Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

6/2016

dátum:
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14. 06. 2016

Zápisnica OZ č. 6/2016
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 14. 06. 2016
v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h.
Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Mgr. Anton Varecha
Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Bohuslav Krasula
Ján Lysík
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Ing. Miroslav Dočár
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2016
Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadni a
s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Zapojenie sa obce do pripravovaných výziev
Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou
Úprava rozpočtu obce č. 5/2016
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Strana 2 z 18 Zápisnica č. 6/2016

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 hostí na 6. 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, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr.
Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2016-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 14. 06.
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: Mgr. Janka Jurčová
Dpt. Jozef Vavrica
Návrhová komisia: Mgr. Bohuslav Krasula, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Na základe videoprojekcie starosta obce predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúcich
schôdzí obecného zastupiteľstva.

Rok 2016
Uznesenie 1/2015-6.2
v Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ
p. Dpt. Jozefa Vavricu, týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského potoka“.
Podanie správy: Predmetný tok by bolo možné riešiť v rámci pripravovanej výzvy
Protipovodňové opatrenie "Gajdicovského potoka".
Uznesenie č. 2/2016-3.3
v V prípade zrušenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov, obecné
zastupiteľstvo schvaľuje preplácanie cestovných nákladov pre deti z Vyšného Kelčova.
Podanie správy: Na spoločnom stretnutí dňa 24. 5. 2016 mi zástupcovia ŽSK a SAD
pripravili tri variantné riešenia možnosti dopravy. Prvé variantné riešenie by bolo
predĺženie jedného autobusového spoja so zachovaním dopravnej štruktúry. Druhé
variantné riešenie by spočívalo tak isto v predĺžení autobusového spoja s rozšírením
dopravnej štruktúry, autobusy by chodili do Vyšného Kelčova a aj z Vyšného Kelčova
priamo do Vysokej nad Kysucou bez zachádzky na Makov. Pri tomto riešení by bolo
možno treba trochu posunúť čas vyučovania. Autobusom by sa urobilo približne 8 000
kilometrov navyše. Tretie variantné riešenie by bolo tak, ako by sme chceli my, ale vzniklo
by približne 30 000 kilometrov navyše, čo by musela uhradiť obec. My samozrejme
uprednostňujeme variantu bez zachádzania spojov na Makov a bez preplácania kilometrov
navyše. Rokujeme s VÚC o preplatení kilometrov navyše pri druhom variantnom riešení
zo zdrojov VÚC. Na stretnutí každá zo zúčastnených strán prijala svoje úlohy a v mesiaci
júl bude opätovne iniciované ďalšie stretnutie.
Uznesenie č. 3.2/2016-2.4
v 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.
Podanie správy: Výkon tohto rozhodnutia ešte prebieha. Požiadali sme o predĺženie lehoty
prerušenia konania, nakoľko pri preklasifikovaní jedálne vo Vyšnom Kelčove na výdajňu
ide principiálne o vyradenie jedálne zo siete a následné zaradenie výdajne jedla do siete.
K tomuto úkonu je nutná žiadosť, ktorej prílohy musia tvoriť vyjadrenia školskej
inšpekcie a krajského školského úradu.
Zároveň Vás chcem informovať, že dňa 7. júna 2016 som na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR absolvoval spoločne s hlavnou účtovníčkou obce stretnutie s
riaditeľkou odboru základných škôl Ingrid Kováčovou a riaditeľom odboru koncepcií
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financovania regionálneho školstva Ľubošom Černým. Stretnutie bolo iniciované z mojej
strany za účelom ujasnenia si informácií, ktoré uviedli média o podpore malotriednych
škôl. Nakoľko je škola vo Vyšnom Kelčove elokovaným pracoviskom, to je v prípade jeho
zrušenia jednoduché opätovne obnoviť a mali sme zato, že ministerstvo bude podporovať
malotriedne školy. Bolo nám však objasnené, že podporovať sa budú len tie, ktoré sa
nachádzajú v obci ako jediná malotiedna škola, pričom ich financovanie musí vyjsť
z normatívnych finančných prostriedkov. Zatiaľ však nie je prijatý žiaden predpis.
Uznesenie č. 5/2016-9.1
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Pána. Obec pripraví
finančnú kalkuláciu, požiada o rozšírenie žiadosti a o vyjadrenie ostatných obyvateľov.
Žiadosť p. Jaroslav Pán - Zrušenie veľkoobjemového kontajnera v osade Vrchrieka
Podanie správy: Tridsiatim siedmim vlastníkom nehnuteľností v osade Vrchrieka boli
zaslané výzvy o zrušenie veľkoobjemového kontajnera a o pridelenie 110 l nádob na
komunálny odpad. Doručilo sa tridsať jeden návratiek. Písomne odpovedalo na výzvu
desať vlastníkov, z toho dvaja boli za zrušenie veľkoobjemového kontajnera a osem bolo za
ponechanie veľkoobjemového kontajnera.
Následne dal starosta obce o žiadosti p. Pána hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-3.1
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Pána. Obecné zastupiteľstvo doporučuje
umiestniť fotopascu.

v Žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o úľavu na odpade pre ľudí na Semeteši, nakoľko
okolití obyvatelia trpia zberným miestom odpadu
Podanie správy: Obec zaslala žiadosť o zníženie platby na odpade zo strany TKO Semeteš
pre miestnych obyvateľov. Správna rada TKO Semeteš zobrala žiadosť na vedomie. Bude
vo veci iniciovať stretnutie s majiteľom p. Grežďom. Zatiaľ sa vo veci koná.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Bola som na stretnutí Správnej rady TKO Semeteš minulý týždeň a príde mi to ako
prehadzovanie veci z obce na TKO a z TKO na obec a nakoniec to upadne do zabudnutia.
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Správna rada poznamenala, že žiadosť je síce dobrá, ale musia ju prejednať s majiteľom p.
Grežďom na spoločnom stretnutí.
Uznesenie č. 5/2016-9.4
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Pekaríkovej. Žiada doložiť
geometrický plán.
Žiadosť p. Pekaríkovej - vydanie vyjadrenia obce k pozemkom na KNe 8526, 8530
Podanie správy: Starosta obce prostredníctvom videoprojekcie predstavil poslancom návrh
advokátskej kancelárie JUDr. Milan Chovanec, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01
Žilina. Návrh advokátskej kancelárie tvorí prílohu zápisnice.
Po predstavení návrhu advokátskej kancelárie vyzval starosta poslancov obecného
zastupiteľstva na hlasovanie.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-3.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie vyjadrenia, že vznikom vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam na KN-E - 8526, 8530 nie sú dotknuté záujmové práva obce s podmienkou
spísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve týchto nehnuteľností za 1 €.

Ad.4 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12.
2015
Starosta prostredníctvom videoprojekcie predstavil stanovisko Ing. Tibora Bátoriho nezávislého audítora. Po jeho predstavení dal starosta poslancom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora.
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Ad.5 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Hlavný kontrolór obce predstavil svoje stanovisko prostredníctvom videoprojekcie. Odporúčal
prijať stanovisko: celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. Následne poslanci
obecného zastupiteľstva o ňom hlasovali.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce.

Ad.6 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2015
Materiál na prerokovanie predstavila hlavná účtovníčka obce p. Kubalová prostredníctvom
videoprojekcie.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne pripomienky dal starosta o záverečnom
účte obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-6.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2015. Celoročné hospodárenie
obce sa schvaľuje bez výhrad.
Následne poslanci hlasovali o financovaní schodku rozpočtu za rok 2015.
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-6.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku záverečného účtu za rok 2015 pokryť:
• zostatkom finančných operácií za rok 2015 vo výške 491 695 €
• refundovanými prostriedkami, ktoré obec obdrží na úhradu výdavkov za rok 2015
v rámci projektov vo výške 160 261 € (str. 21 záverečného účtu obce).

Ad.7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2016
Návrh plánu kontroly predstavil hlavný kontrolór obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2016 je súčasťou zápisnice.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy dal starosta poslancom o návrhu
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2016 .

