Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

7/2016

dátum:
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21. 07. 2016

Zápisnica OZ č. 7/2016
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 21. 07. 2016
v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h.

Prítomní:
Starosta obce :
Poslanci OZ :

Mgr. Anton Varecha
Ing. Miroslav Dočár
Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Janka Jurčová
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: neprítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Pridelenie dvojizbového nájomného bytu
Rôzne
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 hostí na 7. schôdzi OZ v r. 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

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa
21. 07. 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. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová
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

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Pridelenie dvojizbového nájomného bytu
V nájomnom dome 1259 došlo k uvoľneniu dvoch nájomných bytov. Nájomný vzťah ukončila
pani Ľubica Hoďáková, ktorá mala v nájme dvojizbový byt č. 6 a Sláva Ježíková, ktorá mala
v nájme trojizbový byt č. 12.
Na obecný úrad bola následne doručená žiadosť pani Adriany Štefánikovej, ktorá má v nájme
jednoizbový byt č. 9, v ktorej žiadateľka žiada o možnosť uvoľniť jednoizbový byt a prenajať
dvojizbový byt č. 6 z dôvodu, že nakoľko v byte žije so svojím maloletým synom potrebuje viac
priestoru. Predmetná žiadosť bola v zmysle Čl. 7 ods. 1 VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu
v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
prejednaná Komisou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva pri OZ Vysoká nad Kysucou.
Po prerokovaní žiadosti komisia obecnému zastupiteľstvu žiadosť odporúča schváliť.
Starosta obce:
Žiadosť pani Štefánikovej odporúčam schváliť. V prípade kladného posúdenia žiadosti
obecným zastupiteľstvom, bude byt pridelovaný v zmysle VZN č. 1/2015 o prideľovaní
nájomných bytov.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja v tom nevidím problém, nakoľko ona mala takúto žiadosť už podanú skôr a
súhlasím s pridelením bytu p. Štefánikovej.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja súhlasím tiež. Pri poslednom prejednávaní sme sa zhodli, že pri ďalšom
prejednávaní, ak sa uvoľní nejaký byt, tak sa jej vyhovie.
Vzhľadom na to, že už neboli k prejednávanej veci žiadne pripomienky, dal starosta o žiadosti p.
Štefánikovej hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Adriany Štefánikovej o ukončenie nájomného
vzťahu k jednoizbového bytu a začatie nájomného vzťahu k dvojizbového bytu so zloženou
zálohou na 6 mesiacov dopredu a s trojročným trvaním nájomného vzťahu.
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Starosta obce:
Týmto dávam obecnému zastupiteľstvu na vedomie skutočnosť, že v nájomnom
bytovom dome máme montálne voľné dva byty jeden jednoizbový a jeden dvojizbový.
O uvoľnení bytov budú upovedomení evidovaní žiadatelia a obec zároveň zverejní výzvu
o uvoľnení bytov i v dostupných médiách.

Ad.4 Rôzne
Projekt "Chránime svojich obyvateľov"

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu, prostredníctvom ktorej by sme mohli podať projekt na
technické dovybavenie hasičov. Radi by sme využili túto možnosť a spoločne s RRA Kysuce
sme pripravili projekt „Chránime svojich obyvateľov“. V prípade jeho úspechu by sme mohli
hasičov dovybaviť pásmi na štvorkolku, pásmi na šesťkolku, vysokým tlakom a monitorovanie
priestoru prostredníctvom dronu. Jednou z podmienok je súhlas obecného zastupiteľstva so
zapojením sa obce do tejto výzvy a 5 %-ná finančná spoluúčasť obce na projekte.
Po predstavení projektu a žiadnych pripomienkach dal starosta o zapojení sa obce do výzvy
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnenej výzvy Ministerstva vnútra SR podaním
projektu „Chránime svojich obyvateľov“ a súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške 5%
z celkovej ceny projektu, čo predstavuje 1527 eur.

Anna Zápalková, rod. Planková, nar. 05. 09. 1958, 916 22 Podolie 426
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 323/1992 Zb., že oprávnené
záujmy obce nie sú dotknuté
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Po predstavení žiadosti prostredníctvom videoprojekcie dal starosta o žiadosti p. Zápalkovej
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Anny Zápalkovej o vydanie vyjadrenia, že
oprávnené záujmy obce nie sú dotknuté s podmienkou spísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
tohto pozemku za 1 € a so zriadením vecného bremena prechodu pre majiteľov a užívateľov
priľahlých nehnuteľností.

