Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

8/2015

dátum:
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15. 12. 2015

Zápisnica OZ č. 8/2015
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 2015
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
so začiatkom o 13:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Ing. Miroslav Dočár
Mgr. Katarína Jantošová
Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica
Mgr. Bohuslav Krasula
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová
Ján Lysík

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 voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva
4. Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 a dodatok VZN o nakladaní s odpadmi v
obci Vysoká nad Kysucou
5. Dodatok k Všeobecne - záväznému nariadeniu o financovaní originálnych kompetencií obce
Vysoká nad Kysucou na úseku školstva
6. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
na rok 2016-2018
8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018
9. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2014 a Konsolidovanej
účtovnej závierky na rok 2014
10. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
12. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad
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Kysucou za rok 2015
13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 –
2022
14. Rôzne
15. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2015
16. Interpelácie poslancov
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

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 8. 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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 15. 12.
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: Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica
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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-2
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
v 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
v 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
v Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
žiadosť Pavla Halického, Vysoká nad Kysucou – Jedľovník 914, podporenú podpismi 9tich 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
v 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
v 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.
Podanie správy: Toto uznesenie ostáva otvorené už niekoľko rokov. Žiadatelia sa odmlčali.
K samotnému odpredaju do dnešného dňa nedošlo. Mám však zato, že toto uznesenie bolo
prijaté v rozpore so zákonom č. 138/1991 Z.z., nakoľko v čase prejednávania podstaty
odpredaja neboli zo strany obecného zastupiteľstva dodržané ustanovenia príslušného
zákona. Nakoľko však k samotnému odpredaju a teda i prevodu majetku obce nedošlo,
obecnému zastupiteľstvu preto predkladám návrh, aby uvedené uznesenie zrušilo.
V prípade, že žiadateľ opätovne požiada o odkúpenie predmetnej parcely, toto bude
prejednané na schôdzi obecného zastupiteľstva.
Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o predloženom
návrhu zrušiť uznesenie č. 12-9-3/2012 hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-3.1
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 12-9-3/2012.
Strana 5 z 42 Zápisnica č. 8/2015

Uznesenie č. 7-18-5/2012
v 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: Na základe opätovnej žiadosti, ktorú zaslala pani Ševcová priamo na VÚC
sa podarilo vo veci zjednať posun. Na mieste sme sa stretli spoločne so zástupcami krajskej
i okresnej správy ciest a vo vzájomnej diskusii so žiadateľmi, navrhli pracovníci správy
ciest riešenie prekrytia priekopy betónovými rúrami a spevnenie svahu kameňmi.
S prácami sa začalo vo štvrtok 19. septembra 2015. Ostali však zatiaľ nedokončené čistiace
vpuste, na ktoré budú osadené po vybetónovaní šachiet železné mreže. Uznesenie preto
považujem za splnené.

UZNESENIE č. 6/2012 zo 13. 11. 2012:
Bod č. 8-18/2012
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Pripomienka Jozefa Zborovana k využívaniu ihriska pri ZŠ E. A. Cernana.
Podanie správy: Spoločne s pánom riaditeľom a predsedníčkou komisie školstva sa nám
podarilo situáciu ohľadom využívania ihriska s umelou trávou pri základnej škole v ústredí
vyriešiť tým, že sa nám podarilo zohnať správcu, ktorý dozerá na jeho využívanie mimo
vyučovacích hodín. Pozitívnym efektom je skutočnosť, že sa správnym jednaním
a postojom správcu podarilo zorganizovať využívanie ihriska. Čo sa týka následne
prejednávanej výmeny poškodených mantinelov, verím že sa nám to v krátkej budúcnosti
podarí. Na základe uvedeného by som toto uznesenie považoval za splnené.

Rok 2013
Uznesenie č. 7-2-8/2013
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prejednať možnosť zriadenia vecného
bremena na spoluvlastnícky podiel p. Idy Chríbikovej.
Podanie správy: Obec Vysoká nad Kysucou nechala vypracovať znalecký posudok za
účelom zriadenia vecného bremena na parcele KN-E 1819 podľa aktuálne platných
právnych predpisov. Obecnému zastupiteľstvu preto predkladám návrh na zriadenie
vecného bremeno v prospech obce Vysoká nad Kysucou (ako vlastníka vodovodného
potrubia), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na pozemku vodovodné potrubie DN
100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho južného pôdorysného
okraja uloženého potrubia smerom do vnútra pozemku a podzemnú šachtu o rozmere
D2,3m x Š1,5m x H1,5m, čo predstavuje výmeru 120,00 m2, za jednorazovú odplatu za
vecné bremeno v celkovej výške 101,75 € (slovom: jednostojeden euro a sedemdesiatpäť
Strana 6 z 42 Zápisnica č. 8/2015

centov, čo je podiel 132/240 z celkovej odplaty 185,00 € v zmysle vypracovaného znaleckého
posudku. Samozrejme je už na vlastníkovi či návrh v tejto výške príjme, alebo prípadne na
obecnom zastupiteľstve na navýšení sumy.
Nakoľko nemal nikto k tomuto bodu žiadne pripomienky dal starosta obce o predloženom
návrhu zriadenia vecného bremena v prospech obce Vysoká nad Kysucou hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-3.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech obce Vysoká nad
Kysucou ako vlastníka vodovodného potrubia), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na
pozemku vodovodné potrubie DN 100 v dĺžke 80,00 m s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od
vonkajšieho južného pôdorysného okraja uloženého potrubia smerom do vnútra pozemku
a podzemnú šachtu o rozmere D2,3m x Š1,5m x H1,5m, čo predstavuje výmeru 120,00 m2, za
jednorazovú odplatu za vecné bremeno v celkovej výške 101,75 € (slovom: jednostojeden euro a
sedemdesiatpäť centov, čo je podiel 132/240 z celkovej odplaty 185,00 € v zmysle
vypracovaného znaleckého posudku.

