Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

9/2016

dátum:
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25. 10. 2016

Zápisnica OZ č. 9/2016
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 25. 10. 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. Janka Jurčová
Mgr. Bohuslav Krasula
Ján Lysík
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: prítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
Úprava rozpočtu obce č. 9/2016
Rôzne
Interpelácie poslancov
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 9. 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. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ dňa
25. 10. 2016.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová
Dpt. Jozef Vavrica
Návrhová komisia: Miroslav Dorman, Ján Lysík
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. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Uznesenie 1/2015-6.2
Ø Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie žiadosť poslanca OZ
p. Dpt. Jozefa Vavricu, týkajúcej sa úpravy „Gajdicovského potoka“.
Podanie správy: Vďaka dobrej vzájomnej spolupráci sa nám podarilo vybaviť, že Povodie
Váhu zrealizovalo prečistenie drvivej časti Gajdicovského potoka. Práce boli realizované
tzv. kráčajúcim bágrom. Samozrejme blízkosť plotov, rôzne mostíky atď. celý postup prác
komplikovali. Ostal neprečistený úsek cez pozemok pána Krištofa. Dohodol som, že tento
úsek bude prečistený ručne pracovníkmi Povodia Váhu, my poskytneme súčinnosť pri
odvoze zeminy. Musím povedať, že som spoločne s mojimi kolegami absolvoval pri týchto
prácach množstvo stretnutí so samotnými obyvateľmi a i na základe ich podnetov
a i vďaka ochote chlapov bývajúcich pozdĺž niektorých úsekov potoka došlo ešte
k ručnému prehĺbeniu a prečisteniu toho najinkriminovanejšieho úseku. Myslím si, že viac
sa v tejto veci urobiť nedá. Ten potok sa nečistil celé desaťročia. Prvý krát sa
prebágrovaval niekedy v 90-tych rokoch a to nie v celej dĺžke a následne sa nám podarilo v
rámci protipovodňových opatrení zrealizovať jeho prehĺbenie v roku 2011. Chcem ešte raz
a jasne povedať a to i preto, aby sa nešírili nejaké dezinformácie – áno mali sme možnosť
regulácie potoka, t.j. vyloženie jeho brehov a dna betónovými či kamennými prvkami, čím
by došlo k jeho zarastaniu a zanášaniu sa, vybudovanie záchytného poldra a jeho celkové
vyspádovanie. Obecné zastupiteľstvo vyhotovenie projektu a podanie žiadosti
prostredníctvom zverejnenej výzvy neschválilo. Nie je v našich silách, teda v silách obce, sa
každoročne venovať tejto téme.
Uznesenie č. 5/2016-9.1
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jaroslava Pána. Obec pripraví
finančnú kalkuláciu, požiada o rozšírenie žiadosti a o vyjadrenie ostatných obyvateľov.
Podanie správy: K namontovaniu fotopasce zatiaľ nedošlo. Snažíme sa pravidelnými
kontrolami monitorovať naplnenosť kontajnera.
Ø Žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o úľavu na odpade pre ľudí na Semeteši, nakoľko
okolití obyvatelia trpia zberným miestom odpadu.
Uznesenie č. 7/2016-4.5
Ø 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.
Podanie správy: Od poslednej schôdze v tejto veci nenastal žiaden posun. Vyjadrenie pána
Grežďa však chceme mať najneskôr do poslednej schôdze obecného zastupiteľstva v tomto
kalendárnom roku, aby sme mohli k tejto veci zaujať stanovisko v návrhu VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
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Uznesenie č. 8/2016-5
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prípravu osláv 400. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Vysoká nad Kysucou.
Podanie správy: Na uskutočnené oslavy 400. výročia prvej písomnej zmienky sa k nám
dostali pozitívne a samozrejme i negatívne ohlasy. Musím však povedať, že prevládali tie
pozitívne. Ja sám za seba som nadmieru spokojný. Myslím si, že výsledok niekoľko
mesačného sa snaženia mojich kolegov bol vynikajúci. Preto chcem poďakovať všetkým
zamestnancom obce, členom spoločenských organizácií v našej obci, pánovi farárovi,
dobrovoľníkom, manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom,
rôznym pomocníkom,
účinkujúcim, darcom a sponzorom, množstvu ochotných ľudí a samozrejme i Vám
poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, lebo bez týchto všetkých
ľudí by nebolo možné naplánované dosiahnuť a zrealizovať. Ešte raz zo srdca Vám
ďakujem. Zároveň Vám predkladám i zúčtovanie samotných osláv, ktoré je prílohou tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 8/2016-8.2
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty.
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty.
Uznesenie č. 8/2016-8.3
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty.
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty.
Uznesenie č. 8/2016-8.4
Ø Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Dr. Evy Gáboríkovej, M. A., PhD.
o zabezpečenie priepustu na odvádzanie vody z dôvodu minimalizovania poľadovice.
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty.
Podanie správy: Nakoľko komisia obhliadku ešte neuskutočnila, žiadam o predloženie
správy do nasledujúceho obecného zastupiteľstva.
Ø Oprava/rekonštrukcia miestnych komunikácii
Podanie správy: Prebieha rekonštrukcia miestnych komunikácii podľa schváleného
zoznamu obecným zastupiteľstvom. Práce sa začali 17. októbra 2016, pričom ešte stále
prebiehajú. Dodnes sú dokončené: v Zadnej Zátoke je vyspravená cesta asfaltovou drťou
ako býva pani Adamčíková, asfaltovou drťou je vyspravená časť od pána Hejdu k pánovi
Ďurčanskému a asfaltovou drťou je vyspravená aj cesta k pani Hanulákovej. Je hotový
asfaltový kryt 3,2 m šírka a 416 m dĺžka na ceste smerom na Vrchrieku. Dokončuje sa
cesta na Semeteši od Detského domova smerom ku hlavnej komunikácii a vyspravenie
výtokov smerom k Detskému domovu na Semeteši. Vyrezávajú sa poškodené časti
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odvodňovacieho kanála pri Domove dôchodcov vo Vysokej nad Kysucou. Cesta
v Škradnom je rozrezaná a začatá na vyspravenie. Následne sa bude pokračovať
vo vyspravovaní ďalších výtlkov.
Ostatné body uznesení sa považujú za splnené. Vzhľadom na to, že neboli žiadne ďalšie
pripomienky, dal starosta hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia z predchádzajúcich schôdzí OZ.

