Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

7/2017

dátum:
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12.12.2017

Zápisnica OZ č. 7/2017
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 12.12.2017 v
pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Ing. Miroslav Dočár
Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Janka Jurčová
Ján Lysík
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Bohuslav Krasula
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: prítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou,
miestna časť Nižný Kelčov
5. Dodatok 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
6. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká́ nad
Kysucou na rok 2018-2020
8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020
9. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2016 a Konsolidovanej
účtovnej závierky na rok 2016
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
11. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
12. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej
nad Kysucou za rok 2017
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13. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016
14. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 a č. 12/2017
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

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. 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. Katarína Jantošová, Mgr.
Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa
12.12.2017.

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: Mgr. Janka Jurčová
Dpt. Jozef Vavrica
Návrhová komisia: Ján Lysík, Miroslav Dorman
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať.
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.

Ad. 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzi
obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou formou.

Rok 2017
Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na polohu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komunikácie.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval. Samozrejme zámer bude realizovaný čo
najskôr v závislosti od počasia.
Uznesenie č. 3/2017-5.7
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty a obec
zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval. Stále sme sa snažili nájsť vhodnejší
spôsob, ale bohužiaľ inak to asi nepôjde. Samozrejme zámer bude realizovaný čo najskôr
v závislosti od počasia.
Uznesenie č. 5/2017-5.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1) predloženie žiadosti „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana” o poskytnutie
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou výstavby novej telocvične na rok 2017
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2) spolufinancovanie projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernna“ vo výške
spoluúčasti uvedenej v žiadosti, najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podanie správy: Žiadosť bola neúspešná.
Uznesenie č. 6/2017-3.2
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce spracovať dokument, v ktorom budú
prehľadne zaznamenané investície do jednotlivých miestnych komunikácií.
Podanie správy: Požadovaný prehľad sa spracováva. Prehľad bude odprezentovaný
obecnému zastupiteľstvu na prvej schôdzi obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku
2018. Súčasťou zoznamu však nebudú len informácie týkajúce sa samotnej opravy
konkrétnej cesty, ale i kto a kedy žiadal obecné zastupiteľstvo o jej opravu.
Uznesenie č. 6/2017-7.9
v Obecné zastupiteľstvo Upovedomenie berie na vedomie a poveruje starostu obce
prejednať možnosti riešenia s právnym zástupcom obce Vysoká nad Kysucou.
Podanie správy: Právny zástupca obce JUDr. Peter Strapáč, PhD. obci odporúča nesúhlasiť
s navhovanou zmenou zápisu a teda zaujať obci nesúhlasný postoj i s odvolaním sa na
skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo musí nakladať s majetkom obce hospodárne.
Nakoľko 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-3.1
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vykonaním navrhovanej zmeny a to zrušením LV č. 1048
v podiele ¼ u parciel CKN 6981, CKN 6982 a CKN 7037.
Odôvodnenie:
Obec Vysoká nad Kysucou nadobudla uvedený majetok na základe v tom čase platnej legislatívy
a vlastnícky nárok uvedený v LV č. 1048 v podiele ¼ na parcely CKN 6981 – orná pôda
o výmere 2922 m2, CKN 6982 – zastavané plochy o výmere 412 m2 a CKN 7037 – trvalé
trávnaté porasty o výmere 539 m2 považujeme za plne legitímny.

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich
schôdzi OZ, 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-3.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č.1142 vo Vysokej nad
Kysucou v miestnej časti obce Nižný Kelčov
Do dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva boli doručené ďalšie žiadosti o pridelenie bytu
v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Nižný
Kelčov. Všetky žiadosti boli prejednané komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Starosta obce poprosil o stanovisko komisie k daným žiadostiam.
Predseda komisie poslancom OZ podal stanovisko k jednotlivým žiadostiam.
Žiadosti o malometrážne jednoizbové byty:
• Júlia Boncová, Turzovka - Stred 411, 023 54 Turzovka
- komisia odporúča schváliť byt č. 13 s výmerou 29,08m²
•

Lenka Jankovská, Horný Vadičov 115,032 45 Kysucké Nové Mesto
- komisia odporúča schváliť byt č. 16 s výmerou 37,12m²

•

Mário Cisarík, Vysoká nad Kysucou 276, 023 55 Vysoká nad Kysucou
- komisia odporúča schváliť byt č. 7 s výmerou 28,72m²

•

Nikola Zajacová, Vyšný Kelčov 696,023 55 Vysoká nad Kysucou
- komisia odporúča schváliť byt č. 15 s výmerou 42,98 m²

•

Miroslav Baláž, Turzovka - Stred 375 blok 10, 023 54 Turzovka
- komisia odporúča schváliť

•

Daša Krajčírovičová, Závodie 38, 023 54 Turzovka
- komisia odporúča schváliť

•

Pavol Kubinec, Nižný koniec 45, 023 55 Vysoká nad Kysucou
- žiadosť neúplná, z tohto dôvodu žiadosť nebude posudzovaná obecným zastupiteľstvom
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• Júlia Boncová, Turzovka - Stred 411, 023 54 Turzovka - byt č. 13 s výmerou 29,08m²
Nakoľko k žiadosti Júle Boncovej bytom Turzovka - Stred 411, 023 55 Turzovka o pridelenie
nájomného bytu č. 13 s výmerou 29,08 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 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. Katarína Jantošová, Mgr.
Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Júlie Boncovej o pridelenie jednoizbového bytu byt č.
13 s výmerou 29,08m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov.
• Lenka Jankovská, Horný Vadičov 115, 032 45 Kysucké Nové Mesto - byt č. 16
s výmerou 37,12m²
Nakoľko k žiadosti Lenky Jankovskej bytom Horný Vadičov 115, 032 45 Kysucké Nové Mesto
o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142
vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-4.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Lenky Jankovskej o pridelenie bytu č. 16 s výmerou
37,12m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný
Kelčov.
• Mário Cisarík, Vysoká nad Kysucou 276, 023 55 Vysoká nad Kysucou - byt č. 7
s výmerou 28,72m²
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Nakoľko k žiadosti Mária Cisaríka bytom Vysoká nad Kysucou 276, 023 55 Vysoká nad
Kysucou o pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² v 16-bytovom nájomnom dome
č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-4.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mária Cisaríka o pridelenie bytu č. 7 s výmerou
28,72m² v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný
Kelčov.
• Nikola Zajacová, Vyšný Kelčov 696,023 55 Vysoká nad Kysucou - byt č. 15 s výmerou
42,98 m²
Nakoľko k žiadosti Nikoly Zajacovej bytom Vyšný Kelčov 696,023 55 Vysoká nad Kysucou
o pridelenie nájomného bytu č. 15 s výmerou 42,98 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142
vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, , Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-4.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Zajacovej o pridelenie jednoizbového bytu č.
15 s výmerou 42,98 m² v 16–bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov.
• Miroslav Baláž, Turzovka - Stred 375 blok 10, 023 54 Turzovka
Nakoľko k žiadosti Miroslava Baláža bytom Turzovka - Stred 375 blok 10, 023 54 Turzovka
o pridelenie nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať.
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Hlasovanie
Poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-4.5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Miroslava Baláža o pridelenie jednoizbového bytu
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu úplnej obsadenosti bytov, žiadosť ostáva
naďalej v evidencií záujemcov a v prípade uvoľnenia bytu bude opätovne prehodnotená..

