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Zápisnica č. 1/2016 

 
z riadnej schôdze obecného zastupiteľstva konaného 23.02.2016 v pamätnej izbe 

E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 14:00 hod. 
 
 
Prítomní: 
 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :   Ing. Miroslav Dočár   
                          Mg. Katarína Jantošová                          
                          Mgr. Jurčová Janka  
                          Mgr. Katarína  Chnapková   
                          Mgr. Bohuslav Krasula 
                          Ján Lysík  
                          Dpt. Jozef  Vavrica                            
Neprítomní poslanci OZ : Miroslav Dorman, Jozef  Zborovan, obaja ospravedlnení 
Prednosta obecného úradu : Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór : Ing. Marcel Nekoranec  
Hostia a ostatní prítomní : -- 

 
Program:  
1.   Otvorenie 
2.  Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
3.  Prejednanie možnosti zapojenia sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev: 
     a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy  
         a vzdelávania  žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,  
         rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
    b)  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
4. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
5. Rôzne 
6. Interpelácie poslancov 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 
  
                                                        
Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou predchádzala návšteva   

Mons. Doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., biskupa Žilinskej diecézy a  slávnostný obed otca 
biskupa so starostom obce a s poslancami OZ. 
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         Po ukončení návštevy a slávnostného obeda, samotnú  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, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová , 
Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík,  Dpt. Jozef Vavrica, 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Starosta obce teda 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, Ing. Miroslav Dočár 
 

Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
 
 
Ad.3  Možnosti zapojenia sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 

§ 3.1 
Predloženie žiadosti pre získanie finančných prostriedkov na rozvoj 
výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 

 
Starosta obce: 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  oznamilo, že z rozpočtu 
kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt 
zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na 
rok 2016. 

  
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční 
určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  formou 

-  dostavby telocvične, 
-  rekonštrukcie telocvične alebo 
-  výstavby novej telocvične. 
 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na: 
-  rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 
-  rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej – 
   plochy), 
-  rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), 
- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu 
   v miestnosti, 
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. 
 

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam a vyšším územným celkom, ktoré sú zriaďovateľom 
základnej školy alebo strednej školy a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý 
je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie. 
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle 
ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. 
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je piatok 4.marca 
2016 do 24.00 h. 
Výška finančných prostriedkov pridelených na jeden rozvojový projekt:   
Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden 
rozvojový projekt je 200 000 EUR na kapitálové výdavky a 5 000 EUR na bežné výdavky. 
Výberová komisia má právo výšku požadovaných finančných prostriedkov upraviť vzhľadom 
na objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.  
 
Výška spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovanie activity:  
Výška spoluúčasti žiadateľa na bežné výdavky: najmenej 5 % z poskytnutých finančných 
prostriedkov ministerstvom. Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 
10% z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.  
 
Vzhľadom k tomu, že naším dávnym snom je výstava telocvične pri ZŠ E.A. Cenanav ústredí 
obce, radi by sme  sa uchádzali o získanie dotácie na výstavbu telocvične – oblúkovej haly, 
podaním žiadosti, na čo je potrebný súhlas OZ.  
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Predpokladaný rozpočet 
- Výstavba telocvične rozmerov  45 x 24m je 325 000,- € bez DPH 
- výstavba telocvične rozmerov  36 x 18m je 210 000,- € bez DPH 
- V cene nie sú započítané prípojky inžinierskych sietí a ani cena za PD, čo je cca 

 12.000,- €  bez DPH. 
Telocvičňa je zo strany interiéru odložená do výšky 3,0m drevom a zvyšný povrch je vlnitý 
perforovaný plech. Športový povrch je univerzálny pre všetky druhy športov Grabosport 
Extrem 8,0mm. 
 