Ad.4 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Správa o zapojení sa obce do zverejnených výziev v roku 2016 (k 25. 10. 2016):

č.

Poskytovateľ dotácie

1.

Fond na podporu umenia
Bratislava

2.

Systémy ITMS

Názov projektu
Umenie Kysúc
Podaný: 02.02.2016
Cieľ: prezentácia domácich
a regionálnych folkloristov a
umelcov ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
12350,00 €
Spoluúčasť obce:
- 650,00 €
Náklady celkom:
- 13.000,00 €
Aktivácia
používateľského konta
ITMS 2014+.
Podaný: 09.02.2016
Cieľ: využívanie pri
činnostiach a úkonoch
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Stav projektu
(úspešnosť neúspešnosť)
Projekt neúspešný

Žiadosť schválená

3.

Okresný úrad ŽilinaMinisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

4.

Okresný úrad ŽilinaMinisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

5.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

spojených s komunikáciou
s Poskytovateľom
nenávratného finančného
príspevku prostredníctvom
ITMS
Odstránenie havarijného
stavu budovy ZŠ s MŠ
E.A. Cernana –
Rekonštrukcia podlahy
chodby I.NP
Podaný: 01.03.2016
Cieľ: zhotovenie epoxidovej
podlahy na chodbe I.NP
s výmenou rozvodov
ústredného kúrenia
a rozvodov vody
Požadovaná dotácia:
30.469,00 €
Spoluúčasť obce:
- 3.352,00 €
Náklady celkom:
- 33.821,00 €
Výstavba telocvične
Podaný: 04.03.2016
Cieľ: výstavba telocvične
pri ZŠ – oblúková hala
Požadovaná dotácia:
205.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- 150.000,00 €
Náklady celkom:
- 355.000,00 €
Vybavenie dopravného
ihriska pri ZŠ s MŠ E.A.
Cerna
Podaný: 16.03.2016
Cieľ: nové označenie DI
čiarovaním a vybavenie DI
dopravnými prostriedkami
(bicykle, kolobežky...)
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- 1.300,00 €
Náklady celkom:
- 4.300,00 €
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Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Projekt bol úspešný
iba z časti
Obec získala dotáciu
na vybavenie
telocvične vo výške
3.900, 00 €

Projekt neúspešný

6.

Ministerstvo financií SR

7.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

8.

Nadácia Pontis KIA Motors
Slovakia

9.

Nadácia SLSP

Výmena okien a dverí na
budove OcÚ
Podaný: 30.03.2016
Cieľ: výmena okien a dverí
za účelom úspory energií
Požadovaná dotácia:
13.455,00 €
Spoluúčasť obce:
- 1.495,00 €
Náklady celkom:
- 14.950,00 €
WORKOUTOVÉ
IHRISKO
Podaný: 31.03.2016
Cieľ: príprava aktivít na
verejnoprospešné činnosti
zameranej na vytváranie
a zlepšovanie podmienok pre
rekreačno- športové aktivity
občanov
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
(34,15%) 1556,00 €
Náklady celkom:
- 4556,00 €
UMENIE KYSÚC
„Kelčovské hody“
Podaný: 31.03.2016
Cieľ: Zrealizovanie
podujatia regionálneho
významu - prezentácia
domácich a regionálnych
folkloristov a umelcov
ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
3.000,00 €
Spoluúčasť obce:
- (19,31%) 718,00 €
Náklady celkom:
- 3.718,00 €

