Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

2/2016

dátum:

Strana 1 z 20 Zápisnica č. 2/2016

22. 03. 2016

Zápisnica OZ č. 2/2016
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 22. 03. 2016
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
so začiatkom o 13:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Miroslav Dorman
Ing. Miroslav Dočár
Mgr. Katarína Jantošová
Ján Lysík
Jozef Zborovan
Dpt. Jozef Vavrica
Mgr. Bohuslav Krasula
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová

Neprítomní poslanci OZ : nikto
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov
4. Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
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Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal
poslancov a ostatných prítomných na 2. schôdzi OZ v roku 2016.
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, 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. 2/2016-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 22. 03.
2016.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár
Jozef Zborovan
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, 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. 2/2015-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.

Ad. 3 Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný
Kelčov
Starosta obce
Tak ako sme sa dohodli na schôdzi obecného zastupiteľstva, ktorá sa konala 23. 02. 2016
zvolal som toto obecné zastupiteľstvo za účelom prejednania aktuálnej situácie s udržaním
elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ E. A. Cernana. I keď pôvodne sa malo konať 11. 03. 2016
formou SMS správy som Vás informoval o náhradnom termíne a to z dôvodu, že v tento dátum
som mal pracovné stretnutie na ministerstve školstva a taktiež sme Vám, v spolupráci so
základnou školou, chceli pripraviť plnohodnotné vstupné informácie.
Do určitej miery sa nachádzame v dosť neistom povolebnom politickom období a ťažko
dokáže niekto predpokladať čo nás čaká a akým smerom sa bude situácia v školstve vyvíjať.
Každopádne i Vy v televízii registrujete hlasy po zmene, racionalizácii atď. Bohužiaľ
nedokážem povedať, že sa mi podarilo zistiť nejaké lepšie informácie. Systém financovania tried
na žiaka s minimálnym počtom žiakov v zmylse §29 zákona 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre elokované
pracovisko vo Vyšnom Kelčove likvidačný to znamená, že bez podpory v rámci dohodovacieho
konania.
Následne starosta obce formou videoprezentácie predstavil poslancom OZ východiskové
štatistické ukazovatele týkajúce sa aktuálneho počtu žiakov, vývoja počtu žiakov v minulosti ale
i do roku 2021, aktuálne finančné ukazovatele týkajúce sa financovania škôl.
Preto, aký zvolíme ďalší postup je na Vás. Dovoľte mi, aby som odovzdal slovo p. riaditeľovi ZŠ
s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojzovi Žuffovi, ktorý nás touto problematikou prevedie.

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
V súlade so zákonom ministerstva školstva je stanovený minimálny a maximálny počet
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žiakov v triedach. Podľa novej prijatej legislatívy sa už nebude dať vybaviť dohodovacie
konanie na dofinancovanie tried s nižším počtom žiakov, ako je stanovené. Podľa novej
platnej legislatívy musí triedy z nižším počtom žiakov, ako je minimálny počet
dofinancovať zriaďovateľ čiže obec. Aby som Vám priblížil situáciu – od budúceho
školského roka pôjdu všetky triedy v ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokovanom pracovisku
Vyšný Kelčov na výnimku sú pod hranicou minimálneho počtu žiakov v triede a taktiež
jedna trieda v ZŠ s MŠ E. A. Cernana – Ústredie, čo znamená, že ich bude musieť
zriaďovateľ dofinancovať z vlastných finančných zdrojov. Na budúci školský rok by bolo
školstvo v našej obci potrebné dofinancovať sumou zhruba cca 100 000 eur.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, deti z detského domova Bytča kde navštevujú školu? Aký je systém
vývoja stavu detí v detskom domove?
Starosta obce
Deti z detského domova navštevujú elokované pracovisko vo Vyšnom Kelčove.
Prognóza však nie je nijakým spôsobom priaznivá nakoľko je zastavené akékoľvek
naberanie detí do detského domova.
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Na úseku účtovníctva sme vypracovali 4 varianty čo zo školou vo Vyšnom Kelčove
a koľko by nás to po finančnej stránke vyšlo.