Ľubomíra Odrobiňáková, 023 55 Vysoká nad Kysucou 282
Žiadosť o návratnú finančnú pôžičku najviac vo výške 2 000 €
Starosta obce predniesol žiadosť p. Odrobiňákovej. Prílohou každej žiadosti o finančnú výpomoc
zo strany obce je i výpis pohľadávok žiadateľa voči obci. V prípade žiadosti p. Odrobiňákovej sa
jedná o doposiaľ nezaplatené pohľadávky na daniach a poplatkoch. Zároveň po predchádzajúcich
konzultáciách poslancov upozornil, že aj napriek skutočnosti, že p. Odrobiňáková je v zložitej
a ťažkej životnej situácii, obec nemôže poskytovať finančné pôžičky.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
P. Odrobiňáková má podlžnosti voči obci. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva by
malo byť preto nesúhlasné. Nemôžeme poskytovať pôžičky.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Je naozaj v zlej situácii, človek by jej chcel pomôcť.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta o žiadosti p. Odrobiňákovej hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

nikto
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.3
Strana 6 z 12 Zápisnica č. 7/2016

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Ľubomíry Odrobiňákovej o návratnú finančnú
pôžičku s odôvodnením, že obec nemôže poskytovať finančné pôžičky a žiadateľka je reálnym
dlžníkom obce a došlo by k zvyšovaniu dlhu obce.
Marcela Nekoraníková, rod. Lučanová, nar. 24. 07. 1970, Predmier 96, 023 54 Turzovka
Žiadosť o opravu miestnej komunikácie
Žiadosť predstavil starosta prostredníctvom videoprojekcie a následne dal o nej hlasovať,
nakoľko neboli k žiadosti ďalšie pripomienky.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Marcely Nekoraníkovej o opravu miestnej
komunikácie a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov ju odsúva na budúci kalendárny
rok.

Mgr. Martin Umrian, Semeteš 1059, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o oslobodenie od poplatku za TKO

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Bol by som za, keby ste Vy ako starosta obce, rokoval s majiteľom skládky p.
Grežďom, aby sa nejako dohodlo vzhľadom na situáciu obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v
okolí skládky, ktorí tým naozaj trpia. Odporučil by som nejakú úľavu na poplatku za
odpad. Myslím, že s p. Grežďom by sa dalo o tom dohodnúť po celkovom prerátaní
poplatku za odpad.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Mám požiadavku, aby starosta obce chodil na rokovania správnej rady.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Tiež by som chcel podotknúť, že oplotenie skládky je veľmi pri ceste a je to na tom
úseku veľmi nebezpečné.
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Starosta obce
Na stretnutí Mikroregiónu Horné Kysuce na Makove sme sa dohodli, že dôjde k zmene
stavov a v správnej rade budú mať zastúpenie iba starostovia obcí a nie delegovaní
členovia. V zmysle prechádzajúceho uznesenia obecného zastupiteľstva obec už zaslal
žiadosť o zníženie poplatku za TKO pre obyvateľov miestnej časti Semeteš. Je však na
ďalšom jednaní, obce, TKO Semeteš a pána Grežďa, pre ktoré domácnosti aký kľúč
zvolíme. O tejto situácii som už informoval na predchádzajúcej schôdzi obecného
zastupiteľstva. K umiestneniu stavby skládky či oplotenia sa nedokážem vyjadriť, pretože
realizácia podliehala stavebnému konaniu a určite jedným z potrebných vyjadrení bolo
i vyjadrenie správy ciest a pokiaľ toto bolo súhlasné, nemám právo ani odbornosť ho
spochybňovať
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som odporučil oslobodenie od poplatku v časti Semeteš "U Doduli".
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Bola som na stretnutí dozornej rady a mne to príde ako by sa to stále prehadzovalo z
TKO za obecné zastupiteľstvo a z obecného zastupiteľstva na TKO a naspäť. Ľudia ma
atakujú stále s požiadavkou, aby sa s tým niečo robilo, nakoľko sa nedá tadiaľ chodiť a
musia tadiaľ ísť, keďže nie je iná cesta. Myslím si, že sa mali už v minulosti dohodnúť iné
podmienky vyjednania.
Starosta obce
Tento stav spôsobilo mesto Turzovka, nakoľko to nemal vlastniť súkromník, ale mala
to byť naša skládka. Odpustenie poplatku za odpad však nevyrieši problém so skládkou,
tá tam stále ostane.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Bolo by dobré, aby sa v okolí skládky aj deratizovalo, nakoľko chodia po ceste
potkany.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky dal starosta o žiadosti hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 7/2016-4.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Mgr. Martina Umriana o oslobodenie od
poplatku za TKO. Vo veci sa už koná a je nutné počkať na konečné vyjadrenie TKO Semeteš,
ktoré jedná s majiteľom skládky pánom Grežďom.
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o vyradenie krovinorezu
Starosta predniesol žiadosť a dal o nej hlasovať, nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana o
vyradenie krovinorezu.

Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o udelenie výnimky pre 9. ročník s cieľom zachovať dve triedy v ročníku
Žiadosť predniesol starosta obce.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Sú tam integrovaní žiaci, ktorí potrebujú individuálny prístup, keď by to bola takáto
veľká trieda, tak neprichádza do úvahy sa im naplno venovať. Sú to deviataci, treba ich
pripraviť na prijímačky, a preto by bolo dobré zachovať dve triedy.
Starosta obce
Odsúhlasili sme zatvorenie školy vo Vyšnom Kelčove z dôvodu nerentabilnosti a teraz
by sme ponechali dve triedy v jednom ročníku. Musím povedať, že v prvom momente som
so samotnou žiadosťou nesúhlasil, ale vzhľadom na momentálnu situáciu so žiadosťou
súhlasím, nakoľko jej neschálenie by nám spôsobilo ako organizačné problémy, tak
i problémy s kvalitou vyučovania.
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Nakoľko neboli ďalšie pripomienky k prejednávanej žiadosti, dal starosta o nej hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2016-4.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy E. A. Cernana o udelenie výnimky pre
9. ročník s cieľom zachovať dve triedy v ročníku.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia formou úspory
Starosta predstavil projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia formou úspory. Bola
vypracovaná predbežná analýza 456 kusov svietidiel. Predbežný návrh nám zatiaľ pripravila
jedna spoločnosť. Súčasné náklady na jednu lampu predstavujú 5,21 € za mesiac. Návrh
obsahuje dva varianty. Variant jedna spočíva vo výmene svietidla kusu za kus, pričom náklady
na mesiac by boli 4,69 €. Variant dva predstavuje spracovaná svetlo-technická štúdia, ktorá
spočíva v rozšírení svietidiel, svietidlá by boli na každom stĺpe okolo štátnej cesty. Náklady pri
tomto variante predstavujú 4,67 €.

Interpelácie poslancov
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Cesta, ako sa nachádza rodinný dom pani Chromikovej je rozbitá, bude sa tam treba
ísť pozrieť a zjednať zo SSE nápravu. Krajnica cesty je zosunutá do potoka. Keď sú
väčšie vody, tak tečie voda po ceste.
Starosta obce
Mám to poznačené. Pred kolaudáciou to bude treba skontrolovať.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
V akom stave je výkup pozemkov na cintoríne. Dostávame sa do situácie, že nebudeme
mať kde pochovávať.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Nebolo by nejaké odporúčanie na spopolňovanie?
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Miroslav Dorman, poslanec OZ
Čo s pozemkami, ku ktorým sa nikto nehlási alebo neplatí poplatok za hrobové
miesto?
Starosta obce
Toto už obec úspešne realizuje viac ako dva roky. Po zaslanej výzve a rok vyvesenom
ozname, ak sa nikto neohlási a nezaplatí za hrobové miesto, tak sa to miesto stane
voľným.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Boli by miesta, ako je stará časť cintorína, ale hroby sa tam nezmestia. Môže to byť
spôsobené aj historickým pričinením. Kedysi boli ľudia menší, kopali sa menšie hroby,
teraz sú ľudia väčší, tak treba väčšie hroby. Trebalo by to ale riešiť, aby sa nakoniec
nepochovávali Vysočania na Vyšný Kelčov.
Chcel by som sa ešte opýtať, do akej vzdialenosti sa smie najbližšie stavať k cintorínu.

Starosta obce
Najbližšie sa dáva súhlas na vzdialenosť 70 m od cintorína.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Bolo by možné rozšíriť cintorín smerom k domom v okolí, aby sme tak získali viac
hrobových miest?

Starosta obce
Tak ako sme sa už niekoľko krát rozprávali, v súvislosti s rozšírením cintorína musia
byť dodržané všetky náležitosti stavebného zákona a taktiež je nutná i zmena v územnoplánovacej dokumentácii, až potom by sa mohol riešiť cintorín.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Na Širokom moste je nebezpečný úsek, nachádzajú sa tam stromy a vlak tam je vidno
až keď sa vojde na železnicu, teda na poslednú chvíľu. Je to tam dosť vysoké a husté.
Ešte by som chcela povedať poslancom, že sme mali zasadnutie rady školy. Boli
podané informácie ohľadom telocvične vo Vyšnom Kelčove, že telocvičňa zostane vo
využívaní naďalej. Tiež informácie týkajúce sa preukážok pre deti na autobus.
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Starosta obce
Všetci rodičia, ktorých sa to bude týkať, dostanú domov poštou písomné vyrozumenie,
ako im bude preukážka daná a kedy.

Ad.5 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 siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2016
ukončil o 14:45 h.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

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

Mgr. Janka Jurčová

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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