• Daša Krajčírovičová, Závodie 38, 023 54 Turzovka - komisia neodporúča schváliť
Nakoľko k žiadosti Daše Krajčírovičovej bytom Závodie 38, 023 54 Turzovka o pridelenie
nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti
Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-4.7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Daše Krajčírovičovej o pridelenie jednoizbového
bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 z dôvodu úplnej obsadenosti bytov, žiadosť ostáva
naďalej v evidencií záujemcov a v prípade uvoľnenia bytu bude opätovne prehodnotená..

Ad. 5 Dodatok č.2/2017 k Všeobecne- záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskom klube na
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
Dodatok č. 2/2017 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
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materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká
nad Kysucou bol doručený vrátane dôvodovej správy poslancom OZ elektronickou formou.
Predmetom je úprava príspevku v Čl. 3 bod 1, ktorý sa mení na nasledovné znenie: „Príspevok
na žiaka, ktorý navštevuje školský klub v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana činí
na jedno dieťa sumu: 5,00 Eur/dieťa/mesiac“
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k návrhu Dodatku č. 2/2017 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, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-5
1. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Dodatku č. 2/2017 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.
2. Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2/2017 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. 6 Prejednanie žiadosti súvisiacich s rozpočtom obce
Žiadosti súvisiace s rozpočtom obce, boli poslancom OZ zaslané elektronickou formou.
Žiadosť o finančnú pomoc pre organizáciu - Základná organizácia - Zväz postihnutých
civilnými chorobami - predsedkyňa organizácie Mária Šupčíková, 023 55 Vysoká nad
Kysucou
Žiadosť bližšie poslancom OZ predniesol starosta obce.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k predloženej žiadosti o finančnú pomoc pre organizáciu
ZO-ZPCCH, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Strana 10 z 45 Zápisnica č.7/2017

Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-6.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu pre organizáciu ZO-ZPCCH vo výške 300,EUR.
Žiadosť o finančnú podporu organizácie - Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov vo Vysokej nad Kysucou- predseda SZPB Tibor Gáborik
Žiadosť bližšie predstavil poslancom OZ starosta obce.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k predloženej žiadosti o finančnú podporu organizácie pre
organizáciu ZO-SZPB, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-6.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančnú podporu organizácie ZO-SZPB vo výške 100,-EUR.
Žiadosť o osadenie odvodňovacích korýtok - Mgr. Zuzana Odnogová, Vysoká nad
Kysucou 1216, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť bližšie pomocou videoprojekcie predniesol poslancom OZ starosta obce.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy k prednesenej
žiadosti, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-6.3

Strana 11 z 45 Zápisnica č.7/2017

Obecné zastupiteľstvo žiadosť berie na vedomie a poveruje starostu obce prekonzultovať
riešenie žiadosti v súčinnosti s SSE Distribúciou a.s. pri oprave povrchu miestnej komunikácie
v jarných mesiacoch v roku 2018.
Návrh na vyriešenie majetko-právneho vzťahu k prístupovej ceste vedúcej cez parcelu
CKN 1943 - Marek Kováčik, Vysoká nad Kysucou 268, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť bližšie pomocou videoprojekcie predstavil prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy k prednesenej
žiadosti, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-6.4
Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy so ŽSR a prenájmom parcely C-KN 1943, t.t.p.,
o výmere 1141 m2.
2. poveruje starostu obce prejednať zámer obce Vysoká nad Kysucou o prenájom parcely CKN 1943, t.t.p., o výmere 1141 m2 so ŽSR

Ad. 7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020
Odborné stanovisko bolo poslancom OZ doručené elektronickou poštou. O prednesenie starosta
obce požiadal hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce následne predniesol poslancom OZ Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu na rok 2018-2020.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k bodu č.7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr.
Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
Strana 12 z 45 Zápisnica č.7/2017

ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 7/2017-7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019-2020.

Ad. 8 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018-2020
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný elektronickou formou. Pri
jeho zostavovaní boli zohľadnené všetky dlhodobé priority obce a snaha zachovať nastavený
trend rozvoja obce. Samozrejme nie je v ľudských silách predpokladať možné a nepredvídateľné
aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom kalendárnom roku a ktoré sa môžu priamo odvíjať od
budúcich programových výziev, podaných projektov a ich prípadného schválenia či už
prebiehajúcich stavebných aktivitách obce. Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol
zameraný na určité projekty, ktoré by mali byť v kalendárnom roku 2018 prioritou:
- výstavba toaliet pri cintoríne v ústredí obce
- začať s prvými etapami výstavby chodníka v závislosti na majetko-právnom vysporiadaní
- nákup pozemku pod pripravovaný zámer zberného dvora
- nákup pozemku pod pripravovaný zámer nového cintorína
- výstavba chodníkov na cintoríne v ústredí obce
- spoluúčasť na realizovaných projektoch
Musím povedať, že i ja sám by som rád do rozpočtu „dostal“ napríklad viac napr. na ďalšie
úpravy miestnych komunikácií či drobnú výstavbu, ale podstatou je, že návrh rozpočtu je
nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe hlavného kontrolóra i reálny.
Súčasťou rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou je aj rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Starosta
obce poprosil hlavnú účtovníčku o ozrejmenie a bližšie predstavenie rozpočtu ZŠ s MŠ E. A.
Cernana na roky 2018-2020.
Hlavná účtovníčka pomocou videoprojekcie bližšie predstavila poslancom OZ rozpočet ZŠ s MŠ
E. A. Cernana na rok 2018 a výhľadový rozpočet na roky 2019 - 2020.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok
2018 a zároveň i k výhľadovému rozpočtu na roky 2019 - 2020, ktorý je súčasťou rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou, 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, Ján Lysík, Jozef Zborovan
nikto
Dpt. Jozef Vavrica
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Uznesenie č. 7/2017-8.1
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2018
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019 – 2020.
Následne hlavná účtovníčka poslancom obecného zastupiteľstva predstavila a bližšie ozrejmila
pomocou videoprojekcie rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 – 2020 a zároveň
odpovedala na vznesené otázky a vysvetlila pripomienky poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce
Bude potrebné budúci rok urobiť i zateplenie nájomných bytov p.č. 1259 v Ústredí obce,
z dôvodu vlhkosti.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Koľko by to celé stálo?
Starosta obce
Dám vypracovať cenovú ponuku a do budúcej schôdze obecného zastupiteľstva by som Vám ju
vedel predložiť.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Návrhu rozpočtu na rok 2018, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-8.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na
rok 2018 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu výhľadového rozpočtu na roky
2019 - 2020, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-8.3
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky
2019 - 2020.

Ad. 9 Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2016
a Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
Obe správy spoločne so samotnými dokumentmi boli doručené poslancom OZ elektronickou
formou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Správe nezávislého audítora o overení Výročnej
správy za rok 2016, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-9.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení Výročnej správy
za rok 2016.
Následne starosta obce vyzval prítomných poslancov o vznesenie pripomienok k predloženej
Výročnej správe obce Vysoá nad Kysucou za rok 2016.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Výročnej správe obce Vysoká nad Kysucou za
rok 2016, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2016.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani k Správe nezvislého audítora o overení
Konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2016, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO
Strana 15 z 45 Zápisnica č.7/2017

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 7/2017-9.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení Konsolidovanej
účtovnej závierky na rok 2016.

Ad. 10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2018 bol poslancom OZ zaslaný
elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený i na úradnej tabuli obce a taktiež
i na webovej stránke obce priamo v sekcii určenej zverejňovaniu dokumentov hlavného
kontrolóra. Plán vypracoval a predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán
vychádza z aktuálneho úväzku hlavného kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý
dokument, ale môže sa doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich schôdza
OZ. O bližšie predstavenie a ozrejmenie starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce pomocou vidoerojekcie poslancom OZ bližšie predstavil Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1. pol rok 2018,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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok
2018.