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Matúšovske folklórne
slávnosti pre každého
Podaný: 25.04.2016

Projekt neúspešný
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Projekt neúspešný

Projekt neúspešný

Cieľ: Zrealizovanie
podujatia regionálneho
významu - prezentácia
domácich a regionálnych
folkloristov a umelcov
ľudovej hudby
Požadovaná dotácia:
3572,50 €
Spoluúčasť obce:
- (50%) 3572,50 €
Náklady celkom:
- 7145,00 €
Workoutové ihrisko vo
Vysokej nad Kysucou
Podaný: 13.07.2016
Cieľ: Zviditeľniť aktivity
mladých ľudí – využitia
voľného času, pomôcť
rozvíjať ich fyzické
zručnosti
Požadovaná dotácia:
6000 €
Spoluúčasť obce:
- 3520 €
Náklady celkom:
- 9520 €

10.

SPPoločne

11.

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia krízového riadenia
Drieňova 22
Bratislava

Chránime si svojich
občanov
Podaný: 14.07.2016
Cieľ: DRON
s príslušenstvom,
vysokotlaková hasiaca sada,
snežné pásy v čítane
montážnych sád na 6-kolku,
4-kolku
Náklady celkom:
- 28.988 €

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

12.

ŽSK, Komenského 48, Žilina
Program:
Interreg V-A Poľsko - Slovensko

Z chalupy do chalupy –
z Vysokej do Javorzynki
Podaný: 09.09.2016
Cieľ: Obec Vysoká nad
Kysucou a Towarzystwo
Przyjaciól Muzeum
Regionalnego – zrealizovať

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

Strana 9 z 26 Zápisnica č. 9/2016

Projekt neúspešný
(verejné on-line
hlasovanie)

medzinárodný projekt
prostredníctvom výstav –
v priestoroch vestibulu KD
Vysoká nad Kysucou
(prestavba)
Požadovaná dotácia z
EFRR
49.135,95 € (85%)
Dotácia zo št. rozpočtu
- 5.780,70 (10%)
Spoluúčasť obce:
- 2.890,36 € (5%)
Náklady celkom:
- 57.807,01 € (100%)
13.

Enviromentálny fond- podpora
na rok 2017

Separovaný zber v obci
Vysoká nad Kysucou

Projekt zatiaľ
nevyhodnotený

1. Podaný: do
30.10.2016
Cieľ: Nákup zariadenia pre
separovaný zber
Požadovaná dotácia
z envirofondu:
36.461 € (95%)
Spoluúčasť obce:
- 1.919 € (5%)
Náklady celkom:
- 38.380 € (100%)

Po predstavení projektov dal starosta obce o nich hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-4.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapojenie sa obce do zverejnených výziev.
Zároveň obec aktuálne pripravuje dva projekty v rámci operačného programu Interreg V –
A Slovenská republika – Česká republika.
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Ø Projekt „Investujme do spoločnej záchrany kultúrneho dedičstva v našich obciach"
Miestom realizácie projektu sú tri obce – Stará Bystrica, Vysoká nad Kysucou a Velké
Karlovice. Predmetom predkladaného projektu za obec Vysoká nad Kysucou je
revitalizácia miestneho židovského cintorína v rozsahu stavebných úprav, ktoré
podliehajú ohláseniu drobnej stavby (odkrytie náhrobných kameňov, ich rekonštrukcia,
oplotenie územia cintorína, inštalácia kamenného monolitu s menami zosnulých,
inštalácia pamätnej tabule, inštalácia lavičiek a pod.). Uvedené investičné aktivity na
zlepšenie technického stavu kultúrnej pamiatky budú doplnené o aktivity propagujúce
spoločné územie (vydanie monografie, spoločné stretnutie troch obcí).
Po predstavení projektu dal starosta obce hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva
o zapojení sa do pripravovaného projektu.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Janka Jurčová

Uznesenie č. 9/2016-4.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie projektu „Investujeme do spoločnej záchrany kultúrneho dedičstva v našich
obciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR.
Uznesenie č. 9/2016-4.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.