Na základe uvedeného, predpokladaná  výška spoluúčasti z vlastných zdrojov pri výstavbe 
telocvične 36 x 18m (dofinancovanie samotnej telocvične, výstavba inžinierskych sieti, 
spracovanie PD,  výstavba hygienických zariadení a náraďovne), za predpokladu získania 
plnej výšky dotácie (200.000 EUR na kapitálové výdavky a 5.000 EUR na bežné výdavky), 
obec by musela poskytnúť vlastné zdroje vo výške cca 150.000 EUR. 
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Poslanci OZ súhlasili s návrhom starostu obce, aby  obec podala žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. 
 
Starosta obce zároveň všetkých prítomných upozornil, že dofinancovanie výstavby telocvične 
z vlastných zdrojov bude možné len formou úveru. V prípade súhlasu poslancov OZ, 
navrhujem max. výšku úveru 150.000 EUR. 
 
Následne dal starosta o predložených návrhoch hlasovať:  
         
Hlasovanie		poslancov	 MENO	
	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 Ján	Lysík,			
	
Uznesenie 1/2016-3.1 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

a) súhlasí  :   
s predložením žiadosti o poskytnutie  finančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. 

b) schvaľuje  

zámer obce -  dofinancovanie výstavby telocvične z vlastných zdrojov formou 
úveru od bankových subjektov v max. výške 150.000 EUR  
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§ 3.2 

Predloženie žiadosti „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí z materskej 
školy“ 

 
Starosta obce: 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 28.1.2016 Výzvu  na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného program: 
Prioritná os 2:   Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita:   2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a 
celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
Špecifický cieľ:  2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1  
Min. celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené, max sú 1 000 000 EUR.  
Na vytvorenie nových kapacít mat. školy pre 1 dieťa je max. oprávnený výdavok 6 700 EUR, 
na zlepšenie existujúcich kapacít mat. školy je max výška 2 500 EUR.  
Uzavretie hodn. 1. kolo - 30. 9. 2016 (môže sa meniť) 
 
Takisto by sme sa chceli podaním žiadosti uchádzať o získanie finančnej dotácie na 
rekonštrukciu priestorov MŠ v ústredie a tak dosiahli rozšírenie o ďalšiu triedu s celodennou 
prevádzkou. 
Momentálne nám projektant bol pomerať priestory a čaká na naše vyjadrenie ako sa dnes 
dohodneme. 
 
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 3.2 hlasovať. 

 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-3.2 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

súhlasí  :   
s predložením žiadosti o poskytnutie  finančných prostriedkov na projekt „Zvýšenie 
hrubej zaškoleností detí z materskej školy“. 
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Ad.4  Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva predložil prostredníctvom videoprojekcie 
správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra: 

a) Správa z kontrolnej činnosti za rok 2015 
b) Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 22012016 

 
Následne starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, Ing. Marcelovi 
Nekorancovi, ktorý podrobne rozobral obidve hore uvedené správy. 
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Keďže nikto z prítomných nepredniesol žiadny návrh, starosta obce ukončil diskusiu a dal 
o predložených správach v bode 4  hlasovať: 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2015-4 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou : 
berie na vedomie 

• Správu z kontrolnej činnosti za rok 2015 
• Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 22012016 

 

 
Ad. 5 Rôzne 
 

§ 5.1 
Stretnutie starostu obce s rodičmi žiakov navštevujúcich elókované 
pracovisko ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom Kelčove 

 
Starosta obce: 

Stretnutie sa konalo v piatok 12. 02. 2016 o 15:00 hod. Na dvojhodinovom stretnutí 
sme spoločne s rodičmi prešli aktuálny východiskový stav počtu žiakov 
a predpokladaný vývoj pridelenia financií pre fungovanie školy. 
Tomuto stretnutiu predchádzalo moje osobné jednanie na ministerstve školstva SR 
v pondelok 8. februára o 14:00 hod. 
Taktiež som absolvoval stretnutie s riaditeľom odboru dopravy ŽSK pánom Mokrým, 
ktoré sa konalo v stredu 10. Februára 2016 o 7:30 hod. 
Množstvo mylných názorov a šíriacich sa dezinformácií však medzi samotnými 
rodičmi z pochopiteľných dôvodov vyvolával pocit neistoty či hnevu na starostu resp. 
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samosprávu. Rodičov som ubezpečil, že vynakladáme maximálnu možnú snahu 
o záchranu elókovaného pracoviska avšak hlavný problémom je nedostatok detí. 
Ubezpečil som ich, že nemusia mať žiadnu obavu, že dôjde k zvolaniu nejakého 
„údajného a tajného“ zastupiteľstva na ktorom sa rozhodne bez ich vedomia. Dohodli 
sme sa, že o aktuálnej situácii budem najskôr informovať poslancov OZ a po 
parlamentných voľbách a usporiadaní politickej situácie budeme pokračovať 
v hľadaní možností, ale predovšetkým zvolám stretnutie poslancov, riaditeľa školy 
a jeho zástupcov, riaditeľku detského domova a prizveme i pána predsedu ŽSK na 
spoločné stretnutie vo Vyšnom Kelčove. 
 

