu škôlku, ktorá je najbližšie  v Kysuckom Novom Meste. Doposiaľ 
navštevovali materskú škôlku na Rakovej, ale tá bola zrušená. Situáciu dobre poznám 
nakoľko som sa osobne niekoľko krát s pánom Baričákom o dochádzke maloletého 
Lukáša Baričáka bavil a odporúčam žiadosť schváliť. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     V našej obci máme viacej takýchto postihnutých detí napr. Adrián Jurčo. Podľa mňa 
i tí by si mohli požiadať o toto preplatenie, ak to schválime Lukášovi Baričákovi. 
Samozrejme súhlasím, aby sme mu toto preplatenie cestovného schválili a to formou 
jednorázovej finančnej výpomoci. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval prispieť jednorázovou finančnou výpomocou vo výške 160 € do 
konca kalendárneho roka. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce o predloženom návrhu hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 6/2015-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Dariny Baričákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
384, 023 55  Vysoká nad Kysucou o preplatenie cestovného formou jednorázovej finančnej 
výpomoci vo výške 160 € do konca kalendárneho roka. 

 

Bod 3 p. Ing. Stanislav Kubinec a p. Mgr. Júlia Kubincová, bytom Makov č. 163,    
           023 56 Makov 
           Ponuka na predaj pozemkov 
 

Starosta obce 
     Jedná sa o susedné pozemky na Nižnom Kelčove, kde práve prebieha výstavba 16- 
bytového nájomného domu. Keďže obec Vysoká nad Kysucou momentálne na odkúpenie 
týchto pozemkov v hotovosti nemá peniaze, čoho si je vedomý i Ing. Kubinec, vedeli by 
sme sa predbežne s ním dohodnúť o odkúpení pozemkov na splátky. Na dnešnom 
zastupiteľstve by som potreboval od vás počuť,  či obecné zastupiteľstvo s predloženou 
ponukou súhlasí, alebo nesúhlasí a ak súhlasí tak s dojednaním podmienok zníženia ceny 
a dohodnutím splátkového kalendára budem naďalej s pánom Ing. Stanislavom 
Kubincom intenzívne jednať. 
 
Jozef  Zborovan, poslanec OZ 
     Nebolo by zlé, keby obec vlastnila tieto pozemky, ktoré ponúka p. Ing. Kubinec na 
predaj, dajú sa veľmi dobre využiť ako stavebné pozemky, ktorých vieme, že je v našej 
obci málo. 
 
Ing. Miroslav Dočár,  poslanec OZ 
     Ja by som bol tiež  za to keby sa to kúpilo, ale samozrejme z dojednaním nižšej ceny 
a splátkového kalendára a následne by sme mohli tieto pozemky rozparcelovať a zistiť, 
aký by bol záujem o ich kúpu. Myslím, že by ich obec vedela predať ako stavebné 
pozemky. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 6/2015-8.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Stanislava Kubinca a Mgr. Júlie 
Kubincovej, bytom Makov 163, 023 56 Makov 023 56 a poveruje starostu obce vo vedení 
ďalších jednaní za účelom odkúpenia predmetných pozemkov do vlastníctva obce. 
 

Bod 4 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca 
           Žiadosť o finančný príspevok na zabezpečenie akcie - Kysucké lekárske Hálkove dni 
 

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

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

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

 
Uznesenie č. 6/2015-8.4 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, 
Palárikova 2311, 022 16 Čadca o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie akcie 
Kysucké lekárske Hálkove dni. 

 

Bod 5 p. Terézia Lisková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 67,  023 55  Vysoká nad Kysucou 
           Žiadosť o odkúpenie parcely č. 20001 o výmere 885m² 
 

Starosta obce 
     S pani Liskovou som o tejto žiadosti hovoril. Obec nemá záujem o uvedený pozemok 
pod jej rodinným domom a záhradou  a v prípade jej záujmu jej ho obec odpredá z 1€. 
Pani Lisková prijala ponuku obce a preto navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 
odpredaj uvedeného pozemku podľa osobitého zreteľa. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 6/2015-8.5 
Obecné zastupiteľstvo 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  žiadateľovi:  

 
p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar.  13. 10. 1043 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67: 

• a to pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 
885 m2 zapísaná na LV 11008 

 
Cena je stanovená vo výške 1 € na základe nižšie uvedených dôvodov. 
 