Ø Projekt "Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom" - Miestom realizácie projektu sú
štyri obce: Makov, Vysoká nad Kysucou, Hutisko-Solanec, Zašov. Zámerom obce
Vysoká nad Kysucou je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu prostredníctvom vybudovania,
predĺženia cyklistickej trasy z časti Vysoká nad Kysucou - Semetešské sedlo, Liesková,
Vrchrieka – tu sa bude nachádzať rozhľadňa s oddychovou zónou. Umiestnená tu bude aj
informačná tabuľa o smerovaní cyklistickej trasy, ale aj o dedičstve - histórii drotárstva.
Priamo z časti Vysoká nad Kysucou - Vrchrieka pochádza významná osobnosť
slovenského drotárstva, Štefan Hunčík. Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a
ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu na určitom území, ani v žiadnom
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inom štáte. Stovky až tisíce drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu dejín malého
národa uprostred Európy. Odtiaľ bude pokračovať po značkovanej cyklotrase až do časti
Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov. Tu sa bude nachádzať oddychová zóna rozdelená
na dve samostatné časti. Prvá oddychová zóna bude slúžiť ako zhromaždovacie miesto
pre návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu. Nachádzať sa tu bude taktiež
informačná tabuľa o cyklistickej trase a prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného
regiónu. Druhá oddychová zóna bude určená výhradne detským návštevníkom
a obyvateľom cezhraničného regiónu. V rámci Obce Vysoká nad Kysucou by boli
rozmiestnené smerovníky k začiatku cyklistickej trasy.
Starosta obce predstavil projekt a následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva
na hlasovanie o zapojení sa do tohto projektu.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-4.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
za účelom realizácie projektu „Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce v SR.
Uznesenie č. 9/2016-4.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
B) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zároveň pripravujeme projekt pre Environmentálny fond – „Separovaný zber v obci Vysoká nad
Kysucou“. Termín jeho predloženia je do 31. 10. 2016. Projekt sa spracováva, doplňujú sa
prílohy.
Obec Vysoká nad Kysucou sa ďalej hodlá zapojiť i do Výzvy č. 1/2017 Fondu na podporu
umenia do podprogramu 4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie –
s projektom prehliadky folklórnych súborov počas Matúšovských hodových slávností - Projekt je
nutné spracovať a podať do 21. 11. 2016. Zatiaľ sa projekt spracováva.
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Ad.5 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce podal správu o výsledku svojej kontrolnej činnosti. Správy z kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra boli zaslané poslancom obecného zastupiteľstva e-mailom.
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-5.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce, 023 55 Vysoká nad Kysucou 1228
Žiadosť o navýšenie pracovného úväzku na kontrolnú činnosť na 25 %
Žiadosť predniesol starosta obce. Po bližšom zdôvodnení zo strany hlavného kontrolóra dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o žiadosti hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-5.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Marcela Nekoranca o navýšenie pracovného
úväzku na kontrolnú činnosť na 25 %.
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Ad.6 Návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom
klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad
Kysucou
Návrh Dodatku č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa a v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vysoká nad Kysucou spoločne s dôvodovou správou bol dňa 5. 10. 2016 zverejnený
na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a na webovom sídle obce. Do dnešného dňa neboli
na tunajší obecný úrad vznesené žiadne pripomienky či pozmeňujúce návrhy. Predmetom úpravy
je zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa
v materskej škole.

Nakoľko neboli pripomienky k návrhu tohto dodatku, dal starosta obce o ňom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č.
8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou.

Ad.7 Úprava rozpočtu obce č. 9/2016
Úprava rozpočtu č. 8/2016 a 9/2016 boli zaslané poslancom e-mailom. Starosta obce vyzval
poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienkovanie k úprave rozpočtu č. 8/2016. Nakoľko
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neboli žiadne pripomienky dal hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva o tejto úprave
rozpočtu.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-7.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 8/2016.

Následne predstavila hlavná účtovníčka obce úpravu rozpočtu č. 9/2016. Nakoľko neboli
doplňujúce otázky k predstaveniu tejto úpravy rozpočtu, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva o nej hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-7.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu č. 9/2016.

Ad.8 Rôzne
Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o vyradenie neupotrebiteľného majetku
Žiadosť bližšie predstavila hlavná účtovníčka obce pani Janka Kubalová.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Ak by boli tie veci ešte použiteľné, tak by som doporučil ich presunúť do základnej školy
E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou.
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja by som navrhla opravu vecí, ktoré sa opraviť ešte dajú.
Starosta obce
Samozrejme majetok, ktorý bol vhodný na ďalšie použitie bol už do základnej školy
v ústredí presunutý ešte počas letných prázdnin. Odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva
žiadosť schváliť okrem elektronických prístrojov, ktoré nemožno vyradiť, pokiaľ to neposúdila
odborne spôsobilá osoba a zároveň chcem s pánom riaditeľom prejednať opodstatnenosť ich
vyradenia.
Ján Lysík, poslanec OZ
Možno by bolo dobré nerozbiť tie veci, ktoré sú už zastarané a nepotrebné a ponúknuť ich
na predaj.
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Pri každej veci, ktorá má byť vyradená, nastane likvidácia.
Starosta obce
Spôsob likvidácie majetku môže byť aj odpredaj a súhlasím s návrhom pána Lysíka.
Formu a možnosti prejednám s pánom riaditeľom.
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce
Rád by som ozrejmil postup. Vyraďovacia komisia vyradí predmet z majetku v rámci
inventarizácie. Vtedy je možné majetok ešte ponúknuť na predaj. Potom sa vyjadruje likvidačná
komisia. Po vyjadrení likvidačnej komisie už nemožno majetok odpredať.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom o žiadosti hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-8.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana
o vyradenie neupotrebiteľného majetku okrem elektronických prístrojov bez technických
protokolov s doporučením riaditeľovi školy vyradený majetok najskôr ponúknuť na odpredaj.