Varianta č. 1 – zatvorenie celého objektu
Náklady na obdobie do konca roka 2016
Náklady na odstupné a preplatenie RD k 31.8.2016
42 784 €
Náklady na strážnu službu (24 hodinové stráženie)912/16
11 600 €
Náklady na plyn (temperovanie) 9-12/16
2 500 €
Náklady na elektriku (čerpadlá)9-12/16
Náklady na školský autobus
Poistenie budov
Poistenie hnuteľného majetku
CELKOM

200 €
4 500 €
204 €
52 €
61 840

Náklady na obdobie nasledujúceho roka
Náklady na strážnu službu (24 hodinové stráženie)
Náklady na plyn (temperovanie)

34 164
€
5 000 €
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Eur

Náklady na elektriku (čerpadlá)
Náklady na školský autobus
Poistenie budov
Poistenie hnuteľného majetku

400 €
11 000
€
204 €
52 €

CELKOM

50 820 Eur

Varianta č. 2 – ostáva
telocvičňa a MŠ
Ročné náklady:
Náklady na strážnu službu (24 hodinové stráženie)
34 164 €
Náklady na plyn (temperovanie)
2 500 €
Náklady na vykurovanie telocvične
600 €
Náklady na vykurovanie MŠ a ŠJ
2 000 €
Náklady na elektriku (čerpadlá)
400 €
Náklady na elektriku - telocvične
500 €
Náklady na elektriku - MŠ a ŠJ
600 €
Upratovanie telocvične (na dohodu o vykonaní práce)
1 800 €
Výdaj jedla - 1 osoba na 1/2 úväzku + upratovanie 1/2
úväzku
7 600 €
Náklady na učiteľku MŠ
13 000 €
BOZP
259 €
Telekomunikačné služby
200 €
Hygienické potreby na upratovanie
70 €
Kancelárske potreby, tlačivá,
výtvarný
materiál
100 €
Náklady na školský autobus
11 000 €
Dovoz stravy
?
Poistenie budov
204 €
Poistenie hnuteľného majetku
52 €
Celkom

75 049

€

34 164
4 400
1 000

€
€
€

Varianta č. 3 – ostáva telocvičňa
Ročné náklady:
Náklady na strážnu službu (24 hodinové stráženie)
Náklady na plyn (temperovanie)
Náklady na vykurovanie telocvične
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Náklady na elektriku (čerpadlá)
Náklady na elektriku - telocvične
Upratovanie telocvične (na dohodu o vykonaní práce)
Náklady na školský autobus
BOZP
Hygienické potreby na upratovanie
Poistenie budov
Poistenie hnuteľného majetku

400
500
1 800
11 000
86
20
204
52

Celkom

€
€
€
€
€
€
€
€

53 626 Eur

Varianta č. 4 – ostáva MŠ
Ročné náklady:
Náklady na strážnu službu (24 hodinové stráženie)
34 164 €
Náklady na plyn (temperovanie)
3 000 €
Náklady na vykurovanie MŠ a ŠJ
2 000 €
Náklady na elektriku (čerpadlá)
400 €
Náklady na elektriku - MŠ a ŠJ
600 €
Výdaj jedla - 1 osoba na 1/2 úväzku + upratovanie 1/2
úväzku
7 600 €
Náklady na učiteľku MŠ
13 000 €
Náklady na telekomunikačné služby
200 €
BOZP
173 €
Hygienické potreby na upratovanie
50 €
Kancelárske potreby, tlačivá,
výtvarný
materiál
100 €
Náklady na školský autobus
11 000 €
Dovoz stravy
?
Poistenie budov
204 €
Poistenie hnuteľného majetku
52 €
Celkom

