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Zápisnica č. 7/2015 
 

z riadnej schôdze obecného zastupiteľstva konaného 16.10.2015 v pamätnej izbe 
E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 13:00 hod. 

 
Prítomní: 
 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Ing. Miroslav Dočár 
                          Miroslav Dorman 
                          Mg. Katarína Jantošová                          
                          Mgr. Jurčová Janka  
                          Mgr. Katarína  Chnapková   
                          Mgr. Bohuslav Krasula 
                          Jozef  Zborovan  
Neprítomní poslanci OZ : Ján Lysík – ospravedlnený, Dpt. Jozef Vavrica - ospravedlnený 
Prednosta obecného úradu : Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór : Ing. Marcel Nekoranec  
Hostia a ostatní prítomní : -- 
 
Program: l.  Otvorenie 
                 2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
                 3.  Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č.10  
                 4.  Prenájom nebytových priestorov lekárne vo Vysoká nad Kysucou  
                 5.  Rôzne 
                 6.  Interpelácia poslancov 
                 7.  Návrh na uznesenie 
                 8.  Záver 
                                                       
 Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných, skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, schôdza je  
uznášania schopná.  Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala 
riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.  

 
Hlasovanie**poslancov! MENO*
!

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

PROTI* !
ZDRŽAL*SA* !
!
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Starosta obce skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť vyššie 
uvedeným programom. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                      Mgr. Katarína Chnapková 
                                                                                     
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová a Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie*!poslancov! MENO*
!

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

PROTI* C!
ZDRŽAL*SA* C!
!
 
Uznesenie č. 7/2015 -2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako  i návrhovú 
komisiu. 
 
 
 
Ad.3   Pridelenie obecného jednoizbového nájomného bytu č.10  
 
Starosta obce: 
Tento bod bol presunutý z minulého obecného zastupiteľstva č. 6/2015 -  nakoľko nikto z 
evidovaných žiadateľov o tento voľný byt č. 10 v bytovom dome č.s. 1259 neprejavil záujem. 
Obec Vysoká nad Kysucou zverejnila zámer  prenájmu toho bytu na úradnej tabuli obce a na 
svojom webovom sídle dňa 30.09.2015. Žiadatelia mohli svoju žiadosť predložiť najneskôr do 
16.10.2015. 
Jediní žiadatelia, ktorí predložili žiadosť,  sú  manželia Jozef a Anna  Jankechová, obaja 
trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 262. Po predložení žiadosti spolu s povinnými prílohami 
k žiadosti, vykonali osobnú obhliadku bytu a prejavili záujem o prenájom tohto bytu. 
Obecnému zastupiteľstvu preto odporúčam, aby bola žiadosť o pridelenie jednoizbového bytu 
č. 1259/10 žiadateľom Jozefovi a Anne Jankechovej, obaja bytom Vysoká nad Kysucou č. 262 
schválená. 
 
Mgr. Janka Jurčová: 
Odporúčam  žiadosť schváliť -  byt č. 10 prideliť manželom Anne a Jozefovi Jankechovi, 
obaja trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 262. 
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, starosta obce dal hlasovať: 
        
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* !
ZDRŽAL*SA* !
!
Uznesenie 7/2015-3 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  
prideľuje 
jednoizbový nájomný byt č. 10 v bytovom dome č. 1259 manželom Anne a Jozefovi 
Jankechovi, obaja trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 262. 

 
 
 

Ad.4  Prenájom nebytových priestorov lekárne vo Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.09.2015 schválilo zámer prenájmu 
nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  na základe § 9a, ods.8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov 
 žiadateľovi: 

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

Jedná sa o priestory „Lekárne“  v budove zdravotného strediska Vysoká nad Kysucou  p.č. 
1260 o výmere 119,82 m2 za cenu ročného nájmu vo výške 1,00 (jedno) EURO. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 
www.vysokanadkysucou.sk  dňa 30.09.2015 a zvesený dňa 16. 10. 2015.  
K zverejnenému zámeru prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  na základe § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších 
predpisov,  neboli podané žiadne pripomienky alebo námietky. 
V prípade schválenia bude  zmluva o prenájme podpísaná s dátumom 16. 10. 2015. 
 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných už nepredniesol 
žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 4 
hlasovať. 
        