Odôvodnenie : 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť 
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1. 
9. 1995. A pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto 
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané 
Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetnú parcelu však „odjakživa“ užíva ako svoju vlastnú žiadateľka a pred ňou 
predchádzajúce generácie jej príbuzných. Na parcele je postavený murovaný rodinný dom p.č. 
67, ktorý bol podľa ústneho vyjadrenia žiadateľky postavený v roku 1962 staviteľmi Jánom 
Liskom a jeho manželkou Teréziou Liskovou r. Šupčíkovou, ďalej drevenná hospodárska 
budova, ktorá v minulosti prináležala k drevennému rodinnému domu zbúranému podľa ústneho 
vyjadrenia žiadateľky v roku 1968. Zvyšnú časť parcely tvorí dvor a záhrada s vysadenými 
drevinami. Parcela je oplotená. Obec Vysoká nad Kysucou si na ňu nerobí žiaden nárok, 
nakoľko parcela prešla do vlastníctva obce takpovediac bez vedomia obce, ale predovšetkým 
i bez vedomia samotnej žiadateľky. 
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Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 
je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju užíva žiadateľka a predchádzajúce 
generácie jej príbuzných, pre obec nevyužiteľná. 
 

Bod 6 Zdravotné stredisko Vysoká nad Kysucou 
           Návrh na vyradenie majetku 
 
 

Starosta obce 
     Predložený návrh sme s prejednali spoločne s MUDr. Slavomírou Michnicovou aj 
hlavnou účtovníčkou obce Janou Kubalovou. 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 6/2015-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zdravotného strediska Vysoká nad Kysucou na 
vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu. 

 

Bod 7  Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou č. 316,  
           023 55 Vysoká nad Kysucou 
           Návrh na vyradenie majetku 
 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
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Uznesenie č. 6/2015-8.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, 
Vysoká nad Kysucou č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou na vyradenie majetku podľa 
predloženého zoznamu. 

 

Bod 8   Ústna žiadosť p. Ing. Ladislava Kubačáka, prednostu obecného úradu  
             Žiadosť o rekonštrukciu šatní hostí v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
 

Prednosta obce 
     Ja by som chcel naniesť obecnému zastupiteľstvu zlý stav šatní a spŕch hostí v budove 
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou. Tieto šatne hostí sú skutočne vo veľmi zlom stave. 
Každý druhý týždeň sa odohrávajú u nás v obci zápasy hostí a tie šatne nezodpovedajú 
hygienickým podmienkam. Viem, že situácia s finančnými prostriedkami nie je priaznivá, 
ale pokiaľ chceme zachovať nejaký ten šport v našej obci, mali by sme myslieť i na túto 
nevyhnutnú opravu šatní. 

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

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

 
Uznesenie č. 6/2015-8.8 
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú účtovníčku obce preveriť možnosť financovania opravy 
šatní hostí v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou a v prípade finančných možností obce 
tento návrh zapracovať do následnej úpravy rozpočtu. 

 

Ad. 9  Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Chcem sa opýtať, kedy by sa malo pravdepodobne začať s rozvozom stravy? 
 
Starosta obce 
      Momentálne čakáme na vyjadrenie z hygieny, ale myslím si, že by sme to mohli 
spustiť ešte v priebehu mesiaca október. 
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Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Ja by som sa chcel opýtať, či by nebolo možné pri farskom kostole vo Vysokej nad 
Kysucou osadiť prenosné toalety samozrejme po diskusii s p. farárom, keďže pozemok je 
to farský. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja som tiež za to, aby sa tam nejaké toalety osadili. Bolo by to naozaj dobé nakoľko je 
tu veľa starších ľudí, chodia tu i cudzí ľudia a skutočne tie toalety by sa tam veľmi zišli. 
 