Ad.8 Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi bol zverejnený na úradnej tabule obce a na webovej stránke obce
www.vysokanadkysucou.sk.
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Návrh predstavil starosta obce prostredníctvom videoprojekcie spolu s dôvodovou správou.
Následne odovzdal slovo p. Kubicovej, ktorá podrobne predstavila poslancom obecného
zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia. Po predstavení návrhu starosta obce
otvoril diskusiu k uvedenému bodu.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
V Turzovke tak isto riešili situáciu ohľadom likvidovania biologického odpadu a keď to
bude vyvážať obec, tak musí dodržať tonáž na aute, lebo pokiaľ sa to nedodrží, tak tam vzniknú
problémy hlavne finančné.
p. Ján Lysík, poslanec OZ
Ja mám otázku, že čo je plast? Čo sa má dať do plastov a čo do netriedeného odpadu?
Musia byť nejaké normy na to.
Starosta obce
Keď budeme mať zberné nádoby a vytvorené zberné miesto, tak to smeruje k tomu, aby
ľudia separovali. Je na obci, aby našla spôsob ako donútiť vlastných obyvateľov, aby separovali.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Mám informáciu, že veľké plasty, ako sú stoličky, záhradný nábytok a podobne, sa
nemajú separovať ako plasty, ale ako nadrozmerný odpad.
Starosta obce
Osobne s tým nesúhlasím, nakoľko je to rovnaký materiál. Došlo aj k zvýšeniu financií na
tonu objemného odpadu.
p. Ján Lysík, poslanec OZ
Ja si myslím, že ak chceme, až ľudia separujú, tak ich musíme najskôr naučiť, čo je čo, čo
je plast a čo nie.
Starosta obce
TKO Semeteš v spolupráci s ENVIPAK-om pripravujú letáky, kde bude všetko vysvetlené,
ktoré ľudia dostanú. Súčasťou zmien, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom je samozrejme
i osveta.
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta o všeobecne záväznom nariadení
poslancom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr.
Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2016-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou.

Ad.9 Zapojenie sa obce do pripravovaných výziev
Deviaty bod zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a postupne boli
predstavené jednotlivé výzvy.
v Protipovodňové opatrenie "Gajdicovského potoka" - predstavil prednosta obce a
následne dal o ňom starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripravovanú výzvu protipovodňové opatrenie
"Gajdicovského potoka" a neodporúča sa zapojiť do tohto projektu.

v Rozhľadňa na Vrchrieke (Interreg) - po predstavení projektu dal starosta obce o ňom
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt rozhľadne na Vrchrieke a odporúča obci sa
zapojiť do pripravovanej výzvy.

v Modernizácia školskej jedálne (Interreg) - po predstavení projektu dal starosta obce o
ňom hlasovať.
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt modernizácie školskej jedálne.

v Zberný dvor vrátane výkupu pozemkov (výkup pozemku podľa znaleckého posudku) po predstavení projektu dal starosta obce o ňom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt prípravy zberného dvora vrátane výkupu
pozemkov.

v Vozidlo na rozvoz stravy - projekt z časti úspešný – obec získala na nákup automobilu
dotáciu vo výške 11 000 €. Po jeho predstavení dal o ňom starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie projekt vozidla na rozvoz stravy.
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v Doplnenie kamerového systému v obci - obec bude mať možnosť zapojiť sa do
zverejnenej výzvy na doplnenie kamerového systému v našej obci. Prioritne by sme
riešili areály oboch základných škôl a materskej školy a taktiež priestor nášho
technického dvora. Po jeho predstavení dal o ňom starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-9.6
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti a zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do
výzvy na doplnenie kamerového systému v obci.

Ad.10 Príprava osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad
Kysucou
O prebiehajúcich akciách informoval starosta obce. Predstavil ich v nasledujúcich bodoch:
v výstava akademického maliara Miroslava Cipára,
v non - stop turistický pochod "Cesta na mesiac",
v súťaž Naj dedinka Slovenska,
v Matúšovské hodové slávnosti:
16. 09. 2016 - Slávnostná akadémia, počas ktorej budú udelené ocenenia osobnostiam
obce + záverečná recepcia,
17. 09. 2016 - Festrock Vysoká 2016 a varenie poľovníckeho gulášu,
18. 09. 2016 - Slávnostný sprievod, slávnostná sv. omša, vystúpenie hudobnej skupiny
Kandráčovci.
Následne dal starosta hlasovať obecnému zastupiteľstvu o príprave osláv 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr.
Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2016-10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o príprave osláv 400. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.

Ad.11 Úprava rozpočtu obce č. 5/2016
Úpravu rozpočtu obce poslancom obecného zastupiteľstva predstavila hlavná účtovníčka obce p.
Kubalová. Po jeho predstavení dal starosta obce o ňom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 5/2016.