72 543

Eur

Starosta obce
Variantné riešenia počítajú so strážením budovy formou strážnej služby, nakoľko
v zmysle platnej legislatívy strážnu činnosť aj so zodpovednosťou nemôže vykonávať
hocikto. Strážna služba by však mohla byť nahradená i kamerovým systémom
v kombinácii s bezpečnostným zariadením napojeným priamo na Políciu SR, čo
predstavuje omnoho menšiu finančnú náročnosť a jedná sa o jednorázovú záležitosť.
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Keby sa ponechala telocvičňa na prenajímanie. Aké výnosy máme za rok z prenájmu
telocvične?
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Výnosy za celý rok z prenájmu telocvične sú 214 €.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Myslím si, že je neekonomické vykurovať a prevádzkovať telocvičňu za výnosy 214 €
ročne. Taktiež by som riešil monitorovanie priestorov školy a školskej budovy
namontovaním kamerového systému, nie strážnou službou, ktorá je pre nás drahá.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Ja by som telocvičňu nezatváral, nakoľko teraz je tam aspoň nejaké športové vyžitie,
potom tam už nebude nič. Čo sa týka stráženia objektu strážnou službou, prikláňal by
som sa k navrhovanej variante č. 2 – zachovanie MŠ a telocvičňu s tým, že by sa
zamestnal školník, ktorý by zároveň mohol strážiť a kontrolovať priestory školy a okolie.
Tým by sme myslím si ušetrili nemalé finančné prostriedky. Samozrejme bol by tam určite
potrebný i kamerový systém.
Starosta obce
Je nemysliteľné, aby sme zatvárali športoviská t.j. telocvičňu či detské ihrisk,o alebo
hasičský areál. V žiadnom prípade nie je ani riešním zdvíhať poplatok za prenájom
telocvične, lebo sme radi keď tam ľudia chodia.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som sa prikláňal k variante č. 2 – ponechať MŠ a telocvičňu, strážnu službu by
som vôbec neriešil, skôr som za namontovanie kamier do celého objektu.
Starosta obce
Veľmi silným faktorom je zabezpečenie dopravy pre deti z Vyšného Kelčova do školy
vo Vysokej nad Kysucou.
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Ja som počul i také šumy, že veľa rodičov z Vyšného Kelčova sa informuje o tom, že
by dali deti do školy na Makov nie na Vysokú.
Ján Lysík, poslanec OZ
Myslím si a súhlasím s tým, že je naozaj na mieste dať deťom z Vyšného Kelčova na
dochádzku do školy a zo školy do Vysokej autobus. Čo sa týka tých navrhnutých variant,
momentálne je situácia taká, že rodičia by boli radi za zachovanie aspoň MŠ
a telocvične.
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Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Možno by bolo jednou z variant spojiť MŠ s telocvičňou a školskou jedálňou.
Starosta obce
Súhlasím s týmto nápadom a viem si predstaviť, že by sme sa mu v blízkej budúcnosti
venovali.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja, ako som sa už vyjadril, som za zachovanie MŠ s telocvičňou a som samozrejme
i za to, aby bol daný na dopravu pre deti z Vyšného Kelčova do školy a zo školy autobus
a samozrejme, aby sa im to preplácalo.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Ja som taktiež za variantu, ktorú navrhuje p. Dočár.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Keby sa zrušila škola vo Vyšnom Kelčove a deti odtiaľ prešli do ZŠ vo Vysokej nad
Kysucou bude škola finančne sebestačná?
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
V prípade, že by prešli všetci žiaci z Vyšného Kelčova do Vysokej nad Kysucou mala
by byť škola finančne sebestačná.