Rok 2014
Uznesenie č. 3-3-3/2014
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vstúpiť do jednania s p. Rudolfom
Masarikom vo veci výmeny pozemkov pod cyklotrasu.
Podanie správy: Uznesenie ostáva stále otvorené.
Uznesenie č. 4-1-7/2014
v 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: V mesiaci november 2015 sme si s pánom riaditeľom prešli priestor okolo
bytoviek. Pre školu sa momentálne jedná o nevyužité plochy. Predkladám Vám preto
návrh, aby sme majiteľom bytov ponúkli na odpredaj plochu ako je uvedené na mapke
s tým, že si na vlastné náklady budú môcť vybudovať garáže či odstavné plochy, pričom
ostane zachované vecné bremeno na podzemné i nadzemné vedenia infraštruktúry.
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja súhlasím s tým nech sa to odpredá, ale s podmienkou, aby to nebolo prístupné zo
školy, ale so samostatným vjazdom.
Starosta obce
V takomto prípade, to čo navrhujete p. Dočár by to bolo veľmi náročné riešenie na
realizáciu. Predkladám Vám návrh, aby sme majiteľom bytov ponúkli na odpredaj plochu
ako je uvedené na mapke s tým, že si na vlastné náklady budú môcť vybudovať garáže či
odstavné plochy, pričom ostane zachované vecné bremeno na podzemné i nadzemné
vedenia infraštruktúry.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Áno súhlasím s týmto návrhom.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Taktiež súhlasím, uvidíme, ako sa vyjadria majitelia bytov, či budú mať o takéto
riešenie záujem.

Rok 2015
Uznesenie č. 6/2015-8.3
v 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.
Podanie správy: S pánom Kubincom som sa osobne stretol. Je ochotný akceptovať odpredaj
predmetného pozemku i na splátky, ale zároveň som mu navrhol alternatívu zámeny
pozemkov. Spoločne sme sa dohodli, že sa k danej veci stretneme začiatkom budúceho
kalendárneho roka.
Uznesenie č. 6/2015-8.8
v 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.
Podanie správy: Presunom z doposiaľ nečerpaných položiek je v návrhu na úpravu
rozpočtu obce č. 6/2015 vyčlenené na financovanie opravy šatní hostí v budove TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou suma 6000 EUR. Zvyšná časť finančných prostriedkov
bola zahrnutá do návrhu rozpočtu.
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Bod č. 9 Uznesenia č. 6/2015
v Pripomienka resp. podnet Jozefa Zborovana na osadenie toaliet pri farskom kostole
Podanie správy: Pripravil som cenový prieskum trhu na osadenie kontajnerových toaliet, ku
ktorým by bolo samozrejme nutné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Bohužiaľ do
návrhu rozpočtu sa tento zámer zatiaľ nedostal, čo by som bol rád, aby sme vyriešili
úpravou počas nasledujúceho roka.
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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-3.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
a drobné stavebné odpady na rok 2016
Starosta obce
Návrh VZN Vám bol zaslaný elektronicky spoločne aj s dôvodovou správou. Návrh bol
zároveň zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Jeho predkladateľkou je pani
Daniela Kubicová, ktorú zároveň žiadam o ozrejmenie navrhovaných zmien oproti doposiaľ
platnému VZN. Následne Vás žiadam o jeho prerokovanie a vznesenie pripomienok. Chcem
však dodať, že objem odpadu v našej obci medziročne narastá a akúsi „najväčšiu“ zásluhu na
tom majú veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú doslova nočnou morou každej samosprávy.
Zároveň by som pani Kubicovú poprosil, aby Vám ozrejmila výšku poplatkov v okolitých
samosprávach a taktiež výber poplatku za likvidáciu odpadu v našej obci.
Priamu nadväznosť na VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku má VZN o nakladaní
s odpadmi v obci. Toto VZN bude opätovne prejednávané i v budúcom kalendárnom roku a to
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z dôvodu zmeny legislatívy týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Nakoľko však existoval
predpoklad, že dôjde k zmene ceny za likvidáciu odpadu pre fyzickú osobu, je nutné i upraviť
následnú frekvenciu zvozov t.j. počet žetónov.
Následne predniesla Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku miestnych daní a poplatkov
prostredníctvom videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
Správca dane určuje pre pozemky na území obce Vysoká nad Kysucou ročnú sadzbu
dane z pozemkov nasledovne:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty – z (0,30 %)
zvýšiť na 0,60 %
záhrady – z (0,30 %) zvýšiť na 0,40 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – z (0,30 %) zvýšiť na 0,40 %
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy – z (0,90 %) zvýšiť na 1,00 %
stavebné pozemky – z (0,35 %) zvýšiť na 0,40%
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Ja by som za ornú pôdu to percento až tak markantne nezvyšoval, nakoľko ako vieme
mnoho ornej pôdy je už v dnešnej dome nevyužívanej.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Súhlasím s p. Krasulom, za ornú pôdu by som zvýšila sadzbu dane len na 0,40 %
ostatné zvýšenia by som ponechala ako navrhla obec.
Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
Ďalej navrhujeme pre stavby na území obce Vysoká nad Kysucou ročnú sadzbu dane
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
-

za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
zvýšenie na 0,080 EUR z pôvodných (0,075 EUR )

-

za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu zvýšenie na 0,080 EUR z pôvodných (0,070 EUR)

-

za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu zvýšenie na 0,300 EUR z pôvodných
(0,250 EUR)

-

za samostatne stojace garáže zvýšenie na 0,220 EUR z pôvodných (0,200 EUR)
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-

za stavby hromadných garáži zvýšenie na 0,220 EUR z pôvodných (0,200 EUR)

-

za stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou zvýšenie na 0,220 EUR
z pôvodných (0,200 EUR)

-

za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu zvýšenie na 0,600 EUR z pôvodných (0,550 EUR)

-

za stavby
na
ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou zvýšenie na
0,750 EUR z pôvodných (0,700 EUR )

