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Zápisnica OZ č. 3.2/2016 
 

z riadnej schôdze obecného zastupiteľstva  konaného  13. 04. 2016 v  
pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom 

o 13:00 hod. 
(Pokračovanie prerušenej schôdze OZ zo dňa 02. 04. 2016) 

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.  Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov 
  3.  Rôzne 
  4.  Interpelácie poslancov 
  5.  Návrh na uznesenie 
  6.  Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Pokračovanie prerušenej schôdze Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, 
ktorá sa konala v priestoroch pamätnej izby E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, otvoril 
a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  poslancov a ostatných prítomných 
hostí: zástupcov rodičov elokovaného pracoviska Vyšný Kelčov, zástupcov petičného 
výboru a verejnosť  z Vyšného Kelčova.  
 
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 a program bol už na predošlej 
prerušenej schôdzi odhlasovaný, nehlasovalo sa znova o ňom.  
Zapisovateľom zostáva: Bc. Monika Perďochová 
Overovateľmi zápisnice zostávajú: Ján Lysík a Mgr. Bohuslav Krasula 
Návrhová komisia ostáva v zložení: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 

 
Ad. 2 Riešenie situácie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko 
           Vyšný  Kelčov 
  
Starosta obce 
     V zmysle uznesenia OZ č. 3.1/2016-3 som zvolal v stanovenej lehote pokračovanie 
prerušeného obecného zastupiteľstva zo dňa 02. 04. 2016. K už povedaným 
a vysvetleným veciam sa nebudem vracať , priebeh schôdze je koniec koncov zachytený 
v zápisnici. 
Od posledného stretnutia bola na tunajší obecný úrad doručená i Petícia na zachovanie 
základnej školy vo Vyšnom Kelčove. Samozrejme zástupcov rodičov som verejne na 
dnešnú schôdzu pozval priamo na stretnutí vo Vyšnom Kelčove a členom petičného 
výboru išla pozvánka poštou. 
 
Následne starosta obce prečítal doručenú petíciu. 
 
Musím však povedať, jasne a zrozumiteľne tu nikto nechce úmyselne a z roztopaše 
likvidovať školu, či ju výhodne predať, ako mi to bolo povedané vo Vyšnom Kelčove, 
ale z dôvodu nízkeho počtu žiakov a jednoznačne klesajúcej prognózy pôrodnosti, obec 
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ako zriaďovateľ nedokáže prevádzkovať plne organizovanú školu vo Vyšnom Kelčove. 
Rovnica KDE NIE SÚ ŽIACI - NIE JE ŠKOLA je jasná. Situácia, v ktorej sa momentálne 
nachádzame neteší nikoho z nás.  
Návrhy typu – zrušiť ohňostroj, ubrať TJ SPARTAKU považujem za narýchlo napísané 
– obci žije 2698 obyvateľov a nemôžeme zo všetkých urobiť vazalov existencie 
školského zariadenia.   
Na stretnutí vo Vyšnom Kelčove boli zo strany poslancov Jána Lysíka a Bohuslava 
Krasulu prednesené príspevky o zachovanie školy „aspoň rok“. Z tohto dôvodu som 
zadal finančnému oddeleniu, aby spoločne s vedením školy pripravili variantné 
riešenia fungovania elokovaného pracoviska Vyšný Kelčov. Poprosím o ich 
predstavenie hlavnú účtovníčku obce. 
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Prostredníctvom videoprojekcie predstavila obecnému zastupiteľstvu a všetkým 
prizvaným hosťom tri variantné riešenia. Varianta č. 1 - zachovanie ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov v plnej prevádzke bez 5. ročníka 
bez ŠJ a ŠKD. Varianta č. 2 – zachovanie 1.- 4. ročníka, MŠ a telocvične bez ŠJ 
a ŠKD.  Varianta č. 3 – uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko 
Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, výdajne jedla pre dôchodcov a deti z MŠ 
a zachovanie telocvične v prevádzke.  
     Na podnet p. Ing. Miroslava Dočára, poslanca OZ a hlavného kontrolóra obce 
predstavila hlavná účtovníčka obce rozpis vybraných výdavkov rozpočtu na určité 
kapitoly a aktivity. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Ak by som sa mal vyjadriť k jednotlivým variantom, navrhli sme ich po diskusii 
s ekonomickým oddelením OcÚ. A však v prípade varianty č. 1 musíme počítať s tým, že 
odbornosť vyučovania pôjde rapídne dole. Myslím si, že treba brať do úvahy i tento 
faktor. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     V prípade predložených variant, ako nám ich predstavila hlavná účtovníčka obce sa 
prikláňam k variante č. 2 – zachovanie 1.- 4. ročníka, MŠ a telocvične bez ŠJ a ŠKD 
aspoň na jeden rok. Som proti tomu, aby sa elokované pracovisko Vyšný Kelčov zavrelo 
úplne. Taktiež si musíme uvedomiť, aj som to už spomínal, je tu otázka, čo s budovou? 
Počas roka by sme možno poriešili túto otázku, aby to nedopadlo nakoniec tak, že sa zo 
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školy stane ruina a zdevastuje sa. Momentálne nie sme pripravený riešiť túto otázku, čo 
s budovou. 
 