Ján Lysík, poslanec OZ
V prípade, že sa škola zavrie musíme uvažovať čo s budovou školy?
Starosta obce
Jednal som s nejakými spoločnosťami o budove školy, ale zatiaľ sa mi ťažko k tejto
otázke vyjadruje. Samozrejme musí byť našim cieľom nájsť pre budovu využitie.
Obecné zastupiteľstvo sa jednohlasne dohodlo zvolať stretnutie s rodičmi a širokou verejnosťou
z Vyšného Kelčova formou obecného zastupiteľstva a stanovilo dátum stretnutia na 02. apríla
2016 o 15:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov.
Nakoľko nikto z prítomných nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

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
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ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 2/2015-3.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu ohľadom počtu žiakov a financovania ZŠ s MŠ
E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov. Obecné zastupiteľstvo odporúča zvolať
stretnutie s rodičmi a širokou verejnosťou vo Vyšnom Kelčove.
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, 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. 2/2015-3.2
V prípade, že sa nenájde riešenie prevádzky ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokovaného pracoviska
Vyšný Kelčov v prevádzke ako je tomu dnes, obecné zastupiteľstvo sa prikláňa k variante
zlúčenia pracovísk ZŠ s MŠ E. A. Cernana a ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko
Vyšný Kelčov a zachovanie prevádzky telocvične s materskou školou formou výdajne stravy pre
deti z materskej školy.
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, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Dpt. Jozef Vavrica, Ing. Miroslav Dočár, Mgr.
Katarína Jantošová, Mgr. Bohuslav Krasula, Mgr. Janka Jurčová
nikto
Mgr. Katarína Chnapková

Uznesenie č. 2/2015-3.3
V prípade zrušenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje preplácanie cestovných nákladov pre deti z Vyšného Kelčova.
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Ad. 4 Úprava rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016
V tomto bode hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016.
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, 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. 2/2015-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2016.
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
V zmysle efektívneho využívania majetku a finančných prostriedkov obce Vysoká nad
Kysucou je potrebné flexibilne a efektívne postupovať v prípade vzniku výdavkov, ktoré
neboli zahrnuté v rozpočte obce. V mysle zákona je možne tieto výdavky tieto
realizovať len jedným z nasledovných spôsobov:
a) hospodárnejším plnením úloh v rámci určeného rozpočtu
b) odsunutím platby iného – menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore
s riadnou činnosťou obce, pritom je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých
záväzkov, ktoré preň vyplývajú zo zákonov
c) využitím vlastných mimorozpočtových zdrojov (peňažné fondy obce)
d) z iných zdrojov ( návratné zdroje financovania, združenie prostriedkov a pod.)
e) rozpočtovým opatrení
Rozpočtové opatrenie podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva. Nakoľko sú však
z dôvodu prebiehajúcich ekonomických činnosti potrebné neustále úpravy rozpočtu
v rámci ekonomickej klasifikácie, funkčnej klasifikácie a zdroj krytia výdavkov,
navrhujem delegovať právomoc starostovi obce na samostatnú realizáciu úprav rozpočtu
do sumy 1 700 Eur a to v rámci funkčnej a ekonomickej klasifikácie ako i v rámci
programového rozpočtu, ktorý je priamo naviazaný na ekonomický rozpočet. Uvedené
úpravy navrhujem vykonávať iba presunom rozpočtových položiek tak, aby sa nezmenili
celkové príjmy a výdavky rozpočtu obce.
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Podmienkou bude, že jedno rozpočtové opatrenie nepresiahne sumu 1700 Eur a celkové
úpravy za rok nepresiahnu 20 400 Eur .
Právomoc sa bude týkať iba bežných výdavkov, preto je určená suma 1700 Eur, aby
nebolo možné robiť úpravy položiek kapitálového rozpočtu.
Zároveň navrhujem, aby v prípade úprav rozpočtu, kde sa nemení ani funkčná ani
ekonomická klasifikácia, ale iba zdroj financovania bola právomoc úprav rozpočtu
neobmedzená.
Ján Lysík, poslanec OZ
Ja súhlasím s týmto návrhom.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja taktiež súhlasím.
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, Ján Lysík, Jozef Zborovan, Dpt. Jozef Vavrica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr.
Katarína Jantošová, Mgr. Bohuslav Krasula, Mgr. Janka Jurčová
nikto
Ing. Miroslav Dočár