Následne starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 
Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou s ohľadom na závažnosť riešenia problému existencie 
elokovaného  pracoviska ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom Kelčove navrhli, aby bolo 
zvolané zasadnutie OZ na deň 11.03.2016 s jediným bodom - „Riešenie situácie ZŠ s MŠ 
E.A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov“ a následne, aby bolo dňa 19.03.2016 
zvolané stretnutie s rodičmi žiakov navštevujúcich elokované pracovisko ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana vo Vyšnom Kelčove. 
 
O predloženom návrhu dal starosta hlasovať:  
 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.1 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
a) berie na vedomie  
ústnu správu podanú starostom obce o výsledku stretnutia starostu obce s rodičmi 
žiakov navštevujúcich elókované pracovisko ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom 
Kelčove, ktoré sa konalo dňa 12.02.2016 
b) navrhuje 

zvolať zasadnutie OZ na deň 11.03.2016 s jediným bodom - „Riešenie situácie ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov“ a následne dňa 
19.03.2016 zvolané stretnutie s rodičmi žiakov navštevujúcich elokované 
pracovisko ZŠ s MŠ E.A. Cernana vo Vyšnom Kelčove . 

 
§ 5.2 

Martina Jedináková, 023 55 Vysoká nad Kysucou 163 
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 200,00€ na nákup potravín 
a drevených výrezov na palivo.  
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Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.2 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje : 

Žiadosť p. Martiny Jedinákovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 136, o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 200,00€ na nákup potravín a drevených výrezov na 
palivo, s podmienkou, že finančné  prostriedky nebudú poskytnuté v hotovosti, ale 
pracovníčka OcÚ p. Margita Kubačáková zabezpečí za sumu 200,00 € predplatenie 
obedov v školskej jedálni pre maloletú dcéru Veroniku Jedinákovú na dva mesiace 
dopredu, nákup potravín a drevenných brikiet. 

 
§ 5.3 

Rímsko-katolícká cirkev, farnosť Vysoká nad Kysucou  
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 8.000 € na „Reštaurovanie hl. 
oltára sv. Matúša“ 

 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.3 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje: 
Žiadosť Rímsko-katolickej cirkvi, farnosť Vysoká nad Kysucou, o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 8.000 € na „Reštaurovanie hl. oltára sv. Matúša“. 
 

§ 5.4 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Vysoká nad Kysucou  
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 300 € na činnosť organizácie 

 

Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie 1/2016-5.4 
v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

schvaľuje : 
Žiadosť ZPCCH ZO Vysoká nad Kysucou, o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 
300,00 € na činnosť organizácie. 

 

 
§ 5.5 

Rodina Blanky Parížekovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 360  
Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie  k RD č. 360 
 

Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.5 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

berie na vedomie : 
Žiadosť rodiny Blanky Parížekovej, Vysoká nad Kysucou č. 360, o vyasfaltovanie 
prístupovej komunikácie k RD č. 360, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
bude žiadosť prerokovaná v návrhu rozpočtu obce na rok 2017. 

 
 
 

§ 5.6 
Obec Makov, 023 56 Makov č. 60 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť CVČ pri ZŠ 
s MŠ Makov, na deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Vysoká nad Kysucou 

 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.6 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje: 
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Žiadosť obce Makov o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť 
CVČ pri ZŠ s MŠ Makov, na deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Vysoká nad 
Kysucou. 