 p. Antónia Kaňáková 
     Určite si spomínate p. starosta, ako sme podpisovali odpredaj nevysporiadaných  
pozemkov pod budovou školy vo Vyšnom Kelčove, aby prešli do vlastníctva obce. Tam ste 
nám sľúbili, že škola vo Vyšnom Kelčove sa nezruší. Dvadsaťsedem rokom som v tejto 
škole učila, je mi skutočne veľmi ľúto, ak by sa to malo teraz zavrieť. Za p. Mgr. Milana 
Pivka a Mgr. Márie Pivkovej by k tejto situácii podľa mňa nedošlo. Detský domov vo 
Vyšnom Kelčove sa staval preto, aby sa udržala škola.  
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo Vašu ústretovosť ohľadom pozemku pod budovou školy vo 
Vyšnom Kelčove zohľadnilo, boli Vám znížené dane, ale i napriek tomu, že Vy ste 
súhlasili, predmetný pozemok je momentálne zablokovaný. Zapojenie sa do akéhokoľvek 
projektu v rámci školstva nie je možné, nakoľko je všetko podmienené počtom detí. 
 
p. Antónia Kaňáková 
     V Detskom domove v Hornom  Kelčove sú 4 byty. V jednom z bytov bývajú deti, ktoré 
chodia na učňovky. Myslím si, že by sa malé deti z Detského domova Bytča mohli 
presunúť do Detského domova Horný Kelčov a tínedžeri, ktorí chodia na učňovky by 
mohli bývať aj v Bytči. Pomohlo by to škole, pribudlo by tam viac detí. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Neustále sa bavíme o budúcom školskom roku, z čoho dofinancovať školu, ale 
uvedomme si, že mi nemáme finančne vykrytý ešte tento školský rok. 
 
p. Anna Vanková 
     Môj názor je taký, že chcete deťmi naplniť školu v Ústredí, preto chcete zavrieť školu 
vo Vyšnom Kelčove. 
 