Starosta obce 
     Touto myšlienkou sa zaoberáme už od zrušenia toaliet za kostolom. Bavil som sa na 
túto tému už aj s pánom farárom. Navrhujem Vám, že do budúcej schôdze obecného 
zastupiteľstva, prípadne pre účely schvaľovania budúcoročného rozpočtu, pripravíme 
nejaké variantné riešenia.  
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ak môžem ja by som mala ešte niekoľko pripomienok. Myslím si, že počas predajných 
akcií v sále kultúrneho domu by mali byť otvorené obecné toalety pre verejnosť. Nie, aby 
museli ľudia chodiť kade tade na wc.  
Ďalej sa chcem opýtať, kedy sa odstráni porucha na rozhlase formou sms, myslím, že by 
bolo dobré, aby aspoň jeden člen v rodine, ktoré si nahlásili mobilné telefónne čísla do 
rozhlasového systému dostával tieto sms.  
Ešte mám jednu prosbu dole na Nižnom konci pri rodinnom dome p. Janskej a p. 
Minárovej je z hlavnej cesty odbočka k rodinným domom a je tam po pravej strane dosť 
hlboký kanál. Nedal by sa aspoň z časti niečím nadkryť? Šoféri, ktorí vchádzajú do tejto 
skotne majú problémy sa tam vytočiť. Vjazd je tam dosť úzky.  
 
Starosta obce 
     Aby som odpovedal postupne. Čo sa týka otvárania obecných toaliet pre verejnosť 
počas predajných akcií. Mali sme s tým zlé skúsenosti. Toalety zostávali často krát 
špinavé, preto sa zamykajú. Ale nie je problém si od pracovničiek obecného úradu 
vypýtať kľúčik a tie ich kedykoľvek otvoria. Takýto systém používania toaliet je 
využívaných v monhých zariadeniach, dokonca aj v našej obci. 
Čo sa týka zasielania rozhlasových správ formou sms, tento problém riešime, aktuálne 
zasielame sms do tých častí obce, kde nie je rozhlas nakoľko sme limitovaný počtom 
abonentov na 250 a v systéme ich máme nahodených 490. Ale ako som povedal na 
odstránení tohto problému pracuje dodváteľ systému Florian. Musím však ozrejmiť, že 
porucha nie je technického chrakteru t.j. nestačí vymeniť nejakú súčiastku, ale dodávateľ 
pracuje na tzv. sms bráne, čo znamená dojednať možnosti zasielania zvýhodnených sms 
balíkov s čím musia súhlasiť všetci operátori a práve tieto jednania sú doslova 
„nekonečné“.  
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 Vjazd,  ktorý je pri rodinnom dome p. Janskej a p. Minárovej môže riešiť len správa 
ciest. My nemôžeme svojvoľne prekryť kanál, ktorý tam je. Najjednoduchšie by bolo 
označiť tento vjazd stĺpikom, čo prejednám so Správou ciest ŽSK. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Mostík do Škradného, ktorý bol v havarijnom stave podopreli. Len by som chcel 
poprosiť, ak by bolo možné, kedy sa traktorom nahrnuli k tým stĺpom kamene, aby sa 
trocha podopreli a spevnili. 
 
Starosta obce 
     Pokiaľ to bude technicky možné pokúsime sa to zrealizovať. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja mám pripomienku na niektoré miestne komunikácie. Dosť som chodieval 
v poslednom mesiaci po dedine a pozeral som si mieste komunikácie, ktoré tu máme. 
Musím povedať, že niektoré sú v hroznom stave. Myslím si, že by bolo dobré urobiť 
pasport jednotlivých miestnych komunikácií s popisom, kde čo treba poopravovať. 
 
Starosta obce 
     Pasport miestnych komunikácií je už dávno hotový. Každoročne na začiatku roka si 
spoločne s poslancami prejdeme všetky miestne komunikácie. Aktuálny stav miestnych 
komunikácií mi je dobre známy, nakoľko si ich spoločne so zamestnancami prejdeme 
v rámci roka niekoľko krát. Aj ja by som chcel, aby boli naše miestne komunikácie 
vyasfaltované, nechodili po nich autá s drevom atď. Všetko však záleží na finančných 
prostriedkoch, ale i samotných obyvateľov, ako sa k týmto cestám správajú. Každý rok po 
zime sa snažíme vyspraviť všetky veľké výtlky. 

 
 

      
Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu 
k tomuto bodu. 
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Ad.10  Návrh na uznesenie 
 
     V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Katarína Jantošová a Miroslav Dorman návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie 
dal starosta obce hlasovať: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

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

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie OZ č. 6/2015 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

Ad.11  Záver 

 
Starosta obce 
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. 
Úspešne sme sa dopracovali k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby 
som vám poďakoval za vašu účasť, vecnosť a korektnosť v jednaní. 
Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2015 
ukončil o 17:10 hod. 
 
 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing.   Miroslav Dočár                                                 ..................................... 

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


