Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

4/2017

dátum:
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27.06.2017

Zápisnica OZ č. 4/2017
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 27.06.2017 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. Janka Jurčová
Mgr. Bohuslav Krasula
Ján Lysík
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Jantošová
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: prítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
v miestnej časti Nižný Kelčov
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ
5. Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
7. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2017
9. Návrh Všeobecne- záväzného nariadenia č.2/2017 o poplatkoch za služby poskytované
obcou Vysoká nad Kysucou
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č.5/2017 a č.6/2017
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. 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 4.schôdzi OZ v r. 2017.
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. Janka Jurčová, Mgr.
Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2017-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa
27.06.2017.

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: Ing. Miroslav Dočár,
Ján Lysík
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov
Do dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva boli doručené dve žiadosti o pridelenie bytu v 16bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Jedna
žiadosť sa týka jednoizbového bytu a druhá dvojizbového bytu, nakoľko pani Holenová sa
prideleného dvojizbového bytu vzdala. Obe žiadosti boli prejednané komisiou pre oblasť
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. Starosta obce poprosil o stanovisko komisie.
Stanovisko komisie predniesla pracovníčka pre oblasť sociálnu Margita Kubačáková.
Žiadosť o dvojizbový byt č. 4 s výmerou 70,21 m²
• Marián Kadúch, Turzovka Stred 396, 023 54 Turzovka
Nakoľko k žiadosti Mariána Kaducha bytom Turzovka Stred 396,023 54 Turzovka o pridelenie
nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti
Nižný Kelčov neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-3.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mariána Kaducha o pridelenie nájomného bytu č. 4
s výmerou 70,21m2 v 16 – bytovom nájomnom dome č. 1142.
Žiadosť o jednoizbový byt č. 2 s výmerou 42,37 m²
• Jarmila Kupková, Turzovka Stred 398, 023 54 Turzovka
Nakoľko k žiadosti Jarmily Kupkovej bytom Turzovka Stred 398 ,023 54 Turzovka o pridelenie
nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti
Nižný Kelčov neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO
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ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

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

Uznesenie č. 4/2017-3.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jarmily Kupkovej o pridelenie nájomného bytu č. 2
s výmerou 42,37m2 v 16 – bytovom nájomnom dome č.1142.

Ad. 4 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ boli poslancom obecného zastupiteľstva
zaslané elektronickou poštou.

Rok 2016
Uznesenie č. 8/2016-8.2
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ladislava Matejova o opravu cesty.
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty.
Uznesenie č. 8/2016-8.3
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jána Hazuku o opravu cesty.
Komisia výstavby uskutoční obhliadku cesty.
Uznesenie č. 8/2016-8.4
v 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: Dávam do pozornosti pre komisiu výstavby.

Rok 2017
Uznesenie č. 2/2017-7.3
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Bitalovej Emílie o úpravu miestnej
komunikácie.
Podanie správy: Cesta bola vyspravená asfaltodrťou. Ostáva nám tu dorobiť odvodňovací
žľab.
Uznesenie č. 2/2017-7.4
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou o osadenie betónových korýtok v úseku do
priekopy v úseku po pravej strane miestnej komunikácie u Liskov od rodinného domu
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p.č. 1242 po rodinný dom p.č. 1117 v rozsahu – obec zakúpi korýtka, materiál
a zabezpečí potrebnú techniku, práce budú vykonané svojpomocne.
Podanie správy: Nákup sa ešte nerealizoval. Má to na starosti Ing. Lisko, ktorý vec
pripravuje.

Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť k rodinným domom Petra Šamaja, Jána
Ficeka, Ondreja Jurču a Jozefa Lukeša.
Podanie správy: Cesta bola vyspravená asfaltodrťou.

Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na polochu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komiunikácie.
Podanie správy: Zámer sa ešte nerealizoval z dôvodu postupnej realizácie plánovaných
prác.