Ad.12 Rôzne
Anna Zápalková, r. Plánková, Podolie 426
Žiadosť o vyjadrenie v zmysle novely č. 267/2015, účinnej od 01. 12. 2015, ust. § 63 zákon č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, že vznikom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
parc. EKN 7520, EKN 7521, EKN 7519 nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce
Po prednesení žiadosti a preštudovaní polohy, o ktoré pozemky ide, sa zhodli poslanci, že sa
vyžaduje v tejto veci doložiť geometrický plán. Následne dal o žiadosti starosta hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-12.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Anny Zápalkovej o vydanie vyjadrenia.
Obecné zastupiteľstvo žiada doložiť geometrický plán.
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Ján Palko, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 40
Žiadosť o odpredaj časti parcely C KN 315
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Takéto žiadosti vo väčšine prípadov zamietame, tak si myslím, že je to skôr nereálne.
Nastal by aj problém v prípade možnej budúcej regulácie "Gajdicovského potoka", nakoľko by
tam bol sťažený prístup.
Starosta obce
Obec je spoluvlastníkom na danom pozemku, p. Palko by chcel kúpiť tento podiel obce.
Pri predaji by sme museli postupovať podľa zákona. Nie je dôvod uplatniť osobitý zreteľ.
p. Miroslav Dorman, poslanec OZ
Pri predaji majú prednostné právo ostatní spoluvlastníci a až po ich odmietnutí, by to
mohlo byť predané niekomu inému.
Starosta obce
Vďaka spoluvlastníctvu obce je zabezpečené plnohodnotné užívanie cesty aj pre širokú
verejnosť.
Následne poslanci obecného zastupiteľstva o žiadosti p. Palko hlasovali.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-12.2
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Palka o odpredaj časti parcely C KN 315.

Ján Bongilaj, 023 55 Vysoká nad Kysucou 525
Žiadosť o jednorazovú výpomoc vo výške 250 €
p. Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Nemá žiadne podlžnosti voči obci.
Starosta obce
On naozaj tie peniaze nemá a je v ťažkej situácii. Ponúkol som mu prácu na
dobrovoľnícku činnosť, ale vraj čaká na vyjadrenie potencionálneho zamestnávateľa, či ho
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zoberie do roboty. Osobne by som mu rád pomohol, ale nie je isté, či tie peniaze použite naozaj
pre deti a na rodinu, nakoľko tu deti nechodia do školy a ani nie sú v našej obci prihlásené na
trvalý pobyt. Navrhujem preto, ak by bola vôľa obecného zastupiteľstva pomôcť mu, tak formou
potravinových nákupov.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja by som navrhla pomoc formou nákupu základných potrieb, teda že by sa mu tie
peniaze nedali v hotovosti.
p. Ján Lysík, poslanec OZ
Ja by som navrhoval mu pomôcť formou potravinových nákupov napr. v hodnote 50 €.
p. Jozef Zborovan, poslanec OZ
Ak mu chceme pomôcť, tak potom formou nákupov.
p. Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Lepšie by bolo poskytnutie pomoci formou materiálneho zabezpečenia, nakoľko nevieme
teraz presne, čo budú potrebovať, či oblečenie, či lieky, či iné potreby.
Následne sa poslanci zhodli na spoločnom návrhu - nie poskytnutie výpomoci vo finančnej
hotovosti, ale formou materiálneho zabezpečenia vo výške 150 €: 3 x nákup 50 € (príp. 2 x 75 €)
a hlasovali o ňom.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-12.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie výpomoci p. Jánovi Bongilajovi formou
materiálneho zabezpečenia vo výške 150 €.
Klub Kysuckého maratónu
Žiadosť o dofinancovanie dotácie na zabezpečenie a realizáciu Kysuckého maratónu v zmysle
predloženej žiadosti (doteraz schválených 50 €).
Starosta obce
Bol som oslovený Klubom Kysuckého maratónu o zvýšenie príspevku na maratón, ktorý
sa bude konať. Požiadali ma o navýšenie, nakoľko 50 € im nepokryje náklady a okolité dediny,
cez ktoré maratón pôjde, prispievajú vo výške 250 €. Overoval som si to u kolegov, naozaj
prispievajú 250 €. Vo svojej žiadosti, mal Klub Kysuckého maratónu pôvodnú požiadavku vo
výške 200 €. Ako viete Kysucký maratón má obrátku v našej obci a je teda športovou udalosťou
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i pre našu obec a preto odporúčam obecnému zastupiteľstvu „doschváliť“ dotáciu do výšky
v zmysle žiadosti.
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo môže „prischváliť“ finančnené prostriedky formou dotácie,
maximálne však do výšky žiadosti.
Poslanci obce sa dohodli na spoločnom návrhu - dofinancovanie vo výške 150 € a následne o
ňom hlasovali.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2016-12.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Klubu Kysuckého maratónu o dofinancovanie dotácie
vo výške 150 €.