Jaroslav Macejík, Semeteš 1018, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o opravu cesty
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Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu. Nakoľko k nej neboli pripomienky, dal o žiadosti
starosta obce hlasovať poslancom obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-8.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jaroslava Macejíka o opravu cesty.

Štefan Zahatlan, Nezmarísta, Vyšný koniec 244, 023 54 Turzovka
Žiadosť o vybudovanie „turzovskej“ autobusovej zastávky na Nižnom konci (Chotár)
Žiadosť predniesol starosta obce.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ide o situáciu, keď my vybudujeme zastávku, ale užívať ju budú aj obyvatelia Turzovky.
Obdobne ako je postavená zastávka vo Varechovskom potoku, ktorú využívajú aj Makovania.
Riešenie vidím v tom, že treba tlačiť na Turzovku, aby oni vybudovali tú zastávku.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Neostal nejaký materiál zo zastávky v Ústredí?
Starosta obce
Mám prísľub od pána primátora Turzovky, že autobusová zastávka resp. prístrešok bude
v dohľadnej dobe vybudovaný. Obec momentálne nemá materiál z demontovaného autobusového
prístrešku. Materiál z prístrešku, ktorý sme demontovali v centre obce bol použitý na výstavbu
prístrešku na autobusovej zastávke u Šteglíka. Musím povedať, že výstavba a teraz sa nejedná
len o prístrešok, ale o celú autobusovú zastávku, tak ako je to navrhované v žiadosti je
jednoducho nemožné. Tu by sme museli realizovať výkupy pozemkov na odbočovacie pruhy
a ďalšia vec, že navrhovaná zastávka by bola cca 300m od tej „turzovkej“. Nechcem, aby to
vyznelo, že hľadáme ako sa to nedá, ale mám zato, že autobusová zastávka v takejto blízkosti už
existujúcej je bezpredmetná.

Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce o žiadosti hlasovať poslancom obecného
zastupiteľstva.
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Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

nikto
Miroslav Dorman, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef
Zborovan
Ing. Miroslav Dočár

Uznesenie č. 9/2016-8.3
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Štefana Zahatlana o vybudovanie autobusovej
zastávky na Nižnom konci (Chotár).

Marek Kubošný, 023 55 Vysoká nad Kysucou 1337
Žiadosť o vybudovanie novej cestnej komunikácie
Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Myslím si, že každý by si mal byť vedomý toho, kam si chce postaviť dom a tiež mať
vyriešený prístup k nemu, lebo urobiť cestu sa nie vždy a všade dá.
Prednosta obecného úradu
Pán Marián Cvikel dal prehlásenie, že môžu mať prístup k domu cez jeho pozemok.
Starosta obce
Treba nám najskôr opraviť hlavné komunikácie. Žiadateľ si je ale vedomý toho, že toto je
realizácia do budúcna. Bolo by to treba možno riešiť so všetkými ostatnými majiteľmi ďalších
pozemkov.
Ján Lysík, poslanec OZ
Bolo by treba zistiť, komu parcely patria, zvolať všetkých, ukázať im pripravený plán
komunikácie a dohodnúť sa.
Starosta obce
Cesta by mohla byť vybudovaná ako jednosmerná smerom od železničnej stanice popri
telesu železnice. Mám zato, že by sme mali osloviť majiteľov pozemkov, aby nám darovali časť
pozemku pri železnici. Takto by došlo k vytvoreniu priestoru pre miestnu komunikáciu. Majitelia
pozemkov by tak získali nespornú výhodu v zhodnotení ich pozemkov, ktoré sú teraz iba
trávnatými porastami a zrazu by mohli byť využité ako stavebné pozemky. Samozrejme, obec by
zrealizovala výstvabu zatiaľ možno „provizórnej cesty“, lebo v tejto časti by určite začala
prebiehať výstavba a možno po jej čiastočnom dokončení by obec cestu vyasfaltovala, aby
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jednoducho nedošlo k jej úplnému zničeniu stavebnou technikou. Súčasťou cesty by boli
pochopiteľne i inžinierske siete.
Prednosta obecného úradu
Pre výstavbu však bude dôležité aj vybudovanie kanalizácie.
Starosta obce
Výkup pozemkov by sa mohol realizovať v spolupráci s agentúrou, ktorá sa tomu venuje.
Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-8.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Mareka Kubošného o vybudovanie novej
cestnej komunikácie. V blízkej budúcnosti cestu nebude realizovať.