Uznesenie č. 2/2017-7.7
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu mosta a preplatí rezivo a materiál na most vo
výške do 1 000,- EUR.
Podanie správy: Práce sú dokončené. Všetko bolo realizované svojpomocne. Celý materiál
ešte nie je zúčtovaný, ale myslím si že sme sa zmestili do ceny 500 EUR.
Nakoľko neboli ku Kontrole uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ doplňujúce otázky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.
Strana 4 z 23 Zápisnica č. 4/2017

Ad.5 Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2016
Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016 predniesol
bližšie pomocou videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva starosta obce. O ozrejmenie
správy a postup audítora poprosil starosta obce hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu ozrejmil správu nezávislého audítora
Ing. Tibora Bátoriho o overení riadnej účtovnej závierky 31. 12. 2016 a postup audítora.
Nakoľko neboli k Správe nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31. 12.
2016 doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko nezávislého audítora.

Ad.6 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce bolo poslancom
obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. O bližšie predstavenie poprosil starosta obce
hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce predstavil poslancom obecného zastupiteľstva Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a odporúčal prijať stanovisko: celoročné
hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad.
Nakoľko neboli k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
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ZDRŽAL
SA

nikto

Uznesenie č. 4/2017-6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce.

Ad.7 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016
Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016 bol poslancom obecného zastupiteľstva
zaslaný elektronicky. O bližšie predstavenie poprosil starosta obce hlavnú účtovníčku obce.
Hlavná účtovníčka obce spolu s hlavným kontrolórom obce predstavili pomocou videoprojekcie
poslancom obecného zastupiteľstva záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016.
Nakoľko neboli k Záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016 doplňujúce otázky,
dal starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-7.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016.
Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.
Následne poslanci hlasovali o financovaní schodku rozpočtu za rok 2016.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-7.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie schodku záverečného účtu za rok 2016 pokryť:
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•
•

zostatkom nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie zo ŠR za rok 2016,
ktoré prešli do rozpočtového roku 2017 vo výške 30 000 EUR
návratnými zdrojmi financovania – finančnými prostriedkami superlinky
(kontokorentný úver v Prima banke Slovensko a.s. do výšky 40 000 EUR)

Ad.8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2017
Plán Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2017
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór. V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej
tabuli. Zároveň bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. O jeho predstavenie poprosil starosta
obce hlavného kontrolóra obce.
Nakoľko neboli k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2017doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2017.

Ad.9 Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Vysoká nad Kysucou bol zaslaný poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky. Zároveň bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Vysoká nad Kysucou bližšie predstavil poslancom obecného zastupiteľstva starosta obce.
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Po následnej diskusii dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom
Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Vysoká nad Kysucou hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-9.1
1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou v zmysle urobených
úprav.

Ad.10 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2017 a č. 6/2017
Návrhy boli poslancom obecného zastupiteľstva prednesené prostredníctvom videoprojekcie.
Ako prvý bol predstavený návrh na úpravu rozpočtu obce č. 5/2017, ktorý je v kompetencii
starostu obce. O jej predstavenie starosta obce poprosil hlavnú účtovníčku obce.
Hlavná účtovníčka obce predstavila pomocou videoprojekcie návrh na úpravu rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou č.n5/2017, ktorá je v kompetencií starostu obce.
Nakoľko neboli k Návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2017
v kompetencií starostu obce doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecnému
zastupiteľstvu hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-10.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2017
v zmysle predloženého návrhu.
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Hlavná účtovníčka obce predstavila pomocou videoprojekcie návrh na úpravu rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou č. 6/2017
Nakoľko neboli k Návrhu na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2017 doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-10.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2017.
Súčasťou tohto bodu programu bolo i prejednanie návrhu na úpravu rozpočtu školy ZŠ s MŠ E.
A. Cernana - rozpočtové opatrenie školy č. 3 a Žiadosť o vydanie súhlasu. Starosta obce poprosil
riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana o bližšie predstavenie návrhu na úpravu rozpočtu školy ZŠ
s MŠ E. A. Cernana - rozpočtové opatrenie školy č. 3.
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana predniesol obecnému zastupiteľstvu Návrh na úpravu rozpočtu
školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana - rozpočtové opatrenie školy č. 3.
Nakoľko neboli k Návrhu na úpravu rozpočtu školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana - rozpočtové
opatrenie školy č. 3 doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-10.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana - rozpočtové
opatrenie školy č. 3 v zmysle predloženého návrhu.
Žiadosť o vydanie súhlasu so spolufinancovaním projektu - ZŠ s MŠ E. A. Cernana,
Ústredie 316, 02355 Vysoká nad Kysucou
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Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana obecnému zastupiteľstvu predniesol žiadosť o vydanie súhlasu
bližšie.
Nakoľko neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-10.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektovej výzvy „V základnej škole
úspešnejší“ podaného ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou vo výške 5% z vlastných
zdrojov zriaďovateľa, v prípade úspešnosti projektu.