Ad.13 Interpelácie poslancov
Starosta vyzval poslancov na vyjadrenia v prípade nejasností prípadne rôznych doplnení.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som sa opýtať, či má obec nejaký dosah na výstavbu "rekonštrukcia NNS a
rozšírenie TS u Doduli", či by tam mohla vykonať nejaký dohľad alebo kontrolu po skončení
prác, nakoľko sú tam neupravené kopy hliny a kameňov.
Prednosta obce
Ťažko to teraz odsledovať, lebo počas výstavby je to veľmi ťažké, keď je rozostavaná
stavba a pokiaľ oni spĺňajú stanovené podmienky. Možnosť kontroly bude až pri jej dokončení
pred samotnou kolaudáciou.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Žiadam o informáciu ohľadom súťaže "Naj dedinka Slovenska".
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Starosta obce
Myslím, že to dopadlo dobre. Všetky úlohy, ktoré nám boli zadabé, či to bola moja úloha,
či susedská výpomoc, s ktorou pomohli p. Chnapková, p. Kupšová na Semeteši či p. Vavrica, sa
to dobre zvládli. V sobotu veľmi dobre dopadla oslava vo Vyšnom Kelčove u p. Durčanského
a štáb bol nadšený zo zbojníkov i z natáčania v domove dôchodcov. Musím však povedať, že to
bolo veľmi náročné. Museli sme mať vopred vytypovaných ľudí a až režisérka sa namiete
rozhodovala ku komu z predloženej skupiny pôjde. Bolo to kvôli časovému sklzu. I touto cestou
musím poďakovať všetkým, ktorí boli ochotní akokoľvek pomôcť i keď nakoniec k nim štáb
neprišiel. V nedeľu sa nás na ihrisku zišlo 1009, čo je fajn a som za to neskutočne vďačný. Som
bol z účasti našich obyvateľov nadšený a šťastný. Malo by to byť vysielané štvrtý júlový piatok.
Dajú nám DVD. Celý týždeň bude reklama na RTVS od pondelka na našu dedinu. Bude
prebiehať internetové hlasovanie, o ktorom Vás budem ešte informovať.

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Podal informáciu: Urbárska obec Vysoká nad Kysucou - Makov z dôvodu krádeže dreva
a znečisťovania odpadmi zriadi rampu na moste u Košinárov. Kľúče od rampy budú odovzdané
majiteľom pozemkov a nehnuteľností + bezpečnostným zložkám (Lesy SR, Urbárska obec Vysoká
nad Kysucou - Makov, farský úrad Vysoká nad Kysucou, požiarnici Vysoká nad Kysucou,
požiarnici Turzovka).

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som sa pripomenúť ohľadom preorania odvodňovacích rýh u p. Papajčíka, p.
Šupčíkovej, nakoľko pri prívalových dažďoch ich tam topí.

Starosta obce
Mal som dohodnuté už tri stretnutia s p. Kubincom s majiteľom K-TENu priamo na
mieste, ale ani na jedno neprišiel. Pracujem na tom, aby sa to upravilo čo najskôr.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Tiež by som chcela, či bude možné s p. Kavalkovou dohodnúť orezanie živého plotu z
dôvodu bezpečnosti, presahuje na cestu a je tam sťažená viditeľnosť.

Starosta obce
Pokúsim sa stretnúť s p. Kavalkovou a vyriešiť to, ak tam niečo prerastá do cesty.
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Ad.14 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, za vašu podporu a pochopenie a za korektné jednanie.
Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2016
ukončil o 17:45 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

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

Dpt. Jozef Vavrica

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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