p. Mária Najdeková 
    V Detskom domove vo Vyšnom Kelčove sú 4 byty, na každom byte môže byť 9 detí, 
spolu je to 36 detí. Pokiaľ je zriaďovateľom Detský domov Bytča, deti by sa mali dať 
presunúť odtiaľ do Vyšného Kelčova. Podľa mňa by sme mali vyčkať ešte rok, ako sa 
vyvinie situácia. 
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Starosta obce 
     Ako som už povedal, všetko stojí a padá na počte detí. Nemáme dostatok detí, aby sme 
vedeli zohnať na dofinancovanie školy finančné prostriedky. K otázke domova sa 
vyjadrila na minulom obecnom zastupiteľstve p. riaditeľka, nič viac Vám k tejto téme 
neviem povedať. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Ak odhlasuje obecné zastupiteľstvo zavretie školy, uvedomme si, ako už povedal p. 
Lysík, my ešte vôbec nevieme, čo s budovou školy. Ja budem určite hlasovať za variantu č. 
2  – zachovanie 1.- 4. ročníka, MŠ a telocvične bez ŠJ a ŠKD. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Informácie a požiadavky, ktoré sa ku mne dostávali, aby sme ubrali financie 
športovcom, na kultúre, hasičom a iné, myslím si, že je vrcholne neseriózne zastaviť šport 
a kultúrny život v obci, aby sme udržali školu s malým počtom detí a pritom im vieme 
vytvoriť dobré zázemie v škole vo Ústredí obce. Taktiež nevidím v tom riešenie, aby sa 
spájali ročníky. Vyčkávať ešte rok so zavretím školy nič nerieši. Problém sa nestratí, ba 
bude ešte väčší, čo sa týka finančných nákladov. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Som poslankyňa zo Semeteša, kde nemáme taktiež nič, nemáme kanalizáciu, plyn,  
rozhlas v blízkosti máme smetisko, ale ľudia sa tam nesťažujú, žijú ako môžu a snažia sa 
si navzájom pomáhať. Uvedomme si, že nie sú peniaze na dofinancovanie školy vo 
Vyšnom Kelčove a nesúhlasím taktiež z názorom uberania finančných prostriedkov 
združeniam a zložkám obce, majú málo financií a ešte im ubrať by naozaj nebolo správne. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Obyvatelia z Vyšného Kelčova stále tvrdia, že Vysočania Vám nič nechcú dať. 
Uvedomme si, že vo variante, ktoré schválilo zastupiteľstvo je zahrnutá i telocvičňa, aby 
sa zachovalo športové vyžitie vo Vyšnom Kelčove. Stále hovoríte, že deti budú musieť 
dochádzať na Vysokú. Ale i iné deti z našej obce dochádzajú či už sú to deti zo Semeteša, 
alebo z Nižného Kelčova. Sami vidíte, že peniaze na dofinancovanie školy vo Vyšnom 
Kelčove nie sú. 
 
 
p. Slavomíra Veselková 
     Doteraz sa škola financovala zo štátnych peňazí, nie z prostriedkov obce. 
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Starosta obce 
     To je pravda, ale vlastné investičné náklady sme  financovali z obecného rozpočtu. 
 
p. Antónia Kaňáková 
     Chybou bolo, že sa v obci zrušili jednotlivé obvody, kde by ktorí žiaci mali chodiť do 
školy. 
 
Starosta obce 
     Obvody sa nezrušili, stále sú, ale je na voľbe rodiča, do ktorej základnej školy dieťa dá. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Vieme všetci veľmi dobre, že veľa prace sa odkladá, lebo nie sú peniaze na realizáciu. 
napr. chodníky v Ústredí obce, rozšírenie cintorína v ústredí obce, oprava mostu „U 
Rekši.“ Naozaj nemáme financie na dofinancovanie školy vo Vyšnom Kelčove. 
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
     Následne sa pristúpilo k hlasovaniu a poslanec OZ p. Mgr. Bohuslav Krasula 
predložil návrh na hlasovanie varianta č. 1  - zachovanie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 
elokované pracovisko Vyšný Kelčov v plnej prevádzke bez 5. ročníka bez ŠJ 
a ŠKD, so zachovaním MŠ a výdajne jedla pre dôchodcov a MŠ. 
 
 
Mgr. Pavlína Ďurčanská 
      Ja ako predsedníčka združenia rodičov predkladám návrh, že  ak by návrhy za 
zachovanie školy prešli, zaväzujeme sa, že budeme finančne podporovať ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, elokované pracovisko vo Vyšnom Kelčove. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petícia za zachovanie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov 
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Následne dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať: 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

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

PROTI	 nikto	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.2/2016-2.1 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Petíciu za zachovanie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 
elokované pracovisko Vyšný Kelčov.  
 
O tom či sa petícii vyhovie, alebo nevyhovie rozhodnú nasledujúce hlasovania. 
 