Ad. 11 Rôzne
Nakoľko sme sa na predchádzajúcich schôdzach OZ venovali možnostiam rekonštrukcie,
modernizácií a doplnení verejného osvetlenia v obci Vysoká nad Kysucou o predstavenie
spôsobu možného riešenia požiadali zástupcovia projektanta pána Mikulu z Dolného Kubína.
Pomocou videoprojekcie bol obecnému zastupiteľstvu odprezentovaný zámer a určité spôsoby
riešenia verejného osvetlenia v našej obci.
Po následnej diskusii a zodpovedaní vznesených otázok dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie modernizáciu a doplnenie verejného osvetlenia v obci
Vysoká nad Kysucou v zmysle od prezentovaného zámeru.
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Návrh na počty žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na školský rok
2017/2018.
Návrh bližšie predstavil obecnému zastupiteľstvu riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počty prijímaných žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana
na školský rok 2017/2018 v zmysle predloženého návrhu.

Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2017 - 2019.
Zámer bližšie obecnému zastupiteľstvu predstavil riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ E. A. Cernana na roky
2017 - 2019.

Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 31. 12. 2016
Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 31. 12. 2016 predstavil obecnému zastupiteľstvu riaditeľ
ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
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Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 31. 12. 2016.

Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste v ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 06062017 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana bola
poslancom obecného zastupiteľstva zaslaná elektronickou formou. Starosta obce poprosil
hlavného kontrolóra obce o jej ozrejmenie.
Hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu ozrejmil Správu o výsledku finančnej kontroly
na mieste ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
06062017 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Ocenenie obce
Pri príležitosti konania sa Matúšovských hodových slávností v obci Vysoká nad Kysucou, ktoré
sa v tomto kalendárnom roku budú konať v dňoch 22. 9. 2017 – 24. 9. 2017 predložil starosta
obce návrh na ocenenia osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a
reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou.
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Návrh na ocenenie osobnosti:
Čestné občianstvo obce Vysoká nad Kysucou
Oblasť zdravotníctva
MUDr. Pavol Zimka
- za celoživotnú prácu stomatológa predovšetkým v prospech obyvateľov obce Vysoká nad
Kysucou
Cena obce Vysoká nad Kysucou
PaedDr. Jaroslav Velička
- za celoživotnú prácu a dielo, ktorou ako rodák šíri dobré meno obce a Kysúc
Ján Ďurčanský
- za celoživotnú obetavú prácu v prospech detí, aktívnu spolkovú a spoločenskú činnosť
Oblasť spolkovej činnosti
Helena Varechová
- za aktívnu spolkovú prácu a šírenia dobrého mena obce
Cena starostu obce Vysoká nad Kysucou
Oblasť športu
Futbalový kolektív žiakov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
- za víťazstvo V. ligy U15 QUICK SPORT ročníka 2016/2017
Futbalový kolektív mužov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
- za víťazstvo VI. ligy QUICK SPORT ročníka 2016/2017 a postup do V. ligy SSFZ

Nakoľko neboli doplňujúce k predloženému návrhu na ocenenie Čestným občianstvom a Cenou
obce predložených laureátov, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.6
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• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureáta MUDr. Pavla Zimku na udelenie ocenenia
Čestný občan obce Vysoká nad Kysucou
• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureátov PaedDr. Jaroslava Veličku, Helenu
Varechovú a Jána Ďurčanského na ocenenie Cena obce Vysoká nad Kysucou