Uznesenie č. 2/2015-4.2
Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 11 ods. 4. písm. b
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov na vykonávanie zmien
v rozpočte obce deleguje právomoc starostovi vykonávať v odôvodnených prípadoch zmeny
rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka:
- do výšky 1 700 Eur za jedno rozpočtové opatrenie v rámci ekonomickej a funkčnej
klasifikácie v rámci bežných výdavkov, max. 20 400 eur ročne za všetky opatrenia
- úpravy programového rozpočtu v priamej závislosti s úpravou ekonomickej a funkčnej
klasifikácie
- do neobmedzenej výšky v prípade úprav rozpočtu iba v časti zdroja financovania, keď sa
nemení ekonomická ani funkčná klasifikácia výdavku, ale iba jeho krytie
a to spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v znení neskorších predpisov, t. j. presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.
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Ad. 5 Rôzne
Prednosta obce
Skôr ako prejdeme v rámci tohto bodu k jednotlivým doručeným žiadostiam chcel by som
predniesť obecnému zastupiteľstvu nasledovné: od 01. 03. 2016 sa zmenila priemerná mzda
v národnom hospodárstve a z nej následne vychádza plat starostu obce a hlavného kontrolóra
obce. Koeficienty ostávajú nezmenené len sa mení výška základného platu na základe priemernej
mzdy v národnom hospodárstve.
Úprava platu starostu obce Vysoká nad Kysucou
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu 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. 2/2016-5.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje mesačný plat starostu obce
s účinnosťou od 01. 01. 2016
a) podľa §3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z.
883,00 × 1,98 = 1.748,34 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. a uznesenia OZ č. 3/2015 – 6.1 zo dňa 12. 05.
2015 zvýšený o 40 % t.j. 699,34 €
Spolu: 2.447,68 € zaokrúhlene 2448,00 €
Úprava platu hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu 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
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Uznesenie č. 2/2016-5.2
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje mesačný plat hlavného kontrolóra
s účinnosťou od 01. 01. 2016
883,00 € × 1,54 = 1.359,82 €
úväzok 15 % t.j. 6 hodín týždenne..................203,973 €
30 % ............................................................... 61,192 €
Spolu 265,165 € ..........................zaokrúhlene 265,50 €
Uvedený výpočet je súčinom priemernej mzdy za rok 2015 vo výške 883,00 € v zmysle
oznámenia Štatistického úradu SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov (1,54) v zmysle § 18 c
ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a jeho neskorších zmien a novelizácií,
zvýšený o 30 % - podľa uznesenie OZ vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2015-6.2 zo dňa 12. 05.
2015. Pracovný úväzok 15 % je stanovený podľa uznesenia OZ č. 2/2015-6.3 zo dňa 17. 02.
2015.

Bod 3 p. Anna Smolková, Oščadnica č. 704, 023 01 Oščadnica
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Starosta obce
Jedná sa o pani, ktorá už mala prevádzky mäsiarstva v Kysuckom Novom Meste a Krásne nad
Kysucou. Má záujem o prenájom miestnosti na starom MNV za účelom zriadenia mäsiarstva.
Pani Smolková má takú predstavu, že si miestnosť sama zrekonštruuje a uspôsobí na potreby
mäsiarstva a obec by jej to započítala do nájmu.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ako to bude s platbou elektrickej energie? Ja by som navrhoval, aby sa jej tam
namontovali samostatný merač elektrickej energie a taktiež samostatný merač odberu
vody.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie 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
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Uznesenie č. 2/2016-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Smolkovej, bytom Oščadnica č. 702, 023 01
Oščadnica o prenájom nebytových priestorov so zápočtom nájomného s nákladmi na opravu
s podmienkou podružného merania elektrickej energie, vody a pri ukončení nájomnej zmluvy
nemožnosť požadovať vrátenie nákladov na opravu.
Bod 4 Klub Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka č. 2609, 022 01 Čadca
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
Starosta obce
Organizáciu Kysuckého maratóu každoročne podporujeme sumou 50 EUR. Navyše sa
snažíme na vlastné náklady zabezpečiť moderovanie, sprievodný program na otáčke či
regulovanie dopravy s pomocou členov DHZ Vysoká nad Kysucou.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja navrhujem, ako po minulé roky dať finančný príspevok vo výške 50 €.
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne ďalšie 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. 2/2016-5.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu Čadca, A. Bernoláka č.
2609, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku vo výške 50 € a zabezpečenie dôstojnej
obrátky Kysuckého maratónu v obci Vysoká nad Kysucou.
Bod 5 ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, zast. p. Máriou Šupčíkovou, Ústredie č. 213,
023 55 Vysoká nad Kysucou
Poďakovanie
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