Následne dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu variantného riešenia č. 1 – 
zachovanie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov v plnej 
prevádzke bez 5. ročníka bez ŠJ a ŠKD so zachovaním telocvične, MŠ a výdajne jedla 
pre dôchodcov a MŠ. 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 Ján	Lysík,		Mgr.	Bohuslav	Krasula	
PROTI	 Miroslav	 Dorman,	 Mgr.	 Katarína	 Chnapková,	 Jozef	 Zborovan,	 Dpt.	 Jozef	 	 Vavrica,	 Mgr.	 Janka	

Jurčová,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Ing.	Miroslav	Dočár	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.2/2016-2.2 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  návrh variantného riešenia č. 1 – zachovanie ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov v plnej prevádzke bez 5. 
ročníka bez ŠJ a ŠKD so zachovaním telocvične, MŠ a výdajne jedla pre dôchodcov 
a MŠ. 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Ja predkladám návrh na variantu č. 2 – zachovanie 1.- 4. ročníka, MŠ a telocvične bez 
ŠJ a ŠKD, so zachovaním výdajne jedla pre dôchodcov a deti z MŠ. 

Starosta obce 
            K tomuto variantnému riešeniu sa prikláňam aj ja. 
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať: 
Hlasovanie		 MENO	
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	poslancov	

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

	

Uznesenie č. 3.2/2016-2.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  návrh variantného riešenia č. 2 - zachovanie 1.- 4. 
ročníka, MŠ a telocvične bez ŠJ a ŠKD, so zachovaním výdajne jedla pre dôchodcov 
a deti z MŠ. 
 

Starosta obce 
     Ostáva posledné variantné riešenie č. 3 -– uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 
elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, výdajne jedla pre 
dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke.  

  
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať: 
Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	

ZA	
	Mgr.	 Katarína	 Chnapková,	 Dpt.	 Jozef	 	 Vavrica,	 Mgr.	 Janka	 Jurčová,	 Ing.	 Miroslav	 Dočár,	 Jozef	
Zborovan	

PROTI	 	Ján	Lysík,		Mgr.	Bohuslav	Krasula,	Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Jantošová	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.2/2016-2.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  návrh variantného riešenia č. 3 - uzatvorenie ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, výdajne jedla 
pre dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke.  
 

p. Antónia Kaňáková 
     Teraz nám prosím vysvetlite, ako budú deti od nás z Vyšného Kelčova a hlavne tie 
malé detičky dochádzať do školy v Ústredí. 

 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo sa na poslednej schôdzi zaviazalo svojím uznesením, že obec 
zabezpečí školský autobus. Vo veci som poverený, aby som v nej jednal, o výsledkoch bude 
informovať na ďalších schôdzach obecného zastupiteľstva. 
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Petícii za zachovanie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov 
nebolo vyhovené z dôvodu schválenia uznesenie č. 3.2/2016-2.3 kde obecné 
zastupiteľstvo schválilo návrh variantného riešenia č. 3 - uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, výdajne jedla pre 
dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke.  
 
 

 
Ad.3  Rôzne 
 
Bod č. 1 p. Miroslava Baričáková, Turzovka - Stred č. 422, 023 54 Turzovka 
             Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
             odpady 
 

Starosta obce 
     Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v časti obce Vyšný koniec. 

Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu hlasovať:  

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 nikto	
PROTI	 Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,		Ján	Lysík,		Jozef	Zborovan,	Dpt.	Jozef		Vavrica,	Mgr.	

Janka	Jurčová,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Ing.	Miroslav	Dočár,	Mgr.	Bohuslav	Krasula	
ZDRŽAL	SA	 nikto	

	

Uznesenie č. 3.2/2016-3.1 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Miroslavy Baričákovej, bytom Turzovka-
Stred č. 422, 023 54 Turzovka o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
 
Bod č. 2 p. Mgr. Zuzana Skybíková, Vysoká nad Kysucou č. 1, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
             Žiadosť o opravu prístupovej cesty a odvoz komunálneho odpadu 
 

Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu hlasovať:  

Hlasovanie		 MENO	
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	poslancov	

	

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. 3.2/2016-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Mgr. Zuzany Skybíkovej, bytom 
Vysoká nad Kysucou č. 1, 023 55 Vysoká nad Kysucou o opravu prístupovej cesty 
a odvoz komunálneho odpadu. 
 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Nakoľko sa predmetná cesta nachádza v katastrálnom území mesta Turzovka, 
navrhoval by som vstúpiť do jednaní s mestom Turzovka ohľadom opravy tejto cesty 
a obec Vysoká nad Kysucou by sa starala o údržbu tejto cesty. 

Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto žiadne pripomienky, 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. 3.2/2016-3.2.1 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o prerokovanie uvedenej žiadosti 
s vedením mesta Turzovka s návrhom, že opravu cesty vykoná mesto Turzovka 
nakoľko predmetná cesta sa nachádza v katastrálnom území mesta Turzovka, obec 
Vysoká nad Kysucou bude zabezpečovať zimnú údržbu tejto cesty a vývoz 
komunálneho odpadu. 
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Bod č. 3 p. Oľga Hancová, Vysoká nad Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
             Žiadosť o kompenzáciu 
 

Prednosta obce 
     Pôvodná vlastníčka domu súhlasila so zriadením vodovodného potrubia cez jej 
pozemok, nakoľko p. Hancová neskôr nehnuteľnosť odkúpila, prechádza na ňu povinnosť 
v zmysle zákona strpieť všetky právne náležitosti a ťarchy nehnuteľnosti, ktorú kúpila.  

Nakoľko nemal k tomuto bodu nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o predloženom návrhu hlasovať:  

Hlasovanie		
	poslancov	

MENO	

	
ZA	 nikto	
PROTI	 Miroslav	Dorman,	Mgr.	Katarína	Chnapková,		Ján	Lysík,		Jozef	Zborovan,	Dpt.	Jozef		Vavrica,	Mgr.	

Janka	Jurčová,	Mgr.	Katarína	Jantošová,	Mgr.	Bohuslav	Krasula	
ZDRŽAL	SA	 Ing.	Miroslav	Dočár	

	

Uznesenie č. 3.2/2016-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Oľgy  Hancovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou o kompenzáciu. 
 
 

Ad.4  Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Na príjazdovej ceste smerom do školy pri Domove dôchodcov je vybratý rošt na ceste. 
Zostala tam po ňom diera. Treba to tam nejak spraviť. 
 
Starosat obce 

     Je to úsek, ktorý je nutné opraviť. Ten rošt tam nechýba, ale kvôli neustýlym sťažnostiam 
(búchanie, hluk) sme ho museli odstrániť a odvodňovaciu ryhu prestavať. Osobne si myslím, že 
ten rošt bol najlepším riešením, lebo teraz tam máme opäť problémy s vodou. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Mál by som otázku na Ing. Jána Liska, ako člena dozornej rady TKO Semeteš. Ako sa 
kontrolujú odpady v našej obci, nakoľko do mojej popolnice vhodili vrecko s vrchnákmi od 
Nutrilonu. Neviem prečo to neodviezli. 
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Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
Toto je otázka na p. Jána Fila, ktorý šéfuje pracovníkom, ktorí robia na TKO Semeteš zvoz 
odpadov. Neustále ho upozorňujeme na to, že jeho zamestnanci si nerobia robotu tak, ako 
by si mali. 

 
 
 
 
 

Ad.5  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	

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 OZ č. 3/2016 bolo jednohlasne schválené. 
 
 
 
Ad.6  Záver 

Starosta obce 

Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
     Dnes sme prijali veľmi závažné rozhodnutie. Nebolo ani ľahké ani jednoduché. 
O jeho správnosti nerozhodne žiadna komisia či ľudia, ale budúce generácie. Kritizuje 
sa ľahko a tej kritike či osočovaniu sa nikto z nás nevyhne i keď si dovolím povedať, že 
predovšetkým to „zhorí“ na mojej hlave. 
Ďakujem Vám za Vašu účasť. 
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Následne starosta obce pokračovanie tretej  schôdze obecného zastupiteľstva v  
kalendárnom roku 2016 ukončil o 16:10 hod. 
 
 
 

 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Bohuslav Krasula                                   ..................................... 

Ján Lysík                                                         .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                               ..................................... 
                                                                                     

 