-

za ostatné stavby zvýšenie na 0,300 EUR z pôvodných (0,270 EUR )
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb uvedené
v predchádzajúcom odseku príplatok za podlažie 0,033 EUR za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov za byty na území obce Vysoká nad Kysucou je za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,099 EUR.
Navrhujeme zvýšenie na 0,105 EUR.
Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Vysoká nad Kysucou
je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa
v bytovom dome 0,099 EUR. Navrhujeme zvýšenie na 0,105 EUR.
Ďalšia zmena je v sadzbe dane za psa. Navrhujeme sadzbu dane za jedného psa
na kalendárny rok zvýšiť na 4,00 EUR z pôvodných (3,30 EUR).
Zmeny navrhujeme i v sadzbe dane za užívanie verejného priestranstva a to
v nasledovne: - za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného
a iného materiálu, odpadu, (strojov a motorových vozidiel) na 0,60 EUR/m2/deň.
- za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií zvýšenie na
0,60 EUR/m2/deň z pôvodných 0,05 EUR/m2/deň.
Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
V poradí ďalšou zmenou vo výške sadzieb navrhujeme zmenu o výške sadzby poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to nasledovne:
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa stanovuje na
0,050 eura/osoba/deň, t.j. 18,25 eur z pôvodných (0,040 eura/osoba/deň, t.j 14,60 eur)
za osobu na obdobie jedného kalendárneho roka.
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so
zavedeným intervalovo-množstvovým systémom zberu pre právnické osoby a fyzické
osoby-podnikateľov sa stanovuje 0,050 eur/ liter odpadu.
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,040 eura za
kilogram týchto odpadov na osobu.
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Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja si myslím, že navrhovaná čiastka za odpad 0,050 eura/osoba/deň, t.j. 18,25 eur nie
je taká vysoká, aby sa to nedalo zaplatiť. Ja s týmto zvýšením súhlasím.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ak sa na to pozerám očami viac člennej rodiny, je to pomerne veľká čiastka.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som povedať pripomienku na margo separovaného odpadu. Pravidelne sa mi
stáva, že keď dám do plastov niečo iné napr. plastovú lopatu, alebo iný plast okrem
plastových fliaš, pracovníci z TKO Semeteš mi to nevezmú. Zoberú len plastové fľaše. Tak
mi potom povedzte, ako sa naši obyvatelia majú k tomu postaviť. Kam máme takéto veci
potom dávať, nezostáva nič iného len do komunálneho odpadu.

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-4.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje návrh VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.

Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
Na území obce Vysoká nad Kysucou pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností, uvedených v čl. II. ods. 12. písm. b), c) tohto VZN, ktorí ukladajú KO do
zberových nádob KUKA 110 l, s počtom členov v domácnosti 1 osoba sa stanovuje
frekvencia vývozu minimálne 6 krát do roka, pri dvoch členoch domácnosti 10 krát
ročne, pri 3 členoch domácnosti 12 krát ročne, pri 4 osobách domácnosti 15 krát ročne,
pri 5 osobách 17 krát ročne, pri 6 osobách domácnosti 19 krát ročne, pri 7 osobách
domácnosti 22 krát ročne. Za každú ďalšiu osobu v domácnosti sa frekvencia vývozu
zvyšuje o 2 vývozy ročne. V prípade potreby si môže držiteľ odpadu ďalšie žetóny naviac
zakúpiť.
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Na území obce Vysoká nad Kysucou pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo správcov
nehnuteľností, uvedených v čl. II. ods. 12. písm. b), c) tohto VZN, ktorí ukladajú KO do
zberových nádob KUKA 240 l, s počtom členov v domácnosti 1 osoba sa stanovuje
frekvencia vývozu minimálne 3 krát do roka, pri dvoch členoch domácnosti 5 krát ročne,
pri troch členoch domácnosti 6 krát ročne, pri štyroch členoch domácnosti 7 krát ročne,
pri piatich osobách 8 krát ročne . Za každú ďalšiu osobu v domácnosti sa frekvencia
vývozu zvyšuje o 1 vývoz ročne. V prípade potreby si môže držiteľ odpadu ďalšie žetóny
naviac zakúpiť.
Ján Lysík, poslanec OZ
Ja by som navrhovaný počet žetónov na domácnosť nenavyšoval. Myslím si, že
aktuálny počet žetónov na domácnosť je nastavený dobre a pri triedenom odpade
mnohým ľuďom ešte žetóny zostávajú.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ja súhlasím, tiež by som nenavyšovala počet žetónov na domácnosť.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-4.2
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje doplňujúci návrh k VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
o zľavu na zakúpenie žetónu navyše vo výške 30% zo stanovenej ceny žetónu.

Starosta obce
V nadväznosti na tento bod je nutné prejednať i návrh dodatku k Všeobecne - záväznému
nariadeniu č. 5/2013 o nakladaní s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou nakoľko došlo k zmene
poplatku za odpad na 1 osobu.
Následne predstavila Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov obecnému
zastupiteľstvu prostredníctvom videoprojekcie návrh dodatku k Všeobecne - záväznému
nariadeniu č. 5/2013 o nakladaní s odpadmi 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
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-4.3
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou neschvaľuje návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 o nakladaní s odpadmi v obci Vysoká nad Kysucou.

Ad. 5 Dodatok k VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká
nad Kysucou na úseku školstva
Starosta obce
Návrh Dodatku k VZN č. 2/2014 spoločne s dôvodovou správou ste dostali elektronickou
poštou. Návrh bol zároveň zverejnený na webovej stránke obce a úradnej tabuli. Jeho
spracovateľkou a predkladateľkou je hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová. Žiadam vás o jeho
prerokovanie a vznesenie prípadných pripomienok.