Ad. 11 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky ako súčasť správy
úseku prednostu OcÚ a výstavby. V materiály je prehľadne spracovaný zoznam do akých výziev
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sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do dátumu spracovania. Ten zoznam je pomerne rozsiahly
a za každou jednou žiadosťou si je nutné predstaviť enormné množstvo práce z jej prípravou,
nakoľko toto realizuje predovšetkým starosta obce spoločne s prednostom OcÚ. Samotné
žiadosti nám pripravuje RRA Kysuce. Dňa 11. 12. 2017 obec Vysoká nad Kysucou podala
ďalšiu žiadosť do grantového programu Zelené Oázy. Obec sa uchádza o dotáciu na výstavbu
Workoutového ihriska pre mladých.
Starosta obce spoločne s prednostom OcÚ pomocou videoprojekcie predniesli a bližšie ozrejmili
poslancom OZ Zapojenie sa obce do zverejnených výziev.
Výberové konania v roku 2017
Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Por.č. Predmet zákazky (názov)

Dátum

Vybraný

Hodnota

zverejnenie uchádzač
1.

(€)

ZŠ s MŠ E.A. Cernana, 023

17.01.2017

Estor Building,

55Vysoká nad Kysucou 316 –

až

s.r.o.

Rekonštrukcia podlahy chodby

15.02.2017

U Sojkov 61

I.NP

32.950,00

023 55 Vysoká nad
Kysucou

(stavebné práce)
Zákazka zrealizovaná
2.

Výmena

vchodových

v budove

dverí 10.03.2017

zdravotného

až

Radovan

Frollo,

Ekodrevstav

strediska, budove byt. domu č. 31.03.2017

023 55 Vysoká nad

1260

Kysucou 1322.

so

14.b.j.

a budove

7.516,80

materskej školy
(stavebné práce)
Zákazka zrealizovaná
3.

Modernizácia šatní prípravky, 22.03.2017

PA MARKET-

žiakov

Priemyselný tovar

a dorastencov

TJ až

Spartak Vysoká nad Kysucou

05.04.2017

(dodanie tovaru v rátane dopravy)

4.890,50

023 55 Vysoká nad
Kysucou 214

Zákazka zrealizovaná
4.

Modernizácia šatní prípravky, 24.05.2017

Radovan

žiakov

Ekodrevstav

a dorastencov

Spartak Vysoká nad Kysucou

TJ až
02.06.2017

Frollo,

1.778,22

023 55 Vysoká nad
Kysucou 1322

(stavebné práce)
Zákazka zrealizovaná
5.1.

Projekt Z chalupy do chalupy- 30.05.2017

Estor Building,

z Vysokej do Jaworzynky :

s.r.o.

až
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32.738,77

Prestavba a modernizácia

08.062017

priestorov vestibulu na

U Sojkov 61

023 55 Vysoká nad
Kysucou

výstavné priestory
v Administratívnej budove
obce Vysoká nad Kysucou
(stavebné práce)
Zákazka zrealizovaná
5.2.

Projekt Z chalupy do chalupy- 15.08.2017

A&T

z Vysokej do Jaworzynky :

až

s.r.o., Vysoká nad

Vybavenie

výstavných

23.08.2017

Kysucou 261

priestorov

vitrínami,

presklenými

pultami,

výstavnými

panelmi

Services,

7.461,60

a drevenými stojanmi
(dodanie tovaru s osadením)
Zákazka zrealizovaná
5.3.

Projekt Z chalupy do chalupy- 04.07.2017

CB MEDIA, s.r.o.,

z Vysokej do Jaworzynky :

až

Zborov

Webový portál

16.08.2017

Bystricou 384

768,00

nad

(poskytnutie služby)
Zákazka zrealizovaná
5.4.

Projekt Z chalupy do chalupy- 14.08.2017

Mária ŠČURYOVÁ,

z Vysokej do Jaworzynky :

až

MAGMA

Propagačné marketingové

06.09.2017

Svrčinovec 198

1.500,00

materiály- kalendár podujatí
vo Vysokej nad Kysucou a
Jaworzynke
(dodanie tovaru)
Zákazka zrealizovaná
5.5.

Projekt Z chalupy do chalupy- 04.08.2017

Rastislav

z Vysokej do Jaworzynky :

až

Záhradnícka

04.09.2017

3859

Fotoaparát

na

zdokumentovanie

tradičnej

Vrátny

792,00

21A

911 01 Trenčín

ľudovej kultúry
(dodanie tovaru)
Zákazka zrealizovaná
5.6.

Projekt Z chalupy do chalupy- 04.09.2017

REAL PLUS, s.r.o.

z Vysokej do Jaworzynky :

až

Penzión Javorník č.

Občerstvenie

13.09.2017

226

na

výstavy

vernisáž

023 56 Makov

(poskytnutie služby)
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480,00

Zákazka zrealizovaná
5.7.

Projekt Z chalupy do chalupy- 05.07.2017

CECH

z Vysokej do Jaworzynky :

až

s.r.o.

Kancelárske potreby súvisiace

24.07.2017

Mierová č. 1742

s realizáciou projektu

Kompany,

1.259,54

022 01 Čadca

(dodanie tovaru)
Zákazka zrealizovaná
5.7.

Projekt Z chalupy do chalupy- 11.09.2017

Radolský Reklama,

z Vysokej do Jaworzynky :

až

s.r.o.

Informačná tabuľa

18.09.2017

Svrčinovec č. 198

Vysokotlaké hasiace zariadenie

24.07.2017

ZAHAS, s.r.o.,

(dodanie tovaru)

až

Trnávka 11

Zákazka zrealizovaná

23.08.2017

751 31 Lipník nad

70,00

(dodanie tovaru)
Zákazka zrealizovaná
6.

2.971,61

Bečvou, ČR
7.

Oprava a údržba miestnych

11.08.2017

Ing. Pavol Šutý-

komunikácií – Vysoká nad

až

Ekostav,

Kysucou 2017

14.09.2017

Oščadnica 19

SANITÁRNY WC

26.09.2017

CONTAINEX

KONTAJNÉR

až

Container-

(dodanie tovaru)

09.10.2017

Handelsgesellschaft

31.886,85

(stavebné práce)
Zákazka zrealizovaná čiastočne
(práce vykonané v hodnote 20.000
€)
8.

Zákazka zrealizovaná

6.084,00

m.b. H.
A-2355 Wiener
Neudorf
IZ NOE- Sued,

Straße 14
9.

10.

VIEME KAM IDEME

17.08..2017

ARDSYSTÉM, s.r.o.

(dodanie tovaru)

až

Pavla Mudroňa 5

Zákazka zrealizovaná

31.08.2017

010 01 Žilina

Výmena okien a dverí na

24.10.2017

Radovan Frollo,

budove Domu služieb s.č. 200

až

Ekodrevstav

(stavebné práce)

08.11.2017

023 55 Vysoká nad

Zákazka sa realizuje
11.

2.731,80

10.010,93

Kysucou 1322

Prístavba prístrešku Domu

24.05.2017

Radovan Frollo,

nádeje Vyšný Kelčov

až

Ekodrevstav
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5.793,10

(stavebné práce)

02.06.2017

Zákazka sa realizuje

023 55 Vysoká nad
Kysucou 1322

Projekty a žiadosti o nenávratný finančný príspevok za rok 2017
A) Žiadosti o dotáciu v roku 2016, ktoré boli realizované v roku 2017
1.)

Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
NFP

cestou - Okresný úrad v Žiline, odbor školstva

Názov

Odstránenie havarijného stavu budovy ZŠ s MŠ Cernana Vysoká nad

projektu

Kysucou – Rekonštrukcia podlahy chodby I.NP

Komenského 35, 010 01 Žilina

Žiadosť zaslaná dňa 01.03.2016

Cieľ

-

ústredného kúrenia a rozvodov vody

projektu
Náklady (€)

zhotovenie epoxidovej podlahy na chodbe I.NP s výmenou rozvodov

Požadovaný príspevok..............................................................................30.469,00
Spolufinancovanie .......................................................................................3.352,00
Spolu.............................................................................................................33.821,00

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný – obec získala dotáciu 30.000,00 €
Projekt zrealizovaný

2.)

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

Názov projektu

Z chalupy do chalupy – z Vysokej do Javorzynki
Projekt podaný: 09.09.2016

Cieľ projektu

Obec Vysoká nad Kysucou a Towarzystwo Przyjaciól Múzeum
Regionalnego – zrealizovať medzinárodný projekt prostredníctvom
výstav – v priestoroch vestibulu KD Vysoká nad Kysucou (prestavba)

Náklady (€)

Požadovaný
príspevok(85%)..................................................................49.135,95
Dotácia zo št. rozpočtu (10%).................................................................
5.780,70
Spolufinancovanie

obce

(5%)....................................................................

2.890,36
Spolu...........................................................................................................57.
807,01

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný. Oprávnené náklady boli schválené vo výške
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55.716,01 € (100%).
Obec získala dotáciu
(85%)...............................................................47.358,60 €
Projekt zrealizovaný

B) Žiadosti o dotáciu v roku podané v roku 2017
1.)

Poskytovateľ Žilinský samosprávny kraj
NFP

Komenského 48, Žilina

Názov

Fest Rock Vysoká nad Kysucou

projektu

Program výzvy: Kultúra
Podprogram výzvy :1- Živá kultúra
Žiadosť zaslaná dňa 15.02.2017

Cieľ

Prezentácia

projektu

Matúšovských hodových slávnosti

Náklady (€)

Požadovaný príspevok ....................................................................................1.500,00

domácich

a

regionálnych

kultúrnych

skupín

počas

Spoluúčasť obce..................................................................................................500,00
Spolu................................................................................................................2.000,00

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný - projekt zrealizovaný

2.)

Poskytovateľ Žilinský samosprávny kraj
NFP

Komenského 48, Žilina

Názov

Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ Spartak Vysoká

projektu

nad Kysucou
Program výzvy: Šport
Podprogram výzvy :1- Športoviská
Žiadosť zaslaná dňa 15.02.2017

Cieľ

Rekonštrukcia šatní v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou pre

projektu

mládežnícke kategórie

Náklady (€)

Požadovaný príspevok.....................................................................................1.500,00
Spoluúčasť obce...............................................................................................5.280,58
Spolu................................................................................................................6.780,58

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný – príspevok 1.500 €
Projekt zrealizovaný.

3.)

Poskytovateľ

Nadácia Pontis KIA Motors Slovakia,

NFP

(žiadosť zaslala TJ Spartak Vysoká nad Kysucou)
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Názov

Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ Spartak Vysoká

projektu

nad Kysucou

Cieľ projektu

Rekonštrukcia šatní v budove TJ Spartak Vysoká nad Kysucou pre

Žiadosť zaslaná dňa 27.02.2017
mládežnícke kategórie

Náklady (€)

Požadovaný príspevok....................................................................................4.950,00
Spoluúčasť obce..............................................................................................2.250,00
Spolu...............................................................................................................7.200,00

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný – príspevok 4.950 €
Projekt zrealizovaný.

4.)

Poskytovateľ Enviromentálny fond,
NFP

Martinská 49, 821 05 Bratislava

Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu č. 215

projektu

Žiadosť zaslaná dňa 15.03.2017

Cieľ

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie,

projektu

výmena okien a dverí

Náklady (€)

Požadovaný príspevok.................................................................................200.000,00
Spolufinancovanie ........................................................................................59.969,95
Spolu............................................................................................................259.969,95

Vyjadrenie

Projekt neúspešný
(zaradený do zásobníka pre kalendárny rok 2017)

5.)

Poskytovateľ Ministerstvo financií SR
NFP

Štefaničova 5, 815 82 Bratislava

Názov

Výmena okien a dverí v budove Domu služieb č. 200

projektu

Projekt podaný: 31.03.2017

Cieľ

Výmena okien a dverí za účelom zníženia energetických nákladov

projektu
Náklady (€)

Požadovaný príspevok..............................................................................13.455,00
Spolufinancovanie .......................................................................................1.495,00
Spolu.............................................................................................................14.950,00

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný z časti - obec získala dotáciu vo výške 9.500 €
Projekt sa realizuje a bude ukončený do 22.12.2017.
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Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Prezídium HaZZ SR

Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy Požiarnej zbrojnice č. 735

projektu

Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2017

Cieľ

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie,

projektu

výmena okien a dverí

Náklady

Požadovaný príspevok..................................................................................74.546,77

(€)

Spolufinancovanie ..................................................................................................0

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Spolu.............................................................................................................74.546,77

7.)

Poskytovateľ

Žilinský samosprávny kraj

NFP

Komenského 48, Žilina

Názov

Vieme, kam ideme

projektu

Program výzvy: Regionálny rozvoj
Podprogram výzvy :Verejný priestor a verejná infraštruktúra
Žiadosť zaslaná dňa 05.05.2017

Cieľ projektu Vytvoriť informačný systém smerovými tabuľami pre uľahčenie orientácie
najmä pre návštevníkov obce

Náklady (€)

Požadovaný príspevok.................................................................................... 1.500,00
Spoluúčasť obce...............................................................................................1.977,60
Spolu................................................................................................................3.477,60

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný- príspevok 1.495 €
Projekt zrealizovaný

8.)

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia
NFP

Drieňova 22, Bratislava

Názov

Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou

projektu

doplnenia kamerového systému
Projekt podaný: 05.05.2017

Cieľ projektu Rozšírenie existujúceho kamerového systému za účelom zvýšenia
bezpečnosti a zníženia kriminality

Náklady (€)

Požadovaný príspevok...................................................................................16.320,00
Spolufinancovanie ........................................................................................ 4.080,00
Spolu.............................................................................................................20.400,00

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený
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9.)

Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
NFP

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Názov

Motivujme žiakov k zdravému životnému štýlu

projektu

Výzva: Zdravie na tanieri

Cieľ

Získanie dotácie pre zlepšenie poskytovania zdravého životného štýlu pre

projektu

nákup zariadení:

Náklady (€)

Projekt podaný: 30.05.2017

-

pracovný stôl 2ks

-

univerzálny robot 1ks

Požadovaný príspevok...................................................................................10.000,00
Spolufinancovanie ........................................................................................... 537,34
Spolu..............................................................................................................10.537,34

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

10.)

Poskytovateľ Úrad vlády SR
NFP

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Názov

Zdravie je v našich rukách

projektu

Projekt podaný: 30.05.2017

Cieľ

Vytvoriť nové a lepšie podmienky pre šport a aktívne trávenie voľného času

projektu

detí, mládeže a širokej verejnosti, v areáli ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká

Náklady (€)

Požadovaný príspevok...................................................................................11.992,42

nad Kysucou

Spolufinancovanie ........................................................................................