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
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ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 2/2016-5.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, zast.
p. Máriou Šupčíkovou, Ústredie č. 213, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Bod 6 Poradensko-tréningové centrum Náruč, Potočná č. 2836, 022 01 Čadca
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť
Starosta obce
Organizácia predložila žiadosť i na ZMOK, kde jej bola schválená dotácia. Naša obec si
agendu, vďaka naozaj dobrej práci pracovníčky na úseku sociálnych vecí, ktorú zabezpečuje
žiadateľ vykonáva sama.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Myslím si, že v našej obci máme veľmi dobrú pracovníčku na soc. úseku p.
Kubačákovú, ktorá rieši rôzne prípady, takže mi si vieme takéto prípady poriešiť. Preto
by som navrhovala neposkytnúť žiadny finančný príspevok.

Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, 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. 2/2016-5.6
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Poradensko-tréningového centra Náruč, Potočná č.
2836, 022 01 Čadca o poskytnutie finančného príspevku na činnosť.

Bod 7 p. Jozef Zborovan, Ústredie č. 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu
hodného osobitého zreteľa
Nakoľko nikto z prítomných nepredniesol k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie

MENO
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poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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. 2/2016-5.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného
osobitého 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:
•

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.
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.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad
Kysucou a webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou v dňoch od 09. 02. 2016 do 24. 02. 2016.
K zverejnenému zámeru nikto nevzniesol pripomienku.
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Ad. 6 Interpelácie poslancov
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Obrátila sa na mňa pani Bobčíková zo Semeteša s prosbou, že by chcela preložiť
svetlo z jedného stĺpa na druhý. Chce preložiť svetlo zo stĺpu 22 B na stĺp 22.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Oslovila ma p. Šobichová z Vyšného Kelčova, či by bolo možné dať si vlastné svetlo
na stĺp, ktorý ma vedľa rodinného domu a napojiť ho na vlastní zdroj elektriny.
Starosta obce
My takúto možnosť zavedenie osvetlenia nevieme povoliť.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Zábradlie na mostíku v časti obce „U Rekši“ je značne poškodené. Bolo by ho určite
treba opraviť, kým tam niekto nepríde k úrazu. Chcel by som tiež poprosiť o informáciu,
kedy by sa mohlo začať čistiť Gajdicový potok, ktorý je opäť zanesený.
Starosta obce
Žiadosť ohľadom čistenia Gajdicovského potoka bola zaslaná Povodiu Váhu, čakáme
na odpoveď. Riešie opravy na moste do Rekši máme v pláne prác. Nejedná sa však
o jednoduchú záležitosť.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ako to vyzerá s prácami na rekonštrukcii bývalej MŠ na Nižnom Kelčove. Už pomerne
dosť dlhú domu sa tam nič nerobí a nevidno tam ani žiadnych pracovníkov. Počul som aj
také šumy, že údajne nemali povyplácané peniaze za prácu.
Starosta obce
Obec nemá voči generálnemu dodávateľovi žiadne podĺžnosti. Ako je to v prípade
subdodávateľských firiem tak to neviem. Koncom mesiaca mám na stavbe kontrolný deň