Ing. Miroslav Zeman, Osvobození 628/15, 682 01 Vyškov
Žiadosť o odkop pozemku a príspevok na stavebnú úpravu
Žiadosť predniesol prednosta obecného úradu.
Starosta obce
Táto žiadosť už je viac-menej vyriešená, nakoľko sa nám podarili získať kamene, čo ostali
pri oprave vlakového prejazdu pri cintoríne a tie sa navozili a predmetný úsek miestnej
komunikácie. Nie je však možné, aby obec investovala do zaplatenia strojov, resp. oporných
múrov, nakoľko sa jedná o práce na súkromnom a nie obecnom majetku, i keď svojim spôsobom
dôjde k zlepšeniu dopravnej dostupnosti cez inkriminovaný úsek miestnej komunikácie, no
predovšetkým ide o vyvolanú investíciu zo strany žiadateľa.
Nakoľko neboli pripomienky k tejto žiadosti, dal starosta poslancom obecného zastupiteľstva
o žiadosti hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO
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ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-8.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Miroslava Zemana o odkop pozemku a príspevok
na stavebnú úpravu sčasti. Obec poskytne materiál na spevnenie miestnej komunikácie.

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Žiadosť členov rady školy
Žiadosť bola prednesená prednostom obecného úradu.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Rada školy žiada o osadenie bránky v areáli bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove
a to z dôvodu bezpečnosti detí, ktoré navštevujú Materskú školu vo Vyšnom Kelčove, nakoľko
keď sa hrajú deti vonku, učiteľka ich neustriehne. Taktiež sa zvýšil počet stravníkov v jedálni
vo Vyšnom Kelčove, preto žiada Rada školy o finančnú pomoc pri zabezpečení vybavenia
vývarovne, hlavne konvektomatu, vzduchotechniky a kotla na polievku. Tiež žiada o nahradenie
nevyhovujúcich vodovodných batérií v priestoroch umyvárne v Materskej škole vo Vysokej nad
Kysucou, nakoľko voda z nich vyšpliechava a je tam mokro.
Starosta obce
Bránku v areáli bývalej Základnej školy vo Vyšnom Kelčove sa pokúsime osadiť v čo
najkratšom čase. Súvisí to s riešením a opravou poškodenej časti oplotenia tohto areálu. Musím
povedať, že osadenie brány po jej oprave mal zrealizovať pán školník ešte minulý rok a dodnes
sa tak nestalo.
Nový elektrický kotol resp. hrniec na polievku sme predsa do jedálne už zakúpili, neviem preto
prečo je opäť v žiadosti. Konvektomat je nevyhnutnou súčasťou každej kuchyne, ale je to na
rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Ja osobne sa k jeho nákupu plne prikláňam.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
V jedálni sa teraz varí 65 obedov navyše, z toho je 15 obedov pre deti v Materskej škole
vo Vyšnom Kelčove a 50 obedov je na rozvoz.
Ján Lysík, poslanec OZ
Pri konvektomatoch závisí cena do druhu, značky. Bývajú aj výstavy alebo trhy, kde by sa
dali pozrieť a ohodnotiť.
Mali sme dve jedálne pri oboch školách, tým že je teraz jedna, tak vznikol tento problém.
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Starosta obce
Otázku ohľadom nákupu konvektomatu resp. ďalšieho vybavenia navrhujem nechať
otvorenú do najbližšej úpravy rozpočtu obce, nakoľko sú dôležitejšie veci, ktoré potrebujeme
finančne vyrovnať a neviem odhadnúť, aká bude naša finančná situácia do konca roka.
Vybavenosť jedálne si osobne preverím.
Čo sa týka otázky nahradenia nevyhovujúcich vodovodných batérií, tak k dnešnému dňu
som sponzorsky zohnal všetky umývadlá aj vodovodné batérie, nakoľko norma stanovuje mať
batérie namontované na umývadlách, až deti neprídu do kontaktu s rozvodmi. Taktiež máme aj
odpady pre obe umyvárne. Pri realizácii bude treba vymeniť všetky rozvody a preto musí byť
rozbúraná celá stena. Bude treba zabezpečiť murárske a obkladačské práce. Kvôli ušetreniu
finančných prostriedkov by som bol rád, keby sa nám to podarilo urobiť vo vlastnej réžii. Máme
prijatého nového obecného zamestnanca, ktorý by tieto práce urobil.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja by som chcela ešte poznamenať na havarijný stav mosta u Rekši, že by ho bolo treba
opraviť. Požiadala ma o prednesenie tejto problematiky pani Žideková.
Starosta obce
Dám urobiť kalkuláciu, koľko by zhruba vyšla oprava toho mosta.