631,18

Spolu..............................................................................................................12.623,60

Vyjadrenie

Projekt bol úspešný – výzva však bola zrušená

11.)

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia
NFP

Drieňova 22

Názov

Chránime si svojich občanov

projektu

Projekt podaný: 09.06.2017

Bratislava
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Cieľ

DRON s príslušenstvom, vysokotlaková hasiaca sada, snežné pásy v čítane

projektu

montážnych sád na 6-kolku, 4-kolku

Náklady (€)

Požadovaný príspevok...................................................................................13.700,00
Spolufinancovanie ........................................................................................

725,00

Spolu..............................................................................................................14.425,00

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

12.)

Poskytovateľ

Slovenská inovačná a energetická agentúra

NFP

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy č. 1338

Operačný program: Kvalita životného prostredia

projektu
Cieľ projektu

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie
obvodového plášťa , strešného plášťa a výmena okien a dverí

Náklady (€)

Požadovaný príspevok................................................................................114.791,92
Spolufinancovanie obce ................................................................................ 6.041,68
Spolu......................................................................................................... 120.833,60

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

13.)

Poskytovateľ

Ministerstvo ŽP SR, Sekcia enviromentálnych programov a projektov

NFP

Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Názov

Kompostér v domácnosti =čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad

projektu

Kysucou

Cieľ projektu

Zakúpenie 1.340 ks 600 l záhradných kompostovacích zásobníkov

Operačný program: Kvalita životného prostredia

1. Projekt podaný: 28.07.2017
(kompostérov) pre domácnosti a 10 ks 1000 l kompostérov pre potreby
obce- snaha o zníženie tvorby odpadu, ktorý sa ukladá na skládku.
Biologický rozložiteľný odpad komunálny odpad (bioodpad), je možnosť
kompostovať

Náklady (€)

Požadovaný príspevok(95%)......................................................................137.523,90
Spolufinancovanie (5%) ...............................................................................7.238,10
Spolu...........................................................................................................144.762,00

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

14.)

Poskytovateľ

COOP Jednota

NFP

Palárikova 87, 022 01 Čadca
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Názov

WORKOUTOVÉ IHRISKO

projektu

Projekt podaný: 14.07.2017

Cieľ projektu

Príprava aktivít na verejnoprospešné činnosti zameranej na vytváranie
a zlepšovanie podmienok pre rekreačno- športové aktivity občanov

Náklady (€)

Požadovaný
príspevok....................................................................................6.000,00
Spolufinancovanie
.........................................................................................1.920,00
Spolu..............................................................................................................7.920,00

Vyjadrenie

Projekt nebol schválený – oznámenie zo dňa 31.07.2017

15.)

Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania a kompetencií
NFP

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Názov

Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný Kelčov

projektu

Žiadosť zaslaná dňa 31.08.2017

Cieľ

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie,

projektu

výmena okien a dverí

Náklady (€)

Požadovaný príspevok...................................................................................30.000,00
Spolufinancovanie ........................................................................................18.681,00
Spolu.............................................................................................................48.681,00

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

16.)

Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
NFP

prostredníctvom:
Okresný úrad Žilina
Odbor školstva
Komenského 35, 010 01 Žilina

Názov

Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou

projektu

Projekt podaný: 01.12.2017

Cieľ projektu Výstavba telocvične -prízemná budova z oblúkovej konštrukcie postavené
v tesnej blízkosti pri ZŠ . Zázemie telocvične - sklady, šatne a hygienické
zariadenia budú vytvorené rekonštrukciou nevyužívaných priestorov ZŠ
a spolu s telocvičňou budú tvoriť jeden funkčný celok
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Náklady (€)

Požadovaný príspevok.................................................................................150.000,00
Spolufinancovanie ......................................................................................200.297,91
Spolu............................................................................................................350.297,91

Vyjadrenie

Projekt nebol schválený

17.)

Poskytovateľ

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia

NFP

Drieňova 22, Bratislava

Názov

Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou

projektu

doplnenia kamerového systému

Cieľ projektu

Rozšírenie existujúceho kamerového systému za účelom zvýšenia

Projekt podaný: 05.05.2017
bezpečnosti a zníženia kriminality

cNáklady (€)

Požadovaný príspevok..................................................................................16.320,00
Spolufinancovanie

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

4.080,00
Spolu.............................................................................................................20.400,00

Vyjadrenie

Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Zapojeniu sa obce do zverejneným výziev obce,
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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-11.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa obec
Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev.
Avizované výzvy
Samozrejme aj v novom kalendárnom roku by sa obec chcela zapojiť do pripravovaných výziev.
Tou najväčšou prioritou je výstavba telocvičňa pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana, ďalej zateplenie
budovy obecného úradu, nákup zariadení na separovaný zber.
Zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 33.
výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov,
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mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. Termín uzavretia hodnotiaceho 1.
kola je 30. apríl 2018.
Prioritná os:
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017
Chcel by som, aby sa prostredníctvom tejto výzvy naša obec uchádzala o získanie dotácie na
výstavbu zberného dvora.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-11.2
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so spracovaním projektovej dokumentácie za účelom podania
žiadosti o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú
úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov formou výstavby zberného dvora.

Ad. 12 Predloženie záverečných práv po jednotlivých úsekoch Obecného úradu
vo Vysokej nad Kysucou za rok 2017
Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou za
rok 2017boli poslancom OZ zaslané elektronicky. Úlohou správ je, samozrejme poslancom OZ
a po zverejnení i ostatným obyvateľom, priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného
úradu a hlavne tak v stručnosti zhrnúť čo sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom
úseku.
Starosta obce pomocou videoprojekcie poslancom OZ predstavil záverečné správy po
jednotlivých úsekoch Obecného úradu Vysoká nad Kysucou za rok 2017.
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• Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku miestnych daní a poplatkov
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
Nakoľko neboli žiadne
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

vznesené pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-12.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
miestnych daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
•

Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku prednostu Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou

Nakoľko neboli žiadne
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

vznesené pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-12.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku výstavby Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

MENO

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

nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu
vo Vysokej nad Kysucou.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
knižnice a kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku matriky a evidencie obyvateľstva
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

• Uznesenie č. 7/2017-12.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
matriky a evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku poľnohospodárstva a odpadového
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
• Záverečná správa o činnosti v roku 2017 na úseku financií a školstva Obecného úradu
vo Vysokej nad Kysucou
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečnú správu o činnosti v roku 2017 na úseku
financií a školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.
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• Pracovný plán 2017, aktuálny k 06.12.2017
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-12.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pracovný plán 2017.

Ad. 13 Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016
Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 bol poslancom OZ zaslaný elektronickou formou.
Jeho autorom je obecný kronikár, schválený obecným zastupiteľstvom, pán Anton Opial. Zápis
je veľmi dobre spracovaný poskytuje naozaj ucelý a široký pohľad na dianie i život v našej obci
v kalendárnom roku 2016.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Návrhu zápisu do obecnej kroniky za rok 2016,
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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do Obecnej kroniky za kalendárny rok 2016.

Ad. 14 Rozpočtové opatrenie č. 11/2017 a č.12/2017
Rozpočtové opatrenia boli poslancom OZ zaslané elektronickou formou a budú predstavené i
prostredníctvom video prezentácie.
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Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 11/2017, ktoré je v kompetencii starostu. O jeho
predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.
Následne hlavná účtovníčka obce predstavila rozpočtové opatrenie č. 11/2017, ktoré je
v kompetencií starostu obce.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 11/2017, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-14.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou
č. 11/2017.
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 12/2017 bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. O detailné
odprezentovanie pomocou vidoeprojekcie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č.12/2017, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-14.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2017
v zmysle predloženého návrhu.