Výzva na možnosť zakúpenia kompostovísk do jednotlivých domácností
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle zverejnenej výzvy kód:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 je obec Vysoká nad Kysucou oprávnená podať žiadosť a v prípade
jej úspešnosti i čerpať finančné prostriedy na projekt, ktorého zámerom by bolo vybavenie
domácností obce Vysoká nad Kysucou kompostérom. Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci
s RRA Kysuce preto pripravuje projekt „Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie
obce Vysoká nad Kysucou“
Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do vyššie spomínaného projektu je podmienené
súhlasom obecného zastupiteľstva.
Po následnej diskusii, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka
Jurčová, Mgr. Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2017-11.7
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom „Kompostér v
domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“ v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia v zmysle zverejnenej výzvy kód:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23
2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spolufinancovaním projektu „Kompostér v domácnosti
= čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“ vo výške 5% t.j. 7 238,10 EUR
z celkových oprávnených výdavkov 144 762,00 EUR

Žiadosť na odkúpenie pozemku parcely EKN 20017/1 zast. pl. a nádvoria o výmere 93
m² - Branislav Chobot, Ústredie 109, 023 55 Vysoká nad Kysucou trvalé bytom
Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina
Žiadosť bližšie predniesol obecnému zastupiteľstvu prednosta obecného úradu.
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Nakoľko neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť trvalú prebytočnosť majetku obce
Vysoká nad Kysucou a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho
majetku žiadateľovi:
Branislav Chobot, Ústredie 109, 023 55 Vysoká nad Kysucou trvalé bytom Trnavská 1357/13,
010 08 Žilina:
•

a to pozemku parc. č. C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou
o výmere 93 m2 zapísaného na LV 11008 v podiele 1/1.
Cena je stanovená: 1 € na základe toho, že žiadatelia za pozemok už raz zaplatili - Kúpna zmluva
zo dňa 21.10.1992
Odôvodnenie:
Parcela C-KN 20017/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 93
m2 zapísaná na LV 11008 v podiele 1/1 sa nachádza za rodinným domom, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa. Je súčasťou jeho zatiaľ neoplotenej časti dvora. Žiadateľ parcelu užíva ako svoju
vlastnú tak, ako to pred ním robili jeho rodičia a starí rodičia.
S ohľadom na dlhodobé užívanie pozemku žiadateľom, jeho umiestnenie a možnosť prístupu na
parcelu či jej využitia, je použitie spôsobu prevodu na základe dôvodu osobitného zreteľa
opodstatnené.

Návrh na vyradenie majetku OcÚ a TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie predniesol bližšie obecnému zastupiteľstvu prednosta obecného úradu.
Súčasťou návrhu na vyradenie z evidencie majetku obce sú aj slávnostné čierne kroje, ktoré
používala 14 rokov FS Vysočanka. Kroje boli šité na mieru pre jednotlivé členky FS Vysočanka
a v prípade schválenia návrhu ich vyradenia budú odpredané jednotlivým i bývalým členkám FS.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie

MENO
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poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

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

Uznesenie č. 4/2017-11.9
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku OcÚ a TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
v zmysle predloženého návrhu.

Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana- ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie
316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Návrh na vyradenie predniesol bližšie obecnému zastupiteľstvu prednosta obecného úradu
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu ochrany príjmu pána Imricha Trojáka - Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca
Žiadosť bližšie predstavil obecnému zastupiteľstvu prednosta obecného úradu.
Starosta obce
Sociálna pracovníčka odporučila jednorazovú výpomoc vo výške 200 EUR.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr.
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PROTI
ZDRŽAL
SA

Bohumil Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2017-11.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 200 Eur pre úhradu
poskytovaných slsociálnych služieb pre Imricha Trojáka umiestneného v Domove sociálnych
služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca.

Ústna žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc, Andrea Vyšinská, Nižný koniec 90,
023 55 Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Predkladám obecnému zastupiteľstvu môj návrh na jednorázovú finančnú výpomoc pre
pani Andreu Vyšinskú, bytom Nižný koniec 90, 023 55 Vysoká nad Kysucou. Ide o mladú rodinu
s dvomi maloletými deťmi. Manžel pani Vyšinskej mal veľmi vážny pracovný úraz a je
hospitalizovaný vo vážnom zdravotnom stave. Rodina sa preto dostala do finančných ťažkostí
a preto Vás žiadam o schválenie jednorázovej finančnej výpomoci. Navrhujem pomôcť rodine
sumou 400 EUR.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 400 Eur pre pani
Andreu Vyšinskú, Nižný koniec 90, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

Pripravované rozšírenie pohrebiska v ústredí obce
Starosta obce informatívne pomocou videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva
podniesol aktuálny stav prác týkajúcich sa prípravy rozšírenia pohrebiska v ústredí obce.
Iformoval poslancov, že ide o dlhodobý a náročný projekt, ktorý bude závisieť predovšetkým od
získania vlastníckych práv k pozemkom.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.13
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce týkajúce sa pripravovaného
zámeru rozšírenia pohrebiska v ústredí obce.

Vyporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam JUDr. Milan Chovanec, s.r.o., Vojtecha
Tvrdého 17,010 01 Žilina
Zastupuje navrhovateľku (účastníčku): Anna Pekaríková rod. Bilíková, Vysoká nad Kysucou
300, 023 55 vysoká nad Kysucou.
Starosta obce
Vyporiadava si pozemky pani Pekaríková a prechádza tade naša miestna komunikácia
(chodník) nie je vo vlastníctve obce je v užívaní obce. Obec má však pochopiteľný záujem, aby
chodník ostal minimálne v užívaní obce a preto bude súhlas obce podmienený podpísaním
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Žiadosť sa týka parcely EKN 8528.
Nakoľko neboli doplňujúce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2017-11.14
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním osvedčenia pani Anne Paríkovej, rod. Bilíkovej a
poveruje starostu obce, aby s menovanou spísal zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, čím bude
obci zaručené predkúpne právo pre vyporiadanie chodníka.

Miestne komunikácie
Starosta obce obecnému zastupiteľstvu pomocou videoprojekcie ozrejmil, že úpravou rozpočtu
obce sa podarilo vyčleniť na opravu miestnych komunikácií v tomto kalendárnom roku 20
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000,00 EUR. Následne poslancov obecného zastupiteľstva oboznámil z aktuálnym stavom
miestnych komunikácií a z prehľadom ich dotarajšej rekonštrukcie.
Starosta obce
Poslancom obecného zastupiteľstva navrhujem, aby sme sa dohodli na termíne a išli si miestne
komunikácie prejsť. Nakoľko máme obmedzené finančné prostriedky navrhujem, aby sme si
prešli tieto komunikácie: Slončiky, cestu pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana, na Semeteši - u Šupíkov,
u Cipkov a v Jedľovníku.
Ján Lysík, poslenc OZ
Súhlasím s týmto návrhom, ale musíme rátať s tým, že máme iba 20 000 Eur na opravu
miestných komunikácií. Musíme si urobiť poradie ciest.
Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Prejdeme si to pozrieme a uvidíme.
Starosta obce
Navrhujem termín stretnutia a prejdenie ciest vo štvrtok 06. 07. 2017 o 17:00 hodine pred
budovou obecného úradu v ústredí obce.