K žiadosti neboli žiadne ďalšie pripomienky, tak dal starosta obce o nej poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mg. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová,
Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2016-8.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť členov Rady školy pri Základnej škole
s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou.

Ad.9 Interpelácie poslancov
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Chcel by som sa informovať, aká je situácia s výstavbou bytovky.
Starosta obce
Problém bol so subdodávateľom, ktorý tam robil, lebo nepovyplácal veľa ľudí. Dňa
3. 10. 2016 dodávateľ, ktorého máme vysúťaženého, s ním prerušil spoluprácu a vypovedal mu
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zmluvu. Dôvodom bolo podľa zápisov z kontrolných dní porušovanie dohôd, nedodržiavanie
termínov stanovených prác. V súčastnosti stavba pokračuje ďalej. Dodávateľ má zámer stavbu
dokončiť do decembra 2016, ale je to málo pravdepodobné. V zmysle platnej zmluvy by stavba
mala byť dokončená do júna 2017.
Prednosta obecného úradu
Stavebné povolenie platí stále, ale uzatvorená zmluva je do júna 2017.
Starosta obce
To je hraničný termín, ale plán bol, že stavbu odovzdajú skôr.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Už by boli záujemcovia na byty?
Starosta obce
Žiadosti nejaké už máme. Najviac záujemcov je z Nižného Kelčova. Pri rozdeľovaní bytov
bude treba dohodnúť a stanoviť reálne podmienky.

Miroslav Dorman, poslanec OZ
Chcel by som poznamenať, že by bolo treba opraviť most pre peších do Škradného, ktorý
je v havarijnom stave a ak si spomínate obecné zastupiteľstvo sa týmto problémom zaoberalo už
minulý rok. Navrhoval by som ho urobiť zo železnej konštrukcie, pripraviť na to kalkuláciu.
Doteraz bol zhotovený len zo smrekového dreva, ale to málo vydrží. Odporúčal by som ho tiež
každopádne skrátiť. Ja som už tak predbežne pozeral, že rošty na most by vyšli približne 700 800 €. Železnú konštrukciu ešte zistenú nemám. Bolo by tam treba asi 12 m šiny a všetko potom
aj privariť.
Starosta obce
Skúsil by som zohnať koľajnice, ak nie sú veľmi ťažké a mohli by tam byť.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Bolo by dobré urobiť ten most tak, aby sa tam dalo prejsť pešo, na bicykli, ale nie
na štvorkolkách a motorkách.
Ján Lysík, poslanec OZ
Mňa sa ľudia pýtajú, že čo bude zo školou vo Vyšnom Kelčove, čo sa bude s ňou robiť.
Starosta obce
Zatiaľ je to ešte stále v štádiu riešenia. Ešte nemáme konečné výsledky.
Ján Lysík, poslanec OZ
Chcel by som predniesť myšlienku, že by bolo dobré mať vo Vysokej nad Kysucou niekde
tu v Ústredí miestnosť, v ktorej by bola predstavená ľudová tématika o našej obci, o Kelčove,
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Semeteši ... Bola by tam pracovníčka, ktorá by návštevníkom rozprávala o histórii obce. Takéto
miestnosti majú aj v okolitých dedinách. Nebola by voľná miestnosť, kde bola klubovňa?
Starosta obce
Tam je teraz fungujúca posilňovňa. Možno by prišiel do úvahy vestibul tu v budove
obecného úradu, ale vyžadovalo by si to úplne prerobenie celého vestibulu a s týmto zámerom
máme aj podaný dnes už spomínaný projekt Z chalupy do chalupy z Vysokej do Javorzinky.
Ján Lysík, poslanec OZ
Tam by bol problém v tom, ako by to bolo prístupné verejnosti, keď sa to nachádza v
budove. Trebalo by niečo také, čo bude stále prístupné. Celkovo Slovensko ako také má takéto
miestnosti s ľudovou miestnou tematikou.
Ešte by som sa chcel informovať na opravu cesty u Slončíkov.
Starosta obce
Cesta u Slončíkov sa nedostala do schváleného zoznamu, ale prebieha tam čistenie
priekop od konárov.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Rozhlas na Nižnom konci (Chotári) nie je počuť, bolo by ho treba natočiť.
Starosta obce
Mám zato, že rozhlas je po servisnom zásahu našich zamestnancov v poriadku. Chlapi mi
vyhotovili aj nahrávku hlásenia priamo z miesta a bolo počuť všetko dobre aj u pani Skybíkovej
aj u Vašej dcéry.
Prednosta obecného úradu
Rozhlas nemôže byť úplne natočený, lebo potom by ho nebolo dobre počuť a tu
nemôžeme brať ohľad iba na jeden dom.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
U nás to ale dobre nepočuť, tá spodná časť dobre nepočuje.
Starosta obce
Stretneme sa tam priamo na mieste.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som sa informovať ohľadom ponúk osvetlenia, lebo ešte sme nič nedostali.
Starosta obce
Vo veci stále prebiehajú jednania a na tejto možnosti intenzívne pracujem.
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Nakoľko sa blíži sviatok Všetkých svätých, ľudia budú navštevovať cintoríny, bolo by
vhodné aj upraviť začiatok spúšťania osvetlenia.
Starosta obce
Osvetlenie je riadené astrohodinami a ich správne nastavenie bolo zkontrolované 17. 10.
2016. Myslím si, že na tento sviatok sme sa dostatočne dobre pripravili a tým myslím i úpravou
cintorínov, prípravou zberných nádob a novinkou je tak ako som to už dnes povedal i mobilné
WC.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som sa ešte opýtať, či je už skolaudovaná trafostanica u nás alebo ešte nie. Cez
asfalt tam preteká voda, lebo tam je toho asfaltu málo. Keď prídu mrazy, tak tam bude
poľadovica.
Prednosta obecného úradu
Boli sme sa na to pozrieť, nebolo tam vidno žiadnu chybu. Bolo by treba urobiť nejakú
fotku počas dažďa, aby bol dôkaz o tom, že tá voda tam vyviera.