Následne predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová prostredníctvom videoprojekcie
Dodatok k VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku
školstva spoločne s dôvodovou správou.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-5
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade s ustanovením §11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje Dodatok č. k VZN č. 2/2014
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.
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Ad. 6 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce
Starosta obce
V tomto bode budú prejednané všetky predložené žiadosti súvisiace s rozpočtom obce.
K dnešnému dňu boli doručené na obecné zastupiteľstvo nasledujúce žiadosti.
Bod 1 p. Ján Lovasz, Vysoká nad Kysucou č. 1259, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o opravu a riešenie nevyhovujúceho stavu bytu č. 1259/14
Starosta obce
S p. Lovaszom som si celý byt prešiel, nachádzajú sa tam obrovské tepelné prestupy.
Do návrhu rozpočtu sme preto zapracovali výmenu vchodových dverí v tejto bytovke,
ktoré sú naozaj vo veľmi zlom stave.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Podľa mňa to nie je len chybou dverí. Podľa odprezentovaných fotiek usudzujem, že
tam musí byť i zlá izolácia.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja si myslím, že je to vyslovene tým, že budova nie je z vonku vôbec zateplená.
Zateplenie by podľa môjho názoru výrazne pomohlo tento problém odstrániť.
Starosta obce
V rámci rozpočtu navrhujem nasledujúce riešenie a tou je výmena 4 vchodových dverí
na tejto budove.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výmenu 4 vchodových dverí na obecnom nájomnom byte č.
1259.
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Bod 2 p. Berta Bongilajová, Vysoká nad Kysucou č. 525, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Navrhujem žiadosť zamietnuť, nakoľko p. Berta Bongilajová má nepovyplácané
záväzky voči obci.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.2
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Berty Bongilajovej, Vysoká nad Kysucou č. 525,
023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.

Bod 3 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami –základná organizácia, zast. p. Máriou
Šupčíkovou – predsedníčkou organizácie, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o finančnú pomoc pre organizáciu ZO ZPCCH
Starosta obce
Uvedená žiadosť bola ako každý rok zapracovaná do úpravy rozpočtu, návrh na
poskytnutú čiastku je vo výške 300 €.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZO ZPCCH, 023 55 Vysoká nad Kysucou zast. p.
Máriou Šupčíkovou - predsedníčkou organizácie o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške
300 €.
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Bod 4 p. Jana Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie invalidného vozíka

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som sa za tieto dve žiadosti prihovoriť nakoľko čo sa týka prevej žiadosti
vozík, o ktorý žiadajú je pre Adriana naozaj potrebný nakoľko rastie a predchádzajúci
vozík, ktorý má je už preňho nedostačujúci. Ako sami viete je to naozaj nákladná
záležitosť zakúpiť takýto vozík. Preto sa p. Jurčová obrátila na obecné zastupiteľstvo zo
žiadosťou o finančný príspevok. Čo sa týka druhej podanej žiadosti Adrián navštevuje
špeciálnu školu v Žiline tri krát do týždňa, čo je taktiež dosť finančne náročné.

Jozef Zborovan, poslanec OZ
Ja by som navrhoval polovicu sumy, ktorú potrebujú ešte dozbierať, čo predstavuje
300 € dať ako príspevok na vozík a 200 € dať ako príspevok na cestovné náklady.

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jany Jurčovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 323,
023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci na zabezpečenie
invalidného vozíka pre maloletého syna Adriána Jurča vo výške 300 €.

Bod 5 p. Jana Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 323, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na úhradu nákladov spojených s cestovaním
do školského zariadenia
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Jany Jurčovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 323,
023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci na úhradu nákladov
spojených s cestovaním do školského zariadenia pre maloletého syna Adriána Jurča vo výške
200 €.

Bod 6 p. Peter Blaštica, Považská Bystrica č. 1477/127, 017 07 Považská Bystrica
Námietka
Starosta obce
Ja navrhujem tuto žiadosť neschváliť nakoľko p. Blaštica má v našej obci trvalý pobyt
i nehnuteľnosť a tým pádom má povinnosť voči obci platiť odpad i dane.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.6
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra Blašticu, bytom Považská Bystrica č.
1477/127, 017 07 Považská Bystrica o zrušenie poplatku za odpad.
Bod 7 Mesto Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť CVČ Čadca
na deti, ktoré majú trvalý pobyt vo Vysokej nad Kysucou
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Starosta obce
Ja k tejto žiadosti chcem len podotknúť, že v minulosti sme takéto žiadosti
neschvaľovali, nakoľko prispievame na fungovanie školských krúžkov v našej obci.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mesta Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca
o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť CVČ Čadca na deti, ktoré majú
trvalý pobyt vo Vysokej nad Kysucou.
Bod 8 p. Ing. Dušan Pavlišin, Vysoká nad Kysucou č. 1238, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Pokiaľ vyhovieme a schválime tieto žiadosti, mali by sme rovnakým metrom
posudzovať i ostatných občanov, ktorí tú mali takéto žiadosti predložené a v takom
prípade by sme mali vyhovieť i žiadosti p. Beňa, ktorý tú taktiež v minulosti predložil
žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia pri svojej nehnuteľnosti.
Starosta obce
Pán Dočár nemôžete všetkých rovnako porovnávať, nakoľko je každá žiadosť
individuálna, v uvedených predložených žiadostiach ide iba o osadenie svetla a v prípade
p. Beňa by išlo o osadenie 2 stĺpov a napojenie 30 m kábla. To sú dve neporovnateľné
investície. Nakoľko však vidím, že v prípade týchto žiadostí neviete úplne zaujať
stanovisko môžeme sa dohodnúť tak, že každú zo žiadosti preverí 1 poslanec. Situáciu
u p. Ing. Dušana Pavlišina preverí p. Miroslav Dorman, situáciu u rod. domu p. Heleny
Pavlíkovej preverí p. Ján Lysík a situáciu pri rod. dome p. Jána Šobicha preverí p. Mgr.
Bohuslav Krasula. Zatiaľ by tieto žiadosti ak súhlasíte OZ zobralo na vedomie.
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ing. Dušana Pavlišina, Vysoká nad Kysucou
č. 1238, 023 55 Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia.

