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Zápisnica OZ č. 3.1/2016 

 

z riadnej  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 02. 04. 

2016v ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so 

začiatkom o 15:00 hod. 

 

Prítomní: 

Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 

Poslanci OZ :   Miroslav Dorman 

                               Mgr. Bohuslav Krasula 

                               Mgr. Katarína Chnapková 

                               Ján Lysík    

                               Mgr. Katarína Jantošová 

                               Jozef Zborovan 

                               Dpt. Jozef Vavrica 

                               Ing. Miroslav Dočár 

                               Mgr. Janka Jurčová 

 

Neprítomní poslanci OZ: nikto 

Prednosta Obecného úradu: prítomný 

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.  Rôzne 

  5.  Návrh na uznesenie 

  6.  Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 

Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala 

v priestoroch ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov, otvoril a 

viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  poslancov a ostatných prítomných 

hostí na 3. schôdzi OZ v r. 2016.  

Osobitne privítal Ing. Alžbetu Masnicovú- riaditeľku DD Bytča, Mgr. Alojza Žuffu – 

riaditeľa ZŠ s MŠ E.A. Cenana Vysoká nad Kysucou a ospravedlnil neprítomnosť Ing. 

Juraja Blanára – predsedu ŽSK (prostredníctvom videoprojekcie -list p. Ing. J. Blanára) 
 

Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza 

obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 

k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce 

o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať. 

 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.1/2016-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 

02. 04. 2016.             

 

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

Za zapisovateľa bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák s tým, že konečnú 

verziu zápisnice vykoná p. Bc. Monika Perďochová 

Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Bohuslav Krasula a Ján Lysík 

Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú 

komisiu neboli žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.  
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Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.1/2016-2 

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 

      Odprezentoval videozáznamom štatistické  ukazovatele o počte žiakov, Zákon č. 

245/2008 Z. z., ktorý v roku 2015 prešiel novelizáciou, konkrétne ohľadne financovania 

podľa počtu žiakov, kde § 8 upravuje minimálne počty žiakov v triede, pričom uviedol, 

že zriaďovateľ môže povoliť aj výnimky, ale rozdiel musí financovať z vlastných 

zdrojov. 

Následne predložil : 

- žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ E.A. Cernana o zohľadnenie dofinancovania ZŠ, 

aktuálny stav počtu detí (žiakov), kde v novembri 2015 sa v ZŠ Vysoká 

navštevovalo 170 detí, v ZŠ Vyšný Kelčov 79 detí, čo spolu predstavuje 249 detí,  

- zoznam detí, ktoré navštevujú naše školy a zoznam detí, ktoré navštevujú iné 

školy, 

- predpokladaný počet detí v školskom roku 2016/2017 až 2021/2022, 

-  plán financovania školstva a to prenesené kompetencie - poskytnuté štátom 

a orginálne kompetencie – poskytnuté z rozpočtu obce. Normatív predstavuje 1. 

571 € na  1 dieťa. 

Starosta obce sa vyjadril, že v priebehu roka dochádza ku skutočným výdavkom na 

dofinancovanie chýbajúcich finančných prostriedkov, ktoré sa vykonáva tzv. 

dohodovacím konaním. V prípade ak toto dohodovacie konanie nepostačuje, 

dofinancovanie sa zabezpečuje zriaďovateľom. Čo sa týka jednania na úrovni MŠ SR, ak 

zriaďovateľ nedodrží limity žiakov v triedach, nemusí MŠ SR prideliť žiadne finančné 

prostriedky z dohodovacom konaní. Pokiaľ tieto limity počtu žiakov v triedach nebudú 
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dodržané, dofinancovanie chodu v triedach s nižším počtom žiakov, musí zabezpečiť 

zriaďovateľ. Prípustnou variantou by bolo zachovanie MŠ, telocvične a zabezpečenie 

bezplatnej dopravy žiakov. 

 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Vo svojom príhovore zhrnul fakty, ktoré podal p. starosta prostredníctvom videoprojekcie. 
Podľa jeho konštatovania bez dotácie cca 100 000 €, nie je možné zachovať existenciu oboch škôl. 
Dofinancovanie chodu škôl bude na pleciach obecného zastupiteľstva, resp. zriaďovateľa. Treba 
sa zamyslieť, akým smerom sa školstvo vo Vysokej nad Kysucou bude poberať. Pán riaditeľ 
podľa osobného názoru vidí existenciu oboch škôl veľmi čierno, nakoľko podľa normatívu 
financovanie obidvoch škôl nebude možné zabezpečiť, nevidí priestor na to, kde by bolo možné 
ušetriť, nakoľko teraz sa postupuje v maximálnom úspornom režime. 
 

Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľska DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
    Pani riaditeľka sa vyjadrila, že od 01. 09. 2016 môže presunúť 5 detí z DD do elokovaného 
pracoviska Vyšný Kelčov. Chod detského domova ide formou väčšej terénnej práce a to pre 
nedostatok detí v detskom domove. 
 
p. Mária Najdeková 
     Aké výhody prinieslo zlúčenie škôl, pretože  podľa ich názoru bol znížený normatív. 
 
p. Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Na otázku p. Najdekovej odpovedala, že normatív nebol krátený a koeficient sa nezmenil. 
 
p. Jozef Lisko 
     Prišiel s otázkou, prečo na Semeteši nie je  domov dôchodcov a deti nie sú v Kelčove, prečo sa 
deti vozia do Turzovky. 
 
Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
     Odpovedala na otázku p. Liska, že na Semeteši je momentálne 14 detí, z toho sa do Turzovky 
vozí 9 detí do špeciálnej triedy, podľa zákona sú v Kelčove obsadené 4 byty. 
 
p.  Mária Najdeková 
     Prišla s riešením, aby sa deti, ktoré sú stredoškoláci, umiestnili z Kelčova do Bytče a aby sa 
jeden byt obsadil deťmi zo Semeteša, ktoré sa vozia do Turzovky. 
 
Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
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     Reagovala na návrh p. Najdekovej  vyjadrením, že od 01. 09. 2015 je  v detskom domove 
Vyšný Kelčov 5 detí, stavať existenciu základnej školy na deťoch, ktoré navštevujú špeciálnu 
triedu nie je možné. 
 
p. Ján Lisko 
     Školu vo Vyšnom Kelčove držali deti z detského domova, je toho názoru, že ak sa škola zatvorí 
už ju nikto neotvorí. 
 
Starosta obce 
     Reagoval na otvorenú diskusiu s vyjadrením, že sa zmenil systém a obec nerieši problém štátu 
ale problém spočíva v nedostatku detí. 
 
p. Mária Krasulová 
Za Maďarov a komunistov sme mali školy a demokracia nám ju zatvorí. 
 
p. Pavlína Ďurčanská 
     Položila otázku, či z dohodovacieho konania zostali peniaze. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A.Cernana 
     Odpovedal na otázku p. Ďurčanskej, v odpovedi uviedol, že dohodovacom konaní je  určené na 
čo sa môžu finančné prostriedky použiť. Z dôvodu havárie boli financie použité na opravu podláh 
chodby a schodišťa v ZŠ v Ústredí. 
 
p. Milan Vanek ml. 
     Si myslí, že z dôvodu stavby telocvične vo Vysokej nad Kysucou sa má zrušiť škola v Kelčove. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Reagoval na dotaz p. Vaneka   vyjadrením, že výstavba telocvične nezávisí od toho, či bude 
škola v Vyšnom Kelčove, nakoľko sa výstavba telocvične realizuje z investičných prostriedkov a 
nie z normatívov. 
 
p. Olekšáková 
     Sa vyjadrila, že na škole sa vymenili okná a škola sa napokon ide rušiť. 
 
p. Milan Lukeš 
    Sa pýtal, či sa v roku 2010 nevedelo, že sa škola bude zatvárať a napriek tomu sa investovalo 
do okien a strechy. 
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Starosta obce 
Odpovedal p. Olekšákovej a p. Lukešovi, že výmena okien bola hradená z investícií, ktoré boli 
získané na odstránenie havarijnej situácie  z dotácie od Ministerstva školstva a boli určené 
účelovo. Výmena okien mala za následok zníženie bežných výdavkov na vykurovanie.  
 
p. Anna Hoďáková 
     Položila otázku, čo prinesie občanom Vyšného Kelčova zatvorenie školy, nakoľko podľa 
tvrdení Kelčovania ťahajú za kratší koniec, skončí sa stravovanie pre dôchodcov, skončí sa 
kultúra. Občania Vyšného Kelčova sú hrdí na deti, ktoré túto obec reprezentovali 43 rokov 
v republike, ale aj v zahraničí. 
 
Starosta obce 
    Súhlasil s názorom p. Hoďakovej, že škola robila dobré meno celej obci, no ak nenájdeme 
riešenie elokované pracovisko ZŠ sa bude musieť zatvoriť. V prevádzke ostane len MŠ a 
telocvičňa a dochádzka detí bude zabezpečená autobusmi. 
 
p. Helena Dobošová 
     Je názoru, že v prípade, ak sa zatvorí škola, Vyšný Kelčov už nebude časťou Vysokej nad 
Kysucou. Nocovňa šoférov sa zruší a prvé ranné autobusy sa porušia. 
 