Ad. 15 Rôzne
Ján Lovasz, Vysoká nad Kysucou 1259,023 55 Vysoká nad Kysucou- Ústene podaná
žiadosť o zateplenie bytovky p.č. 1259
Starosta obce požiadal o priblíženie žiadosti samotného žiadateľa Jána Lovasza, ktorý je
nájomníkom v nájomnom dome p.č. 1259 byt č. 14.
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Následne žiadateľ Ján Lovasz, poslancom OZ ústne podal žiadosť.
Ján Lovasz, nájomník v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č.14
Chcel by som požiadať alebo resp. dať návrh obecnému zastupiteľstvu, aby bol zateplený
nájomný dom p.č.1259 alebo aspoň časť budovy, kde mám ja byt z dôvodu, že v mojom
nájomnom byte č. 14 mi plesnia steny. Musíme ho minimálne 2krát do roka vysavovať alebo pri
zmene počasia a poškodé časti znova omaľovať všetko si to robím na svoje vlastné náklady. Ak
nastane takáto situácia v spálni musíme ju celú vysťahovať vysavovať a zatiaľ spať na zemi
v obývačke na matracoch. Poškodé časti, ktoré boli vysavované sa už nedajú ani poriadne
premaľovať, pretože savo to „vyžerie“. Toto sa nám v byte opakuje pravidelné každý rok.
Doniesol som na predloženie poslancom obecného zastupiteľstva i fotodokumentáciu ako to
v našom byte č.14 vyzerá. Sme 5 členná rodina a mám jednoducho obavy o zdravie mojich detí.
Starosta obce
Obec nechala spracovať na byt č. 14 termovízne merania. Dávam vám ho k nahliadnutiu.
Záverečný protokol hovorí o nevyhovujúcich stenách a prestupoch tepla vedľa okien.
Ján Lovasz, nájomník v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č.14
V bytovke nemáme poriadneho, teda vôbec žiadneho domovníka. Fajčí sa tam v spoločných
priestoroch, nedali sa nám zatvoriť dvere stále boli otvorené, na poschodí na chodbách je tak
cca 10 sušiakov, kde sušia prádlo. Je to nebezpečné z dôvodu, že by vznikol napr. požiar tak
odtiaľ by neušiel nikto. Zažil som to vlastnej koži keď bytovka horela prvýkrát, tak isto boli tam
veci pod nohami bola to katastrofa.
Janka Jurčová, poslankyňa OZ
To, že tam je neporiadok je problém tých ľudí, ktorí tam bývajú.
Ján Lovasz, nájomník v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č.14
Nie je tam žiaden domovník, nie je sa ani komu posťažovať. Keď poviem ľuďom, ktorí tam
bývajú, že je tam bordel, že sa fajči spoločných priestoroch, vysmejú sa mi do očí. Navrhoval by
som nejakú schôdzu so starostom obce alebo s poslancami OZ aby sa nejako tieto všetky
nedostatky odstránili. Ja som robil domovníka 4 roky, ale s tými ľuďmi sa nedalo nijako.
Starosta obce
Janko bol prvým domovníkom, ako sa bytovka postavila samozrejme, že tí ľudia sa dohodli na
nejakej platbe, pretože to nebude vykonávať zadarmo. Sám by Vám mohol teraz povedať, že mu
to nosili v samých drobných a v najdrobnejších minciach ak mu to teda doniesli. A keď treba
niekomu na byte pritiahnuť ventil na radiátore, odvzdušniť radiátor alebo niečo opraviť, tak
vtedy bol dobrý. Navrhoval by som, zvolať bytovú schôdzu za účasti členov bytovej komisie
a zároveň zrealizovať obhliadku bytovky, aby sme získali aj my prehľad.
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Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Bola som tam, vonku fajčili, ohorky boli nahádzané po zemi, špina, špinavé schody, chodba. Na
chodbe by mal byť rozpis služieb, pretože vo veľkých bytovkách to funguje a u nás je malá
bytovka a nefunguje to.
Ján Lovasz, nájomník v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č.14
Rozpis služieb máme, ale pokiaľ chodbu neumyje moja žena, tak nikto,
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ten kto nebude chcieť dodržiavať domový poriadok tak bude musieť byť vysťahovaný. Nájomníci
musia určité pravidlá dodržiavať a rešpektovať. Musíme si s nájomníkmi bytov urobiť schôdzu
a prerokovať všetky pravidlá a domový poriadok s nimi.
Starosta obce
V tomto bode č.15 Rôzne bude prednesený návrh na domový poriadok pre nájomné byty p.č.1259
v Ústredí obce a domový poriadok pre 16-bytový nájomný dom p.č.1142 v miestnej časti obce
Nižný Kelčov, pretože došlo k úprave legislatívy. Jednoducho, aby sme mali zadefinované
povinnosti nájomcu, ale i povinnosti správcu bytoviek. V zmysle tohto domového poriadku
v mesiaci január zvoláme bytovú schôdzu za účasti minimálne členov komisie pre oblasť
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. Následne oslovím firmy na spracovanie cenovej ponuky
na zateplenie bytovky p.č.1259. S nájomníkmi prerokujeme, že musí dôjsť k zmene výšky nájmu
a aj k zmene výšky prispievania do fondu opráv.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k ústne podanej žiadosti p. Jána Lovasza, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.1
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústne podanú sťažnosť pána Jána Lovasza,
nájomníka v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č. 14 a v mesiaci január bude zvolaná schôdza
s nájomníkmi bytov za účasti starostu obce a členov Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú
a zdravotníctva.
Domový poriadok pre nájomníkov obecných nájomných bytov v bytových domoch p.č.
1259 a p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou
Domový poriadok upravuje najmä vzájomné vzťahy užívateľov (nájomcov bytu a osôb, ktoré s
nimi žijú v spoločnej domácnosti ako aj iných osôb, zdržiavajúcich sa s ich súhlasom v byte
a spoločných priestoroch) a vlastníka bytového domu, ktorým je obec Vysoká nad Kysucou,
(ktorá je prenajímateľom a správcom domu) pri užívaní bytov, nebytových priestorov,
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spoločných priestorov a zariadení v dome, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty
v bytovom dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných
zariadení bytového domu.
Návrh Domového poriadku poriadok pre nájomníkov obecných nájomných bytov v bytových
domoch p.č. 1259 a p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou bol poslancom obecného
zastupiteľstva zaslaný elektronicky.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Domovému poriadku pre nájomníkov obecných
nájomných bytov v bytových domoch p.č. 1259 a p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Domový poriadok pre nájomníkov obecných nájomných bytov
v bytových domoch p.č. 1259 a p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého
návrhu.
Mgr. Simona Klieščiková, Stred 398,023 54 Turzovka - Žiadosť o schválenie doplnku
k územnému plánu obce
Žiadosť predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. Poslancom
ozrejmil, že pokiaľ požaduje zmenu súkromná alebo právnická osoba, zmena územného plánu by
bola realizovaná samozrejme na jej náklady.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-15.3
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vypracovanie doplnku k územnému plánu obce Vysoká nad
Kysucou, ktorým by boli parcely EKN 4601/1, 4602/1 a 4742 začlenené do územného plánu
obce.
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Rozšírenie cintorína
Starosta obce informoval poslancov OZ, že aktuálne obec Vysoká nad Kysucou pripravuje
Výzvu na predloženie cenovej ponuky na obstarávanie Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Vysoká
nad Kysucou na obstaranie predmetu zákazky „Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie
Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou“. Toto sú nevyhnutné
a nutné kroky, aby sme mohli ďalej pokračovať v našej vízii vyriešiť ubúdajúci priestor na
pohrebisku v ústredí obce formou rozšírenia cintorína. Celý tento zámer je „behom na dlhú trať“,
ale musíme urobiť všetko preto, aby sme dosiahli cieľ. Zmena územného plánu je samozrejme
len jedna vec. Ďalšou ťažkou úlohu je vysporiadanie vlastníckych práv pod plánovaný cintorín.
Aby sme sa mohli „odraziť“, čo sa týka ceny pozemku, obec dala vypracovať odhad ceny
pozemkov pod pripravovaný zámer rozšírenia cintorína. Tento objem finančných prostriedkov
bol z časti už súčasťou práve schváleného rozpočtu obce. S výkupom pozemkov už musíme
začať a to formou ucelených častí. Dôležité však je, aby obecné zastupiteľstvo buď potvrdilo
alebo nepotvrdilo schválenú cenu v zmysle vypracovaného úradného odhadu.
Prednosta OcÚ poslancom OZ detailnejšie ozrejmil navrhovanú Zmenu a Doplnok č. 1
Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou pomocou video projekcie, ktorej zámerom je
výstavba resp. rozšírenie cinorína.
Nakoľko neboli vznesené 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.4
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so Zmenou a Doplnkom č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad
Kysucou
V zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 17/2017, ktorého autorkou je Ing. Iveta
Pohančeníková, sa cena predmetných pozemkov pod plánovaný cintorín pohybuje od 0,0427
EUR/m2 do 0,0673 EUR/m2. Obecnému zastupiteľstvu však predkladám návrh, aby sme
majiteľom ponúkli cenu 0,50 EUR/m2.
Nakoľko neboli k predloženému návrhu starostu obce vznesené žiadne pripomienky resp.
doplňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby pozemky pod nové pohrebisko v Ústredí obce boli
kupované za sumu 0,50 EUR/m².
Smernica o škodovom konaní v pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou
Ide o metodické usmernenie k riešeniu škôd vzniknutých na majetku obce a škody vzniknutej
zamestnancom obce. Smernica je určená pre obecný úrad a subjekty obcou zriadené, t.j.
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, DHZ
Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov. Smernicu vypracoval hlavný kontrolór obce Ing.
Marcel Nekoranec. Návrh smernice bol poslancom doručený elektronicky.
Starosta poslancom OZ bližšie predstavil Smernicu o škodovom konaní v pôsobnosti obce
Vysoká nad Kysucou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k Smernici o škodovom
konaní v pôsobnosti obce Vysoká na Kysucou, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o škodovom konaní v pôsobnosti obce Vysoká nad
Kysucou.
Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy
Starosta poslancom OZ predložil návrh budúcej zámennej zmluvy. Zmluva súvisí
s prebiehajúcim majetko-právnym vysporiadavaním pozemkov pod chodník pozdĺž štátnej cesty
II/487. Manželia Valachovci plne súhlasia so záberom svojho pozemku pod chodník, avšak ako
protihodnotu žiadajú od obce časť pozemku vo vlastníctve obce, ktorí tvorí prístup k ich
rodinnému domu zo zadnej strany z miestnej komunikácie vedúcej pozdĺž rieky Kysuca.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Zmluve o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy,
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zámennej zmluvy medzi Obcou
Vysoká nad Kysucou a manželmi Pavlom Valachom a Zuzanou Valachovou r. Adamčíkovou.
ZŠ s MŠ E.A.Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A. Cernana
Žiadosť predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie starosta obce.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky, 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, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A. Cernana v zmysle
predloženého návrhu.