Bod 9 p. Ján Šobich, Vyšný Kelčov č. 669, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Šobicha, Vyšný Kelčov č. 669, 023 55
Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia.
Bod 10 p. Helena Pavlíková, Vyšný Kelčov č. 674, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o doplnenie verejného osvetlenia
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Dpt. Jozef Vavrica, Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav
Dočár, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík
nikto
nikto
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Uznesenie č. 8/2015-6.10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Heleny Pavlíkovej, Vyšný Kelčov č. 674,
023 55 Vysoká nad Kysucou o doplnenie verejného osvetlenia.

Bod 11 p. Miroslav Šimek, Vysoká nad Kysucou č. 163, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc
p. Margita Kubačáková, pracovníčka na úseku sociálnych vecí
Ja by som sa chcela v mene p. Šimeka prihovoriť za túto žiadosť. Ako v žiadosti
uvádza potreboval by finančné prostriedky vo výške zhruba 300 € na zakúpenie piecky na
kúrenie nakoľko je nemobilný a starý pec, ktorý má mu dosluhuje. Nemá sa na koho
obrátiť a podmienky, v ktorých žije sú naozaj skromné, je jediným človekom, ktorý má
v rodine nejaký príjem, nepije, snaží sa žiť, ako môže a tým, že je imobilný, veľmi by mu
nová piecka pomohla.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Miroslava Šimeka, Vysoká nad Kysucou č. 163, 023
55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc na nákup vykurovacích kachlí
v hodnote do 300 €.

Bod 12 Klub turistiky Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť Klubu turistiky v roku 2016
Starosta obce
V žiadosti žiadajú príspevok na činnosť pre uvedenú organizáciu vo výške 300 €.
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou o poskytnutie
finančného príspevku na rok 2016 vo výške 300 €.

Bod 13 Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o finančný príspevok na činnosť OZ Voľný čas v roku 2016
Starosta obce
V žiadosti žiadajú príspevok na činnosť pre uvedenú organizáciu vo výške 1300 €.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Môj návrh v prípade tejto žiadosti je schváliť finančný príspevok vo výške 1000 €.

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu p. Dpt. Jozefa Vavricu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.13.1
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh p. Dpt. Jozefa Vavricu o schválenie finančného
príspevku na činnosť pre OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou na rok 2016 vo výške 1000 €.
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Nakoľko návrh poslanca OZ p. Dpt. Jozefa Vavricu nebol schválený, dal starosta obce hlasovať
o pôvodnom predloženom návrhu na poskytnutie finančného príspevku na činnosť pre OZ
Voľný čas na rok 2016 vo výške 1300 €.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.13.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na činnosť pre OZ Voľný čas Vysoká nad
Kysucou na rok 2016 vo výške 1300 €.

Bod 14 ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o zohľadnenie dofinancovania základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Vysoká nad Kysucou do rozpočtu obce na rok 2016
V rámci tohto bodu p. Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ a predsedníčka Komisie pre oblasť
kultúry, športu, mládeže a školstva, informovala obecné zastupiteľstvo o výsledku zasadnutia
tejto komisie. Komisia na svojom zasadnutí prijala dva body:
- poveriť starostu obce prípravou finančnej analýzy oboch základných škôl do
nasledujúceho OZ
- poveriť starostu obce o vstúpenie do rokovania s p. riaditeľkou DD Vyšný Kelčov
ohľadom presunu detí DD

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Navrhovala by som p. starostovi čím skôr pripraviť výjazdové zasadnutie rady školy
vo Vyšnom Kelčove, prizvať na toto zasadnutie i rodičov, ktorí majú svoje deti v tejto
škole a snažiť sa im situáciu vysvetliť a prijať nejaké stanoviská.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Veľmi podstatnou otázkou v tomto prípade je i to čo s budovou, nad tým by sme sa
mali určite zamyslieť. Vložili sa tam nemalé finančné prostriedky, je tam veľa vecí
poopravovaných, bolo by škoda, keby to len tak chátralo.
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-6.14
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023
55 Vysoká nad Kysucou o zohľadnenie dofinancovania základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Vysoká nad Kysucou do rozpočtu obce na rok 2016.

Ad. 7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018
Starosta obce
Odborné stanovisko Vám bolo doručené elektronickou poštou. O naozaj skrátené prednesenie
žiadam hlavného kontrolóra, ktorý zároveň odpovie i na vaše prípadné otázky.
Následne predstavil hlavný kontrolór obce p. Ing. Marcel Nekoranec obecnému
zastupiteľstvu Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká
nad Kysucou na rok 2016-2018.

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018.
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Ad. 8 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018
Starosta obce
Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou resp. jeho návrh Vám bol zaslaný elektronickou poštou
vrátane všetkých jeho súčastí a príloh.
Jeho zostavenie nebolo vôbec ľahkou úlohou. Pri jeho zostavovaní sme sa snažili zohľadniť
všetky dlhodobé priority obce a zachovať tak nastavený trend rozvoja obce. Samozrejme nie je
v ľudských silách predpokladať možné a nepredvídateľné aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom
kalendárnom roku a ktoré sa môžu priamo odvíjať od budúcich programových výziev či už
prebiehajúcich stavebných aktivitách obce. Budúci kalendárny rok je pre našu obec tzv. jubilejný
nakoľko si pripomenie 400. O jej prvej písomnej zmienke a i táto skutočnosť bola zohľadnená
v návrhu rozpočtu. Musím povedať, že i ja sám by som rád do rozpočtu „dostal“ napríklad viac
na úpravy miestnych komunikácií či drobnú výstavbu, ale podstatou je, že návrh rozpočtu je
nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe hlavného kontrolóra i reálny.
Netvrdím ani, že je perfektný.
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom
videoprojekcie rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016-2018.
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
V položke kapitálové výdavky máme narozpočtované finančné prostriedky, ktoré tam
momentálne nevieme na nič využiť, tak vám navrhujem, aby sme ich presunuli do položky
úprava miestnych komunikácií, kde máme nedostatok financií a tým sa z nich stanú
bežné výdavky.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
V položke na cirkev máme narozpočtovaných 10 000 €, ja navrhujem nechať v tejto
položke 8 000 €.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ja navrhujem tých zvyšných 2 000 €, ktoré nám zostali z rozpočtu na cirkev, presunúť
do položky nákup pozemkov.

Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja by som navrhoval, uvedenú sumu ešte rozdeliť na polovicu a dať 1 000 € na
sociálne účely, keďže v tejto položke máme veľmi málo finančných prostriedkov a 1 000 €
ponechať v položke nákup pozemkov.
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Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na
rok 2016 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok a berie na vedomie výhľadový
rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2017-2018.

Ad. 9 Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2014 a
Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2014
Starosta obce
Nakoľko nám obe tieto správy audítor kvôli koncoročnej pracovnej vyťaženosti doručil až
dnes, neboli Vám zasielané elektronickou poštou. Správy vám budú predložené pomocou
videoprojekcie.
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu správu nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2014 a
Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2014.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Výročnej správy
za rok 2014 a Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2014.
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Ad. 10 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta obce
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vám boli doručené elektronicky.
Ide o: Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
Stanovisko k podnetu na výkon kontroly VO
Následne predstavil hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec obecnému zastupiteľstvu
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly a Stanovisko k podnetu na výkon kontroly VO.

1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-9.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č.
27112015.

2. Stanovisko k podnetu na výkon kontroly VO
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-9.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k podnetu na výkon kontroly VO.
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Ad. 11 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
Starosta obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 vám bol zaslaný
elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený i na úradnej tabuli obce. Plán
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza
z aktuálneho úväzku hlavného kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale
môžete ho doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich schôdzach OZ.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2016.

Ad. 12 Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu
vo Vysokej nad Kysucou za rok 2015
Starosta obce
Záverečné správy po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok
2015 vám boli zaslané elektronicky. Úlohou správ je samozrejme Vám a po zverejnení
i ostatným obyvateľom priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne
tak v kocke zhrnúť čo sa udialo a podarilo v našej obci urobiť.

Bod 1 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku miestnych
daní a poplatkov
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku miestnych daní a poplatkov.

Bod 2 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku prednostu
obce
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku prednostu obce.

Bod 3 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku výstavby
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku výstavby.

Bod 4 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku knižnice
a kultúry

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku knižnice a kultúry.

Bod 5 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku matriky a
evidencie obyvateľstva
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku matriky a evidencie obyvateľstva.

Bod 6 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku
poľnohospodárstva

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku poľnohospodárstva.

Bod 7 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku
sociálnych vecí
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku sociálnych vecí.

Bod 8 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku
financií a školstva

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku financií a školstva.

Bod 9 Záverečná správa Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou na úseku
koordinátora UoZ
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-12.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečná správa obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou na úseku koordinátora UoZ.

Ad. 13 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou
na roky 2015-2022
Starosta obce
I keď sa to na prvý pohľad nezdá jedná sa o jeden z najdôležitejších dokumentov obce. Ide
o akýsi manuál ďalšieho rozvoja a napredovania obce. V prípade, že obec nemá tento dokument
schválený, nemá možnosť uchádzať sa rôzne Európske projekty či granty, nakoľko PHSR je
nutnou prílohou takmer každej žiadosti. PHSR sa vždy prijíma na určité obdobie a ide o živý
a otvorený dokument.
Jeho vypracovanie a štruktúra podlieha určitým zásadám. PHSR obce úzko nadväzuje na
rozvojový dokument kraja.
Predchádzajúci PHSR obce platil do roku 2013. Nakoľko však stále nebol schválený manuál
jeho vypracovania, obecné zastupiteľstvo predlžovalo jeho platnosť do konca roka 2014 a potom
do konca roka 2015.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 – 2022
vypracovala pre našu obec Regionálna rozvojová agentúra Kysuce. Samozrejme s využitím
údajov, ktoré im boli poskytnuté z našej obce. Dokument vám bol na pripomienkovanie zaslaný
elektronickou poštou.
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad
Kysucou na roky 2015-2022.

Ad. 14 Rôzne
Starosta obce
V rámci tohto bodu predkladám na obecné zastupiteľstvo delegovanie člena dozornej rady
TKO Semeteš.
Dňa 08. 12. 2015 nám bol doručený oznam, že dňa 10. 11. 2015 sa vzdal členstva v dozornej
rade pán Ing. Miroslav Dočár. Nakoľko bol pán Ing. Miroslav Dočár delegovaný práve Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou, chcel by som ho požiadať o vysvetlenie a zároveň
žiadam členov obecného zastupiteľstva o delegovanie jedného člena do dozornej rady TKO
Semeteš.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Odstúpil som z dozornej rady TKO Semeteš z toho dôvodu, že dozorná rada nebola
privolávaná k žiadnym jednaniam. Jednoducho správna rada TKO Semeteš úplne
ignoruje dozornú radu TKO Semeteš a neprivoláva ju k žiadnym jednaniam. A taktiež
som odstúpil z dôvodu veľkej pracovnej vyťaženosti.

Následne obecné zastupiteľstvo navrhlo za člena dozornej rady TKO Semeteš p. Mgr.
Katarínu Chnapkovú, poslankyňu OZ.
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.1
Obecné zastupiteľstvo deleguje za člena dozornej rady TKO Semeteš Mgr. Katarínu
Chnapkovú.
Starosta obce
Ďalšou vecou, ktorú by som Vám chcel v rámci tohto bodu naniesť je zmena prísediaceho na
okresnom súde v Čadci.
Uznesením 10-4-1/2013 obecné zastupiteľstvo schvaľuje prísediacich na funkčné obdobie
v rokoch 2014 až 2017 do Okresnému súdu v Čadci, ul. 17 novembra 1256, 022 01 a to:
poslancov OZ Miroslava Dormana, Dpt. Jozefa Vavricu, Jozefa Zborovana a Margitu
Kubačákovú, pracovníčku OcÚ. Pani Margita Kubačáková, pracovníčku OcÚ, sa na vlastnú
žiadosť funkcie prísediacej na okresnom súde vzdala. Svoju žiadosť odôvodnila pracovnou
vyťaženosťou, nakoľko jej boli presunuté ďalšie pracovné kompetencie. Otvorených
pojednávaní a prípadov sa bude naďalej zúčastňovať. Je však nutné, aby ste s pomedzi Vás
navrhli nového kandidáta na prísediaceho, ktorého následne po doložení potrebných dokladov
navrhneme okresnému súdu.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo do tejto funkcie p. Mgr. Bohuslava Krasulu.