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA* Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!
Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!!Jozef!Zborovan!
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PROTI* !
ZDRŽAL*SA* !
!
Uznesenie 7/2015-4 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  
schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a, 
ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov-  
 priestory „Lekárne“  v budove zdravotného strediska Vysoká nad Kysucou  p.č. 1260 
o výmere 119,82 m2 za cenu ročného nájmu vo výške 1,00 (jedno) EURO 
 žiadateľovi: 

- Palmitas, s.r.o., so sídlom Moyzesova 1441, 022 01 Čadca, v zastúpení konateľom 
spoločnosti Mgr. Tomášom Turiakom. 
Nájomná zmluva bude podpísaná dňa 16.10.2015. Doba nájmu je 3 roky od 
podpísania nájomnej zmluvy.  

 

 
Ad. 5 Rôzne 
 

" 5.1 Prevod prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
Žiadateľ: Terézia Lisková, r. Šupčíková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 67 

 
Starosta obce: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.09.2015 schválilo zámer prevodu 
prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  na základe § 9a, ods.8 
písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov  
žiadateľovi: 

- Terézia Lisková, r. Šupčíková, nar. 13.10.1943, bytom Vysoká nad Kysucou č. 67. 
Jedná sa odpredaj pozemku parcelné číslo KN-E 20001- orná pôda o výmere 885m2 v k. ú. 
Vysoká nad Kysucou zapísaná na LV č. 11008. 
 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 
www.vysokanadkysucou.sk  dňa 30.09.2015 a zvesený dňa 16.10.2015.  
K zverejnenému zámeru prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  na základe § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších 
predpisov podali dňa 15.10.2015 námietku  Štefan Šutarík a Ľubica Šutaríková, obaja trvale 
bytom Jugoslavská 6, Ostrava Zábřeh. (Adresa doručovania písomnosti – Nižný koniec č. 
110, Vysoká nad Kysucou.) 
Odôvodnenie námietky: 
„Časť spornej parcely (KN-E 20001), bola v minulosti ústne zamenená medzi nami 
a žiadateľkou. Cez časť spornej parcely je vedená inžinierska sieť - plynová prípojka, ktorá 
pokračuje cez susedné parcely až k rodinnému domu p. Zdene Varechovej. Táto sporná časť 
slúži ako prístupová cesta k našej záhrade. Časť spornej parcely užívame už viac ako 20 
rokov ako svoju vlastnú a nikto nás nikdy v užívaní nerušil. 
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Okrem toho žiadateľka už viac ako 20 rokov parcelu C-KN č. 495, ktorá je vytvorená 
a čiastočne totožná s parcelou E-KN č. 20001, neužíva. Predmetnú parcelu sme kosili najmä 
my, nakoľko tráva prerastala až na náš pozemok. Takto sme časť spornej parcely 
obhospodarovali od času, čo sme si postavili rodinný dom č. 110. 
Bolo by v rozpore s dobrými mravmi, aby nás žiadateľka obišla a bola jej celá sporná parcela 
odpredaná, keďže medzi nami už bola v minulosti uzavretá ústna zámenná zmluva. Nemali by 
sme prístup ku záhrade a rovnako by sme nemali prístup ani v prípade havarijného stavu 
k plynovej prípojke. 
Na základe uvedeného žiadame, aby žiadosť žiadateľky na odkúpenie na odkúpenie celej 
spornej parcely do výlučného vlastníctva bola zamietnutá a časť spornej parcely po 
odčlenení geometrickým plánom bola odpredaná do nášho bezpodielového spoluvlastníctva.“ 
 
Starosta obce otvoril  k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných už nepredniesol 
žiadny iný návrh, poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili, aby dal starosta obce o bode 5 
hlasovať. 
        
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!
ZA* !
PROTI* Ing.!Miroslav!Dočár,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová,!Mgr.!Janka!Jurčová!,!!

Mgr.!Katarína!Chnapková,!Mgr.!Bohuslav!Krasula,!!Jozef!Zborovan!
ZDRŽAL*SA* !
!
Uznesenie 7/2015-5.1 

! Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  
neschvaľuje 
odpredaj  prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  podľa § 
9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obci v znení neskorších predpisov-  
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-E 20001- orná pôda o výmere 885m2 v k. ú. 
Vysoká nad Kysucou, zapísaná na LV č. 11008,  
 žiadateľovi: 

- Terézia Lisková, r. Šupčíková, nar. 13.10.1943, bytom Vysoká nad Kysucou č. 67. 
 