Starosta obce 
     Reagoval na uvedený dotaz p. Dobošovej s vyjadrením, že ak budú cestovať deti pomocou 
čipových kariet , nedôjde k zrušeniu autobusových spojov. 
 
p. Helena Dobošová 
     Uviedla, že sa občania pre obec podpísali pozemkami a obec na oplátku sľubovala 
udržateľnosť. 
 
p. Marta Lukešová 
     Reagovala na dotaz p. Dobošovej s vyjadrením, že chybný zápis urobil ROEP a nie my. 
 
p. Pavlína Ďurčanská 
     Si myslí, že riešením je odklad, zriaďovateľ sa musí pripraviť, údajne povedal Bela Bugár, 
preto navrhuje zotrvať 1 rok a potom sa uvidí, čo nová vláda prinesie. 
 
p. Pavol Kratoš 
    Tvrdí, že za p. Mgr. Kužmu, p. Mgr. Pivka a p. Mgr. Pivkovej išlo všetko a teraz to nejde. 
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Starosta obce 
     Odpovedal na názor p. Kratoša, že sa zmenil zákon  a to konkrétne, čo sa týka počtu žiakov v 
triede. 
 
p. Pavol Kratoš 
     Sa na to vyjadril, že si školu nedajú. 
 
p. Mária Lukešová 
     Tvrdí, že v obci nie sú len malé deti a že si občania nemôžu dovoliť malé deti bez dozoru voziť 
do Vysokej nad Kysucou, občania samé deti nepustia. 
 
p. Dana Kubicová 
     Taktiež skonštatovala, že deti bez dozoru občania nepustia. 
 
p. Jozef Lisko 
     Položil otázku, koľko bude stáť zatvorenie školy. 
 
Starosta obce 
    Reaguje s odpoveďou, že zatvorenie školy, nie je lacný variant. 
 
p. Milan Lukeš 
    Ponúka riešenie v tom smere, aby školopovinné deti z detského domova z Bytče boli presunuté 
do Vyšného Kelčova. 
 
Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
    Odpovedala, že deti sa prijímajú na základe rozhodnutia súdu a podľa nej je neseriózne stavať 
existenciu školy na deťoch v detskom domove. 
 
Mgr. Zdenka Lisková, zástupkyňa ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný  
Kelčov  
    Apelovala na vyjadrenia p. riaditeľky detského domova, ktorá ma k dispozícií deti, ktoré by 
pomohli udržať školu, nakoľko vkladajú do toho obrovské nádeje. Na zápis deti pozýva deti od 
Širokého mosta na Nižnom Kelčove, no napriek tomu rodičia zapisujú deti do okolitých škôl. 
Následne sa vyjadrila k počtu detí na školský rok 2016/2017 

1. ročník – 4 deti 
2. ročník - 6 
3. ročník - 9 
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4. ročník – 8 detí  
5. ročník- 3 deti - nemôže byť otvorený 
6. ročník- 12 detí 
7. ročník- 12 detí 
8. ročník- 15 detí 
9. ročník- 7 detí 
Je možné spojiť 1.a 3. ročník – spolu 13 detí, 2. a 4. ročník- spolu 14 detí.  

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Sa vyjadril, že v prípade ak budú peniaze, ročník sa otvorí a obecné zastupiteľstvo udelí 
súhlas a dofinancuje triedy na druhom stupni, v prípade ak triedy budú podlimitné s menším 
počtom ako 15 detí, nebude možné dofinancovanie z dohodovacieho konania. 
 
p. Anna Hoďáková 
    Položila otázku, čo bude ponúknuté rodičom a deťom v prípade, ak sa zatvorí škola, kam bude 
všetko smerovať, najmä dochádzka žiakov, krúžky. Je názoru, že všetko sa netočí len okolo 
financií. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
    Tvrdí, že bude dostatočne zabezpečenie spojov tak, aby deti, ktoré by navštevovali školu 
a jednotlivé krúžky by  boli odvezené. 
 
p. Darina Dobošová 
    Položila otázku, či by pomohlo integrované vzdelanie. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
    Reagoval na otázku p. Dobošovej s odpoveďou, že každá škola má integrované deti,  problém 
by riešil iba detí z iných obcí. 
 
p. Helena Dobošová 
    Žiadala, aby sa všetko vyskúšalo ešte raz po dobu trvania aspoň 1 rok. 
 
Starosta obce 
    Reagoval na spomenuté dotazy a názory s vyjadrením, že tlačí čas, tak aby sa mohol 
zabezpečiť plán na školský rok 2016/2017. 
 
p. Lenka Kubicová 
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    Sa pýtala, kedy budú občania vedieť, či bude škola existovať od 1. septembra. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Sa vyjadril, že so všetkými legislatívnymi poriadkami musí byť do 25. apríla rozhodnuté, či 
elokované pracovisko ostane, aby sa mohla pripraviť organizácia školského roku. 
 
p. Mária Boháčiková 
     Podľa jej názoru je potrebné doplnenie detí do detského domova. 
 
Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
     Uviedla, že novelizovaný zákon o sociálnej kuratele ukladá, aby v jednej bunke bolo 
maximálne 9 detí, môžu byť maximálne 4 bunky, čo je 36 detí a tento stav je naplnený. 
 
p. Paulína Ďurčanská  
     Si myslí, že by sa mal zvýšiť poplatok za ubytovanie šoférov SAD. 
 
Starosta obce 
     Podľa jeho názoru je to na veľmi tenkom ľade, nakoľko zvýšenie poplatku môže byť dôsledkom 
zrušenia spojov. 
 
p. Anna Vanková 
     Tvrdí, že zrušenie školy je dávno hotová vec a ona má na prijatie tejto situácie dva týždne. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
    Reagoval na názor p. Vankovej, že od mája roku 2015 sa neustále rieši situácia a to, že bolo 
potrebné toto stretnutie, je dôsledok toho, že sa doposiaľ nenašlo žiadne iné riešenie. 
 
Starosta obce 
    Doplnil vyjadrenie p. riaditeľa o poznámku, že kroky sa vykonávali aj na MŠ SR, ale situácia 
je taká, že na chod školy chýbajú finančné prostriedky. 
 
p. Lysík Ján, poslanec OZ 
    Sa vyjadril, že či bude hájiť citovú, alebo ekonomickú stránku, vždy to bude na vážkach. Chcel 
predovšetkým povedať, že na tomto zastupiteľstve zazneli aj emočné názory, preto navrhol rok 
vyčkať, pokiaľ sa nevie, čo so zavretou školou, nakoľko aj zatvorenie školy bude niečo stáť a moc 
sa táto suma nebude líšiť od potrebných finančných prostriedkov, no podotkol, že takéto riešenie 
je krátkodobé v prípade, ak sa nenájde náhradné riešenie. 
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Mgr. Anna Krasulová 
    Chcela predovšetkým nadviazať na slová p. Lysíka. Je názoru, aby sa škola na jeden rok 
podržala, keby školu podržal i detský domov. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Vyjadril sa, že predpokladané náklady na zatvorenie školy sú cca 84 000 €, preto by chcel 
podporiť názor p. Lysíka a svojej manželky - podržať školu ešte 1 rok. 
 

p. Paulína Ďurčanská 
     Tvrdí, že v prípade podržania školy ešte na jeden rok združenie rodičov ponúkne pomoc 
formou dodania  papiera a čistiacich prostriedkov. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
    Sa vyjadrila, že ako poslankyňa vidí, ako sa mesačne zastupiteľstvo borí s financiami, ako aj v 
tom, či dohodovacie konanie dopadne úspešne, alebo nie. A práve novelizácia zákona nás všetkých 
dohnala do situácie, kedy nevieme nájsť 100 000 € na chod obidvoch škôl. 
 
Ing. Dočár Miroslav, poslanec OZ 
    Uistil občanom, aby nemali obavy s cestovaním, nakoľko bude zabezpečený školský spoj. Myslí 
si, že tieto deti budú na tom omnoho lepšie, ako napríklad deti zo Semeteša a z Nižného konca, 
ktoré sú odkázané na spoj SAD. 
 
Starosta obce 
    Keďže nikto z prítomných nepredložil už žiaden diskusný príspevok - navrhol prerušiť verejné 
obecné zastupiteľstvo a do 15 dní zvolať obecné zastupiteľstvo.  

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať:  

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.1/2016-3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce zvolať do 15 dní obecné 

zastupiteľstvo na OÚ. 
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Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
    Požiadal p. riaditeľku detského domova, či bude schopná vyjadriť sa do termínu pokračovania 
konania obecného zastupiteľstva. 
 
Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka DD Bytča, pracovisko Vyšný Kelčov 
    Sa vyjadrila, že pokiaľ má súrodenecké deti, nemôže ich rozdeliť, preto nemôže poskytnúť viac, 
ako spomínaných 5 detí. 

 
 
Ad.4  Záver 

Starosta obce 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia. 

Dopracovali sme sa k záveru dnešnej schôdze. Chcem vám úprimne poďakovať za 

účasť na dnešnej schôdzi OZ a za korektné jednanie. 

Následne starosta obce tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 

2016 ukončil o 18:30 hod. 

 

 

 

 

        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 

      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Bohuslav Krasula                                   ..................................... 

Ján Lysík                                                         .....................................          
 

 

 

Zapisovateľ:   

Bc. Monika Perďochová                                                               ..................................... 

                                                                                     

 