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prísediaceho na okresnom súde v Čadci Mgr. Bohuslava
Krasulu.
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Starosta obce
V stredu 09. 12. 2015 sme si prevzali od Ministerstva vnútra SR na základe darovacej zmluvy
policajné terénne vozidlo NISSAN XTRAIL. Vozidlo je momentálne v servise na základnej
prehliadke. Budeme musieť s ním absolvovať technickú prehliadku a samozrejme prihlásenie.
I keď ma najazdených pomerne dosť kilometrov bolo pravidelne servisované a čo je hlavné
dostali sme ho zadarmo. Aj laikovi je však jasné, že sa jedná o novšie a zachovalejšie vozidlo,
aké momentálne využívajú naši zamestnanci. Mám zato, že je absolútne zbytočné vlastniť
a využívať dve terénne vozidlá a preto navrhujem vozidlo NISSAN NAVARA vyradiť z majetku
obce z dôvodu prebytočnosti a následne ho ponúknuť vo verejnej súťaži na odpredaj. Za získané
finančné prostriedky by sme chceli kúpiť veľký zaplachtovaný prívesný vozík.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k návrhu vyradenia vozidla
NISSAN NAVARA, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie automobilu NISSAN NAVARA PICK UP
z majetku obce z dôvodu prebytočnosti.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode
hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.4
Obecné zastupiteľstvo menuje komisiu pre výber najlepšej ponuky za účelom odpredaja
prebytočného majetku obce NISSAN NAVARA ICK UP v zložení: Ján Lysík, Ing. Ladislav
Kubačák, Jana Kubalová.
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Bod 1 J&H Handel, s.r.o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008-nebytové priestory v Požiarnej
Zbrojnici Vyšný Kelčov
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.5.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť J&H Handel, s.r.o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55
Vysoká nad Kysucou o predĺženie nájomnej zmluvy č. 3/2008 - nebytové priestory v Požiarnej
Zbrojnici Vyšný Kelčov na ďalšie tri roky.

Bod 2 p. Vladimír Bugala, Vysoká nad Kysucou č. 269, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o udelenie súhlasu o odkúpenie časti parcele EKN 2297/1
Starosta obce
Je to jediná prístupová cesta, aj keď ju momentálne nikto nevyužíva, nikto nezaručuje,
že v budúcnosti nebudú chcieť tadiaľ ľudia prejsť nakoľko je to jediný prístup
k pozemkom za domovou výstavbou v tejto časti.

Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja z odpredajom nesúhlasím, nech to ostane vo vlastníctve obce, nakoľko je to jediný
prístup pre tých ľudí, ktorý majú v tejto časti za domovou výstavbou svoje pozemky. Ak to
raz predáme znemožníme im tak veškerý prístup na tieto pozemky.

Jozef Zborovan, poslanec OZ
Ja som taktiež za to, aby sa to nepredávalo.
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Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie pripomienky k tomuto bodu, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.5.2
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Vladimíra Bugalu, Vysoká nad Kysucou č. 269,
023 55 Vysoká nad Kysucou o udelenie súhlasu o odkúpenie časti parcele EKN 2297/1.

Bod 3 p. Jozef Zborovan, Vysoká nad Kysucou č. 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o prenájom pozemku CKN 1115/11
Jozef Zborovan, poslanec OZ
O parcelu sa starám už 4 roky. Na vlastné náklady realizujem každý rok údržbu zelene
vo forme kosenia a sušenia sena. Neudržiavaný trávnatý porast je vhodným útočiskom
pre škodcov, hadov a inú zver. Taktiež z tohto porastu je väčšie riziko rozrastenia sa
burín, alergénov i invazívnych rastlín. Táto parcela hraničí s mojou záhradou CKN
1115/12. Na parcelu si nehodlám vykonať vlastnícky nárok.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne ďalšie pripomienky k tomuto bodu, dal starosta
obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 8/2015-14.5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného majetku
žiadateľovi:
Jozef Zborovan, nar. 06. 09. 1964, bytom Ústredie 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou:
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•

a to parcely CKN 1115/11 – trvalé trávnaté porasty, o výmere 526 m2, vedenej na liste
vlastníctva 1479 v k.ú. Vysoká nad Kysucou

za cenu ročného nájmu vo výške 0,093 EURO/m2.
Za určenie výšky ceny nájmu bol využitý znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014
vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov
nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad Kysucou avšak na inom mieste.
Odôvodnenie:
Dňa 9. decembra 2015 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť pána
Jozefa Zborovana nar. 06. 09. 1964, bytom Ústredie 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou. Žiadosť
bola dňa 15. 12. 2015 predložená na schôdzi obecného zastupiteľstva.
Parcela CKN 1115/11 sa nachádza vedľa parcely CKN 1115/12, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa
a tvorí priľahlú záhradu za jeho rodinným domom. Parcela CKN 1115/11 je prístupná priamo
z parcely CKN 1115/12. Nakoľko je parcela CKN 1115/11 prístupná len cez priľahlé pozemky,
ktoré sú v súkromnom vlastníctve, obec má k nej zťažený prístup za účelom jej údržby. Údržbu
zelene na parcele CKN 1115/11 preto doposiaľ vykonával žiadateľ bez nároku na odmenu
z dôvodu, že neudržiavaný trávnatý porast, ktorý susedí s jeho záhradou bol vhodným útočiskom
pre škodcov, hadov a inú zver. Taktiež z tohto porastu bolo väčšie riziko rozrastenia sa burín,
alergénov i invazívnych rastlín. Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť
žiadateľa.
Prenájmom parcely CKN 1115/11 tak dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia,
starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia.
Nájmom parcely CKN 1115/11 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou
predkúpneho práva na nehnuteľnosť.