 

" 5.2 Multifunkčné ihrisko  
 
Starosta obce: 
Rozhodnutím predsedu vlády SR zo dňa 7.10.2015, bola našej obci odsúhlasená dotácia vo 
výške 40.000,00 €,  na výstavbu multifunkčného ihriska (rozmerov 36x18m) pri ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana vo Vysokej nad Kysucou. 
V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali informáciu starostu obce o pripravovanej výstavbe  
multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou na vedomie. 
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Ad. 6 Interpelácia poslancov 
 

" 6.1 Miroslav Dorman: 
Žiadam o umiestnenie tabule „Zákaz loptových hier“ pred budovou Požiarnej 
zbrojnice Nižný Kelčov, nakoľko dochádza k poškodzovaniu súkromného majetku. 

 
" 6.2 Mgr. Bohuslav Krasula: 

V prípade prebytku vhodnej stavebnej sute z výstavby 16 - bytového domu Nižný 
Kelčov, žiadam túto zabudovať a tým spevniť cestnú komunikáciu, ktorá vedie 
k rodinnému domu JUDr. Pavla Liska. 

 
" 6.3 Ing. Miroslav Dočár: 
Žiadam : 

- prečistenie potoka „U Dočárov“ – od priepustu pri  št. cesty II/487 a  popri 
železničnej trati, 

- prečistenie a vykosenie „Gajdicoského potoka“, 
- vyhotoviť pasportizáciu miestnych komunikácií -  zistenie stavu miestnych 

komunikácií, z dôvodu lepšieho rozhodovania sa poslancov,  pri rozdeľovaní investícií 
v pripravovanom rozpočte obce na rok 2016. 

 
" 6.4 Mgr. Janka Jurčová: 
Žiadam : 

- prečistenie odvodňovacieho kanála od RD p. Kavalkovej až po zaústenie do rieky 
Kysuca pri  RD Miroslava Ježíka. 

- požiadať správcu vodovodu – SEVaK a.s., Žilina,  o zvýšenie tlaku vo vodovodnom 
potrubí pre dolnú časť obce t.j. od regulačného ventilu pri RD Emílie Jánskej až po 
Nižný koniec. 

 
Starosta obce: 
Vašimi požiadavkami sa budeme zaoberať v rámci personálnych a finančných možností obce. 
Prvé dve požiadavky pána Dočára sa však netýkajú priamo obce, nakoľko obec nie je 
správcom ani jedného zo spomínaných tokov a preto požiadavku odstúpime. Zároveň by som 
poslancov obecného zastupiteľstva požiadať, aby ste i samotných občanov upozornili na 
znenie zákona o vodách č. 364/2004 presnejšie §50 Povinnosti vlastníkov pobrežných 
pozemkov, ods. 4, ktorý hovorí: „ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je 
jeho vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia 
nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú 
usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín“. 
Čo sa týka zisťovania aktuálneho stavu miestnych komunikácii, týmito informáciami aktuálne 
obec disponuje, nakoľko obhliadku miestnych komunikácií realizujem spoločne so 
zamestnancami obce pravidelne dvakrát ročne. 
Požiadavku týkajúcu sa zvýšenia tlaku vo vodovodnom potrubí prejednám so zástupcami 
SEVAK-u. Nakoľko je však voda šírená na Nižný koniec gravitačne, obávam sa, že nie je 
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možné zvýšiť tlak tesne za regulačným ventilom pretože sa priamoúmerne zvýši tlak na 
Nižnom konci, ktorý nesmie prekročiť hraničnú hodnotu. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká nad Kysucou body 6.1, 6.2. 6.3 a 6.4 zobrali na 
vedomie. 
 
Ad. 7 Schválenie uznesenia 
 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení 
Miroslav Dorman a Mgr. Katarína Jantošová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na 
uznesenie dal starosta hlasovať: 

        
Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

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

PROTI* !
ZDRŽAL*SA* !
!

  Uznesenie OZ č.7 /2015 bolo teda jednohlasne prijaté. 

 

Ad. 6 Záver 
Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 

a prítomným za priebeh schôdze obecného zastupiteľstva. Následne siedmu schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1530 hod. 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                                                          ...………....…………..                      
  
Mgr. Katarína Chnapková                                  …...………………….. 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                               …..…………………. 
 