Ida Chribíková, Vysoká nad Kysucou č. 202, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o vyjadrenie v zmysle §63 not. poriadku
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesol pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. V následnej
diskusii poslanci OZ vyjadrili svoj nesúhlas so zámerom žiadateľky, majetkoprávne si
vysporiadať i prístupovú cestu, ktorá slúži majiteľom okolitých nehnuteľností. Zároveň poslanci
vyjadrili svoje znepokojenie, že po vysporiadaní by mohlo dôjsť k sporu o vedenie obecného
vodovodu a tlakovej šachty, ktorý je v správe SEVAK-u. Z tohto dôvodu požiadali starostu obce
o rozdelenie žiadosti na dve časti, t.j. aby sa hlasovanie týkalo zvlášť parciel tvoriacich
prístupovú komunikáciu a kade vedie vedenie obecného vodovodu a parciel nedotknutých
záujmom obce.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať o vydaní vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku k parcelám C-KN
1386/2 a C-KN 1388.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.9
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku k parcelám:
- C-KN 1386/2, druh pozemku orná póda o výmere 542m, vytvorená dielom 4) od parcele
KN-E č. 1820 zapisaná na liste vlastníctva č. 10976
- C-KN 1388, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 212m2, vytvorená
dielom 1) od parcele KN-E č.1819 zapísaná na liste vlastníctva č. 10982
Následne dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať o vydaní vyjadrenia
v zmysle §63 not. poriadku k parcelám C-KN 1389/5, C-KN 1499/4 a C-KN 1499/5.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2017-15.10
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku k parcelám:
- C-KN 1389/5, druh pozemku trvalé trávnatý porast o výmere 2096m2, vytvorená dielom
2) od parcele KN-E č. 1819 zapísaná na liste vlastníctva č. 10982
- C-KN 1499/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158m', vytvorená
dielom 3) od parcele KN-E č.1819 zapísaná na liste vlastníctva č.10982
- C-KN č. 1499/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2 vytvorená
dielom 5) od parcele KN-E č.1820 zapisaná na liste vlastníctva č. 10976
Odôvodnenie: Parcelou C-KN 1389/5 je vedená technická sieť – vodovod a podzemná šachta
s tlakovým ventilom, ktoré sú vo vlastníctve obce a v správe spoločnosti SEVAK a.s. Na
stavbu vodovodu bolo v čase realizácie vydané Okresným úradom Čadca, odborom
životného prostredia riadne Stavebné povolenie. Vznikom vlastníckeho práva k uvedenej
parcele by boli dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad Kysucou, nakoľko by sa
vlastník mohol v budúcnosti dožadovať ich odstránenia a v tomto prípade by došlo
k prerušeniu dodávky pitnej vody pre cca 200 domácností.
Parcely C-KN 1499/4 a C-KN č. 1499/5 sú vedené ako druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie a tvoria prístupovú komunikáciu k ďalším nehnuteľnostiam. Parcela CKN 1499,
z ktorej boli predmetné parcely geometrickým plánom č. 52/2015 odčlenené, je prístupovou
miestnou komunikáciou vedenou na evidenčnom liste obce Vysoká nad Kysucou č. 855 pod
spôsobom užívania pozemku 22 (Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba –
cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko
a ich súčasti). V podloží miestnej komunikácie sú vedené siete vodovodu, domovej prípojky
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vody a podzemné vedenie vysokého elktrického napätia. Vznikom vlastníckeho práva
k uvedeným parcelám by boli dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad Kysucou.
Ján Lysík, poslanec OZ
Z dôvodu, že naša kolegyňa Katka Jantošová celý rok aktívne pracovala na príprave
projektových žiadostí obce, čím šetrí obci nemalé finančné prostriedky a tých projektov, ako sme
mali možnosť počuť, bolo vypracovaných naozaj dosť, navrhujem jej vyplatiť jednorázovú
odmenu formou dohody o vykonaní práce vo výške 300 EUR.
Nakoľko neboli vznesené 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie jednorázovej odmeny formou dohody o vykonaní
práce vo výške 300 EUR pre poslankyňu OZ Katarínu Jantošovú za mimopracovné aktivity
spojené s vypracovávaním projektových žiadostí a podkladov v roku 2017.
S účinnosťou od 1. 1. 2018 navrhujem hlavnému kontrolórovi obce zvýšiť úväzok z 25% na 35%.
Návrh odôvodňujem tým, že v rámci schváleného úväzku nie je možné, aby hlavný kontrolór
stíhal realizovať schválené úlohy a tieto musí realizovať a dokončovať v čase osobného voľna,
ako sme sa už mnoho krát o tom presvedčili. Poprosím starostu obce aby dal o mojom návrhu
hlasovať.
Nakoľko neboli vznesené 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku hlavnému kontrolórovi z
doterajších 25% na konečných 35% s účinnosťou od 1. 1. 2018.
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Ďalej predkladám návrh s účinnosťou od 1. 1. 2018 zvýšiť plat starostovi obce o 10% t.j., že
z pôvodného zvýšenia 40% bude mať starosta obce zvýšený plat o 50%. Poprosím starostu obce
aby dal o mojom návrhu hlasovať.
Nakoľko neboli vznesené 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšenie platu starostu
obce o 50% s účinnosťou od 01. 01. 2018.
Ako posledný predkladám návrh na doplnenie §2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou o odstavec č. 4 v znení: „Poslancovi obecného
zastupiteľstva môže byť uznesením obecného zastupiteľstva vyplatená mimoriadna odmena“.
Poprosím starostu obce, aby dal o mojom návrhu hlasovať.
Nakoľko neboli vznesené 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie § 2 Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou s okamžitou platnosťou o odstavec č. 4 v znení:
„Poslancovi obecného zastupiteľstva môže byť uznesením obecného zastupiteľstva vyplatená
mimoriadna odmena“.
Ako zástupca starostu obce predkladám návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny každému
poslancovi Obecného zastupiteľstva vo Vyskej nad Kysucou vo výške 100,00 EUR. Poprosím
starostu obce, aby dal o mojom návrhu hlasovať.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, 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. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2017-15.15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny každému poslancovi
Obecného zastupiteľstva vo Vyskej nad Kysucou vo výške 100,00 EUR.