tak budem vedieť viac. Som však v telefonickom kontakte ako s dodávateľom tak
i s majstrom a momentálne sa pracuje vo vnútri budovy, kde prebiehajú práce na vode,
odpadoch a elektrine. Samozrejme nakoľko sa jedná o odborné práce nepohybuje sa tam
už také množstvo pomocnej pracovnej sily.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Osvetlenie v časti obce Nižný koniec neustále neskoro zapína i vypína. Chcem sa
zároveň tiež opýtať, či by sa v našej obci nedalo urobiť osvetlenie, ktoré by bolo
zaplatené z úspor ako to majú iné okolité kysucké obce. Ďalej sa chcem opýtať, či sa
začne niečo robiť s plánovanými chodníkmi v Ústredí obce. Ešte mám jednu vec, aj
minule som to na obecnom zastupiteľstve naniesol, myslím si, že by bolo dobré, aby sa
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začalo s pasportizáciou ciest, ktoré máme v našej obci, aby sme vedeli v akom sú stave
a čo treba poopravovať.
Starosta obce
Časy zapínania vypínania osvetlenia opäť preverím, ale mám zato, že je to v poriadku.
K otázke rekonštrukcie verejného osvetlenia zatiaľ nechcem predbiehať, ale požiadal som
niekoľko spoločností o vypracovanie predbežných ponúk a variantných riešení. Je to vec,
na ktorej pracujeme už od začiatku kalendárneho roka.
K obhliadke miestnych komunikácií zvolám komisiu výstavby.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, či sa plánuje nejako opravovať výtlky na ceste po zime.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Pred farským úradom na ceste je hrozná diera po zime, chcelo by to nejak zalátať,
kým tam niekto nenechá nápravu. Taktiež chcem poprosiť, či by sa nenašiel materiál na
vysypanie chodníka okolo rieky Kysuca, chodia tade deti do školy a je to tam pomerne
dosť rozbahnené.
Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa OZ
Ja sa chcem opýtať či sa dajú nejak zrezať stromy okolo železničnej trate oproti
rodinnému domu p. Gajdicovej na Nižnom Kelčove. Je to tam dosť nebezpečné. Pri
silnom nápore vetra sa stromy veľmi ohýbajú a hrozí ich spadnutie na trať.
Starosta
Nakoľko sa jedná o súkromné pozemky v podielovom spoluvlastníctve na toto bec
nemá dosah. Pokúsim sa však na situáciu upozorniť ŽSR.

Ján Lysík, poslanec OZ
Ja by som chcel poprosiť, či by sa niečo nedalo urobiť s pňami ktoré ostali po
vyrezaných lipách pri pošte u farského úradu. Je to tam pre autá pomerne nebezpečné,
hrozí, že si tam niekto môže poškodiť koleso. Možno by to chcelo zarovnať za rovno
terénu, aby nevytŕčali.

Nakoľko už nikto s poslancov nepredniesol ďalšie pripomienky, starosta ukončil diskusiu
k tomuto bodu.
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Ad.7 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, 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 OZ č. 2/2016 bolo jednohlasne schválené.

Ad.8 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Ďakujem Vám za Vaše prínosné podnety a korektné jednanie. Dnes sme spoločne opäť rozhodli
o vážnych skutočnostiach.
Želám Vám pekný zvyšok dnešného dňa a najbližšie sa stretneme, tak ako sme sa dohodli, na
výjazdovom zasadaní vo Vyšnom Kelčove.
Na záver Vám chcem zaželať krásne veľkonočné sviatky i s použitím citátu od Jána Pavla II:
„Vzkriesený Pane, ktorý si zvíťazil nad trápením a smrťou, daruj nám svoj pokoj“.
Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2016
ukončil o 16:30 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

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

Jozef Zborovan

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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