Ad. 15 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2015
V rámci tohto bodu predstavila hlavná účtovníčka obce obecnému zastupiteľstvu návrh na
úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2015.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol žiadne pripomienky k tomuto bodu, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Miroslav Dorman, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár,
Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Bohuslav Krasula, Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 8/2015-15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.
7/2015.

Ad. 16 Interpelácie poslancov
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Pod bývalou školou na Semeteši, kde je teraz kaplnka je úplne zasypaná odvodňovacia
priekopa pri ceste.
Starosta obce
V jeseni cestári túto priekopu celú vyčistili. Situáciu samozrejme preveríme a i keď sa
nejedná o našu priekopu, predsa len zjednáme nápravu.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som poprosiť o začatie rekonštrukcie, prípadne vyspravenie cesty k rodinnému
domu p. Hanulákovej na Nižnom konci. Ďalej by som tu naniesla ako náhle to bude možné začať
s výstavbou chodníkov tu v ústredí obce najme úsek okolo obchodu p. Petra Adamca, ktorý je pre
chodcov naozaj veľmi nebezpečný. Ďalej by som navrhovala k autobusovým zastávkam nechať
urobiť priechody pre chodcov. Ďalej by som chcela pripomenúť, že zábradlie na moste pod
futbalovým ihriskom je celé hrdzavé, ak by sa do budúcnosti na to myslelo a natrelo by sa to,
bolo by to fajn. Ďalej si myslím, že by sa malo do budúcna uvažovať nad kúpou pozemkov na
stavbu rodinných domov pre mladé rodiny. Ešte by som chcela poprosiť, ak by bol nejaký
materiál na vysypanie chodníka okolo rieky Kysuce. Opäť je to tam pomerne dosť rozbahnené.
Starosta obce
Návrhmi sa budeme zaoberať. Na niektorých veciach už obec pracuje a všetko závisí na
množstve finančných prostriedkov, teraz mám na mysli nákupy pozemok.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Pomerne dosť málo ľudí vie, že v našej obci začal fungovať rozvoz stravy. Chcelo by to možno
ešte nejako spropagovať.
Starosta obce
Táto informácia je uvedená v obecnom kalendári, hlásilo sa to i rozhlasom, roznášali sa
informačné letáčiky, táto informácia je zverejnená na infokanáli obce i na internete.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
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Ja sa chcem opýtať, či sa nejako pohli jednania s mestom Turzovka ohľadom autobusovej
zastávky dole na Nižnom Konci-Chotári. A samozrejme, ako náhle to bude možné, keby sme
začali riešiť tie chodníky na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou.
Starosta obce
S pánom primátorom Turzovky som ohľadom vybudovania autobusovej zastávky ešte
nejednal, ale ako náhle sa spolu stretneme preberieme tento problém.

Ad.17 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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie OZ č. 8/2015 bolo jednohlasne schválené.

Ad.18 Záver
Starosta obce
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Máme takpovediac „za sebou“ náročné jednanie, počas ktorého sa nám podarilo prijať
zásadné dokumenty fungovania našej obce na nasledujúci kalendárny rok. Chcel by som Vás
požiadať o vzájomné pochopenie sa ak Vám neprešli Vaše osobné pozmeňovacie návrhy či
podnety. Každý z nás by chcel viac a tým mám na mysli jednotlivé rozpočtové položky a zasa
naopak čo najnižšie ceny za likvidáciu odpadu, ale žijeme v reálnom svete a našou úlohou je
nepodliehať falošným chiméram, či možným sľubom, ale stáť nohami pevne na zemi, poznať
problémy a nedostatky ktoré musíme postupne riešiť a odstraňovať, majúc na pamäti známe
porekadlo “Prikryť sa môžeš iba takou perinou, na akú máš“, no predovšetkým odovzdať časť
svojho bytia v prospech obyvateľov našej krásnej obce.
Do konca tohto kalendárneho roka ostáva ešte niekoľko dní. Opäť sme o niečo starší, možno
múdrejší, možno skúsenejší no predovšetkým sa nám spoločnými silami podarilo posunúť našu
obec hodný kus cesty dopredu. Osobne si myslím, že so svojou prácou v obecnom
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zastupiteľstve, za už končiaci sa kalendárny rok, môžete byť nadmieru spokojní. Máme za sebou
naozaj úspešný rok – veď sa nám podarilo zrealizovať množstvo drobných obecných prác, boli
sme nadmieru úspešní v čerpaní finančných prostriedkov v rámci podaných projektov – len pre
pripomenutie spomeniem projekty „Spoločne za bezpečnosť obyvateľov a ochranu krajiny bez
hraníc“, „Európa pre občana“, „Od drotára k astronautovi E. A. Cernanovi“, „Zníženie
kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou doplnenia kamerového systému“,
„Vybudovanie bezbariérového vstupu do zdravotného strediska“, „Výstavba 16-bytového
nájomného domu“, „Odstránenie havarijného stavu ZŠ s MŠ E. A. Cernana – rekonštrukcia
dievčenských toaliet na prízemí“ a ako posledný úspech získanie dotácie na výstavbu
futbalového ihriska s umelým povrchom. Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám podarilo
zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí tak, ako to bolo
spomenuté už v záverečných správach.
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM.
Som hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i všetkým
obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by
bolo naše snaženie márne.

Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj
úspešný nový rok 2016.

Následne starosta obce ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2015
ukončil o 20:00 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Zborovan

.....................................

Dpt. Jozef Vavrica

.....................................

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

...................................
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