Ad. 16 Interpelácia poslancov
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OU
Chcel by som sa poďakovať za obyvateľov miestnej časti Nižný Koniec, že sa začalo
s vysporiadaním pozemkov pod chodníky a údržbou chodníka od ihriska dole na Nižný Koniec
a druhé poďakovanie je od obyvateľov miestnej časti u Rekši za opravu mosta.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som porosiť, aby sa verejné osvetlenie na Semeteši zapínalo o 16:00 hodine.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Na Semeteši u Solíkov cesta - aby ju dali do pôvodného stavu. Chodili tade domiešavače.
Chcem požiadať obec, aby výhľadovo počítala so získaním pozemkov, na ktorých by mohli stavať
rodinné domy mladé rodiny.

Ad.10 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Pomaly ale iste sme dospeli k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad
Kysucou. Veľmi si vážim vášho pracovného nasadenia i osobnej angažovanosti. Na dnešnej
schôdzi sme prijali veľmi závažené rozhodnutia, ale predovšetkým strategický dokument, akým
je nesporne Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na nadchádzajúci kalendárny rok 2018. Áno,
každý z nás by chcel v rozpočte vidieť viac. Je dôležité stáť nohami pevne na zemi, poznať
problémy a nedostatky, ktoré musíme postupne riešiť a odstraňovať, majúc na pamäti známe
porekadlo “Prikryť sa môžeš iba takou perinou, na akú máš“, no predovšetkým odovzdať časť
svojho bytia v prospech obyvateľov našej krásnej obce.
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Musím však povedať, že sa nám podarilo nepodľahnúť prehnaným cieľom a za naše dnešné
rozhodnutia sa môžeme pozrieť svojim voličom rovno do očí a ak sa nám podarí naplniť všetko
čo sme si predsavzali bolo by to úžasné.
O niekoľko dní sa skončí kalendárny rok 2017. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo
dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Mám zato, že máme za sebou úspešný rok – veď sa nám
podarilo zrealizovať množstvo drobných obecný prác, okrem hospodárenia z vlastnými
finančnými zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na opravu chodby na prízemí ZŠsMŠ E. A.
Cernana, dotáciu na výmenu okien na budove Domu služieb, boli sme úspešní s projektom
Z chalupy do chalupy – z Vysokej do Jaworzinky, získali sme dotáciu od spoločnosti KIA
Motoros Slovakia a Žilinského samosprávneho kraja na rekonštrukciu šatní pre prípravku,
žiakov a dorast TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja
na podujatie Festrock Vysoká či dotáciu na navigačný systém v obci. Podarilo sa nám kompletne
zrekonštruovať toalety na poschodí materskej školy v ústredí či toalety v materskej škole vo
Vyšnom Kelčove. Tesne pred dokončením je prístrešok pred Domom nádeje vo Vyšnom
Kelčove aj toalety pri cintoríne v ústredí obce. Svojpomocne sme zmodernizovali ineriér chodieb
budovy obecného úradu či zateplili severnú stenu zdravotného strediska. V spolupráci
s aktívnymi obyvateľmi sa nám podarilo postaviť novú drevennú lávku do osady Škradné,
opraviť most u Rekši či uložiť korýtka do priekopy pozdĺž miestnej komunikácie U Liskov.
Z vlastných zdrojov sa nám opäť podarilo zrekonštruovať niektoré z miestnych komunikácií
v zmysle schváleného poradovníka. Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám podarilo
zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí tak, ako to bolo
spomenuté už v záverečných správach.
Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v podobe
neschálených projektov či žiadostí o dotáciu a za seba hovorím, že najviac ma mrzí
nepodporenie dotácie na výstavbu telocvične, zateplenie budovy obecného úradu čí
nepodporenie krásneho projektu rozhladne a cyklocesty. Padáme však preto, aby sme opäť
vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte väčšej
usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia.
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. Som
hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom,
futbalistom, pánovi farárovi, aktivistom, celému radu dobrovoľníkov, jednoducho všetkým
obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by
bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, ktorí našu prácu neustále kritizujú, lebo bez
ich motivácie by sme mohli upadnúť do letargie nečinnosti.
Dovoľte mi však ospravedlniť sa vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne rozhodnutie,
za nepochopenie či možno prehnaný egoizmus, za odlišný názor či slová vyrieknuté v zlosti
alebo v afekte, som len obyčajný slabý človek, ktorý má rád túto obec a snaží sa robiť všetko pre
jej rozvoj a blaho jej obyvateľov.
Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je
vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari štastím jasne ako Betlehemská hviezda.
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Nech nik nechýba pri vašom štedrovečernom stole a s vašimi najbližšími zažijete chvíle, na ktoré
budete vždy s úsmevom spomínať.
Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich Vianočných sviatkov a naozaj úspešný
a predovšetkým pokojný rok 2018.
Následne starosta obce ukončil siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku
2017 ukončil o 19:08 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

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

Mgr.Katarína Chnapková

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

Zapisovateľ:
Nikola Zajacová

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

Strana 45 z 45 Zápisnica č.7/2017