Ad.12 Interpelácie poslancov
Mgr. Katarína Chnapková
Ja by som sa chcela spýtať na dve veci.
Prvá je, či si sa pána starosta neinformoval ohľadom toho kompostoviska.
Druhá je autobus, ktorý bol pridaný na Smeteš keď vznikol Detský domov. Táto linka zachádza
na Semeteš až k Detskému domovu. Vodič SAD pán R. Chovanec vzhľadom na to, že jeho
manželka pracuje v Detskom domove na Semeteši, hovoril s cestujúcimi, že Detský domov sa od
01. 07. 2017 ruší a nebude tam autobus zachádzať. Chcem sa spýtať pán starosta vieš niečo o
tom?
Starosta obce
O možnom kompostovisku som už informoval a Správna rada TKO Semeteš n.o. s tým
samozrejme nesúhlasí, tak ako i obec Vysoká nad Kysucou.
O skrátení autobusovej linky nemám momentálne žiadne informácie, ale chcem ťa poprosiť aby
si mi čas odchodu a číslo linky zaslala e-mailom, aby som to mohol preveriť.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcela by som upozorniť na výtlk pri ihrisku. Zároveň sa chcem opýtať, že kedy sa nastrieka
prechod pre chodcov pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana. Aká je situácia ohľadne výstavby WC pri
cintoríne v ústredí.
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Starosta obce
Výtlk preveríme počas obhliadky miestnych komunikácií.
Podľa slov pána riaditeľa SC ŽSK v Čadci, striekanie čiar sa bude robiť jednotne v mesiaci
august.
K výstavbe WC na cintoríne - v piatok nám bolo doručené súhlasné stanovisko nášho pána
farára. Na základe tohto stanoviska možeme začať pracovať na príprave stavebného povolenia.
Mgr. Bohumil Krasula ,poslanec OZ
Ja by som sa chcel spýtať či má obec nejaké možnosti, aby sa vo Vyšnom Kelčove posilnil signál
jednak mobilného operátora „Orange“, ale taktiež i T-COM, pretože ten nol realtívne dobrý, ale
zoslabol.
Starosta obce
V roku 2012 som na podnet obyvateľov z Vyšného Kelčova zasielal žiadosť do spoločnosti
ORANGE o posilnenie mobilného signálu vo Vyšnom Kelčove. Avšak bezúspešne. Pripravím
preto list, ktorý zašleme mobilným operátorom, v ktorom ich požiadame o preverenie možností
posilniť signál v miestnej časti Vyšný Kelčov. O výsledkoch Vás budem informovať.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
U nás na Nižnom konci sa menili elektrické stĺpy a káble, ktoré mali krátke pripevnili elektrikári
na stĺp len tak. Je to škaredé, môže to povoliť a potom s tým bude problém.
Chcel by som sa spýtať, či by sa nedalo na dopravný inšpektorát požiadať o obmedzenie
rýchlosti u nás na Nižnom konci v tej prudkej zákrute, pretože každú chvíľu máme niekoho v
záhrade a rozbitý plot.
Starosta obce
Nemám žiadne námietky voči obmedzeniu rýchlosti v spomínanej inkriminovanej časti. Bol by
som nerád, aby obmedzenie rýchlosti inicioval starosta obce resp. obecné zastupiteľstvo, lebo
v tomto je veľmi náročné nájsť precedens. Príkladom je rovinka na Nižnom Kelčove. V minulosti
bola za prejazdom na Širkom moste značka koniec obce. Vodiči teda jazdili cez Nižný Kelčov
rýchlosťou ako mimo obce bez ohľadu na to, že tam je križovatka a stala sa tam i smrteľná
dopravná nehoda. Na žiadosť obyvateľov došlo k premiestneniu dopravného značenia, proti
čomu sa dvihla vlna protestov vodičov, ale i ostatných obyvateľov obce, ktorí tam dostali pokutu
a chcú tade jazdiť rýchlejšie. Ak so žiadosťou však prídu obyvatelia miestnej časti Nižný koniec
budeme v tom samozrejme konať.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ešte by som sa chcel spýtať na pozemky pod tie chodníky, ktoré plánujeme v obci a ešte na
chodníky na cintoríne, pretože je to v otrasnom stave.
Starosta obce
Na vyporiadaní vlastnícky práv k pozemkom, ktoré by mali tvoriť budúci chodník pozdĺž cesty
II/487 sa aktívne pracuje. Je to však zdĺhavý proces.
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Chodník na cintoríne bol zaradený do rozpočtu a urobíme všetko preto, aby sa nám ho padarilo
zrealizovať.

Ad.10 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia.
Dopracovali sme sa k záveru dnešnej schôdze. Úprimne Vám ďakujem za účasť na dnešnej
schôdzi obecného zastupiteľstva, za Vašu podporu a pochopenie rozvojových a existenčných
plánov obce.
Nakoľko sa blíži prázdninové obdobie a mnohí z Vás si budú chcieť užiť leto zaslúženou
dovolenkou, želám Vám veľa slnečných a krásnych dní s Vašimi najbližšími, vždy sťastný
a bezpečný návrat domov, aby ste počas nadchádzajúcich dní načerpali dostatok fyzických
i duševných síl pre Vašu prácu, ale i pre prácu v prospech našej obce. Samozrejme srdečne Vás
pozývam na všetky podujatia, ktoré obec Vysoká nad Kysucoiu počas nadchádzajúceho leta
pripravuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

Následne starosta obce štvrtú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2017
ukončil o 18:16 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

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

Mgr.Katarína Chnapková

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

Zapisovateľ:
Nikola Zajacová

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