 
 

§ 5.7 
Ida Chribíková, Vysoká nad Kysucou č. 202 
Poskytnutie nehnuteľnosti vedených na par. č. KN-E 1819 na odpredaj (budova aj 
pozemok) 

 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.7 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje: 
ponuku p. Idy Chribíkovej, 023 55 Vysoká nad Kysucou č.202 na odkúpenie 
nehnuteľnosti  obcou Vysoká nad Kysucou, ktoré sú vedené na parc. č. KN-E 1819. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou nemá na nákup nehnuteľnosti dostatok 
finančných prostriedkov a taktiež nemá spracovaný predbežný zámer, ako by bolo 
možné nehnuteľnosť ďalej využiť. 
 
 

§ 5.8 
Rodina Tibora Baláža, 023 55 Vysoká nad Kysucou 426 
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 250,00€ na doprovod pri 
kúpeľnom preliečení mal. Filipa Baláža 

 
Hlasovanie  poslancov MENO 
 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 
Uznesenie 1/2016-5.8 

v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

neschvaľuje: 
žiadosť rodiny p. Tibora Baláža , 023 55 Vysoká nad Kysucou č.426,  o jednorazovú 
finančnú výpomoc vo výške 250,00€ na doprovod pri kúpeľnom preliečení mal. Filipa 
Baláža. 
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Ad. 6 Interpelácia poslancov 
 

§ 6.1 Mgr. Janka Jurčová 
Ø Predkladám žiadosť, ktorú mi predložila obyvateľka našej obce p. Daniela Krištofová, 
či by nebolo možné umiestniť smetné koše na cintoríne v ústredí obce pri vstupoch na 
cintorín. 

Ø Starosta obce 
O umiestnení košov zatiaľ neuvažujeme, nakoľko máme za to, že pre uskladňovanie 
odpadu z cintorína máme osadených dostatočné množstvo zberných nádob. 
  

§ 6.2 Dpt. Jozef Vavrica 
Ø Žiadam o o prečistenie resp. úpravu „Gajdicovského“  potoka, nakoľko v miestnej 
časti „U Sojkov“ došlo v posledných dňoch opäť k zatopeniu  pivníc rodinných domov 
a okolitých pozemkov. 

Ø Ing. Miroslav Dočár 
O úpravu potoka treba požiadať jeho správcu t. j. SVP š.p. Piešťany (Povodie Váhu) .  

 
§ 6.3 Mgr. Katarína Chnapková 
Ø Chcem požiadať, aby sa v jarných mesiacoch pri opravách miestnych komunikácií, 

opravil aj vjazd k rod. domu p. Jitky Turiakovej v miestnej časti Semeteš.  
 

§ 6.4 Ing. Miroslav Dočár 
Ø Chcem požiadať, o opravu verejného osvetlenia na Nižnom konci 
Ø Starosta obce 

V priebehu mesiaca február došlo k oprave synchronizácie GPS hodín vo všetkých 
rozvádzačoch verejného osvetlenia. Mám to osobne odsledované a myslím si, že 
zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia je teraz absolútne v poriadku. K výpadku 
verejného osvetlenia dochádza iba v čase nárazového vetra. Postupne sa snažíme 
eliminovať dreviny zasahujúce do elektrického vedenia, ale bohužiaľ nie vždy 
majitelia súhlasia s ich orezaním či odstránením.  

 
Poslanci OZ 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 

Ing. Miroslav Dočár a Mgr. Katarína Jantošová  návrh na uznesenie. O predloženom návrhu 
na uznesenie dal starosta hlasovať: 

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

Zborovan	
PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	
	

  Uznesenie OZ č. 1/2015 bolo teda jednohlasne prijaté. 

 

Ad. 8 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 
a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne prvú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1730 hod. 
 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
            prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                                               ………………………..                      
  
Mgr. Katarína Chnapková                                  ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                    ………………………. 
 