Starosta obce
Zo SSE sa snaží naša obec dobre spolupracovať. V prípade, že tam nebol dodržaný
technologický postup, budeme apelovať na to, aby to opravili čo najskôr.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som sa opýtať, prečo sa nedoručujú SMS správy.
Starosta obce
Máme problém s množstvom odberateľom. Jedna SMS správa má len 150 znakov, takže
sa do nej skoro žiaden oznam nezmestí, tým sa posiela veľké množstvo SMS správ. Operátor sa
bráni obmedzením správ. Momentálne na odstránení obmedzenia pracujeme. O dočasnej
poruche som informoval i dôchodcov počas kultúrneho programu pre dôchodcov 23. 10. 2016.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som poprosiť, aby sa mi e-maily posielali na gmailovú adresu.
Starosta obce
Dobre.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Mám tu ešte požiadavku od obyvateľov z Nižného konca, ktorí žiadajú o pomoc pri
výstavbe mosta cez rieku, aby sa mohli dostať do lesov a na svoje pozemky. Most im zobrala
voda pri silných dažďoch. Sú ochotní poskytnúť pomoc, aj drevo na výstavbu.
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Starosta obce
Pokiaľ by išlo o opravu starého mosta, bolo by to jednoduchšie. Ale pokiaľ má ísť
o výstavbu nového s pomocou obce, tak je to problém zaúčtovať. V tomto prípade by sa jednalo
o novú vodnú stavbu zo všetkými náležitosťami – t.j. stavebné povolenie, vlastníctvo k pozemkom,
„vyústenie“ mosta či lávky priamo na štátnu cestou a samozrejme kompletná projektová
dokumentácia.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Lavička cez rieku by nebola veľmi dobrá, lebo by ju strhlo.
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ
Chcel by som sa opýtať na prístrešok pri dome smútku.
Starosta obce
Máme pripravený odhad, koľko by to vyšlo na m2 a taktiež súpis všetkých vlastníkov.
Prednosta obecného úradu
Nebudeme do toho vstupovať ako stavebný úrad, pokiaľ nebudú vysporiadané vlastnícke
vzťahy.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som sa opýtať na kocky z hlavného námestia, či sa niekde už použili, lebo ak nie,
tak by sa mohli použiť na cintorín na chodníky.
Starosta obce
Zatiaľ boli využité iba tie poškodené, ktoré sme použili pri rozširovaní plochy
technického dvora. Ostatné máme uskladnené. Myslím, že na cintorín by to bola nadštandardná
investícia, nakoľko sú v hrúbke 8 cm. Ďalej chcem pripomenúť, že intenzívne pracujeme na
príprave chodníkov pozdĺž štátnej cesty a momentálne sa pripravuje dokumentácia na úsek od
základnej školy smerom na Široký most a od Šteglíkov po most do Rekši. Myslím si však, že čo sa
týka výstavby chodníkov na cintoríne, je omnoho prednejší zámer rozšírenia cintorína. Tomu
však predchádza zmena územného plánu obce.
Prednosta obecného úradu
Územný plán nie je jednoduchá záležitosť. Záleží od štúdií, skúmania, musí ho
vyhotovovať odborne spôsobilá osoba na územno-plánovaciu činnosť.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Jedná sa o to, že kde sa budú potom chovať zomrelí.
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Ad.10 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 deviatu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2016
ukončil o 17:00 h.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

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

Dpt. Jozef Vavrica

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

Zapisovateľ:
Nikola Zajacová

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