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Zápisnica OZ č. 3/2018 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 14.05.2018 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 

Mgr. Bohuslav Krasula 
Ján Lysík 

           Dpt. Jozef Vavrica 
                              Jozef Zborovan                                
 
Neprítomní poslanci OZ: - 
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. Informácie o činnosti TKO Semeteš n.o. a možnostiach čerpania štrukturálnych fondov  
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
5. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
6. Návrh na úprav rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.3/2018 

a Rozpočtové opatrenie č.4/2018 
7. Rôzne 
8. Interpelácia poslancov 
9. 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 3. schôdzi OZ v r. 2018. 
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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 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 3/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa       
14.05.2018.   
           
 
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  

 Dpt. Jozef Vavrica                       
Návrhová komisia: Miroslav Dorman 

        Mgr. Katarína Jantošová 
           
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

Uznesenie č. 3/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Informácie o činnosti TKO Semeteš n.o. a možnostiach čerpania 
štrukturálnych fondov 
 
Dňa 27. 04. 2018 bola na tunajší obecný úrad doručená žiadosť o preplatenie vstupných 
nákladov spoluúčasti k projektu Kompostáreň pre Horné Kysuce vrátane priloženej zmluvy 
o združení finančných prostriedkov. Pre obec Vysoká nad Kysucou úhrada predstavovala sumu  
2 343,84 EUR. 
Dňa 15. 05. 2018 nám bola doručená nová žiadosť o preplatenie vstupných nákladov spoluúčasti 
k projektu Kompostáreň pre Horné Kysuce vrátane priloženej zmluvy o združení finančných 
prostriedkov. Pre obec Vysoká nad Kysucou úhrada predstavovala sumu 1 807,07 EUR. 
Obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej prvej schôdzi dňa 12. 03. 2018 Uznesením č. 1/2018-
11.4 nesúhlasilo so zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do pripravovaného projektu 
výstavby spoločného kompostoviska v areáli TKO Semeteš n.o. 
Uvedený spôsob mi pripadá minimálne neštandardný. Obec je postavená pred hotovú vec. Ako 
starosta obce musím dať tiež najskôr na prejedanie obecnému zastupiteľstvu, či sa obec Vysoká 
nad Kysucou ide zapojiť do projektu alebo nie. Náš zástupca v správnej rade navrhoval, aby 
zámer projektu bol najskôr prejednaný na jednotlivých obecných zastupiteľstvách, no nestalo sa 
tak a to je dôvod prečo sa mnohí cítia podvedení. 
 
Na dnešnú v poradí tretiu schôdzu OZ prizval starosta obce pána riaditeľa TKO Semeteš n.o. 
Vladimíra Holku spoločne aj s projektantom Ing. Martinom Markuliakom.  
 
Následne starosta obce požiadal pozvaných hostí o vyjadrenie sa k zámeru výstavby 
kompostárne. 
 
Ing. Martin Markuliak detailne ozrejmil poslancom OZ technológiu navrhovaného 
kompostoviska.  
 
 Starosta obce 

Mám zato, že takéto plnohodnotné technické vysvetlenie a objasnenie navrhovanej 
technológie a celého zámeru malo byť predstavené či už po jednotlivých zastupiteľstvách, alebo 
na jednom veľkom spoločnom zastupiteľstve všekých zaiteresovaných obcí. 

Naša obec Vysoká nad Kysucou bola úspešná v projekte, implementáciou ktorého dôjde 
k distribúcii záhradných kompostérov do každej domácnosti.  

 
Mgr. Martin Markuliak, projektant 
Všetky obce a mestá  majú povinnosť podľa zákona dokladovať spracovanie zelene.  
 
Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
V médiách som zachytil nespokojnosť obyvateľov kde sú tieto kompostoviská, že to 

zapácha. Preto sa chcem spýtať ako by to pôsobilo na našich obyvateľov miestnej časti Semeteš, 
keď by sa tam uskladňovala pokosená zeleň aj spomínaný kuchynský odpad?  

 
Mgr. Martin Markuliak, projektant 
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Uskladňovaie kuchynského a reštauračného odpadu rieši projekt tak, aby nebol niekde 
uskladňovaný na voľných plochách. Sú tam naprojektované odpadové kontajnery, kde priamo zo 
zvozového automobilu je prekladaný do kontajnerov. Tie sú technicky uspôsobené, aby sa z nich 
nešíril zápach a minimalizujú výskyt hlodavcov. Na Slovensku nie je kompostáreň, ktorá by vo 
väčšej miere prihliadala na to, ako lokalizačne umiestniť kompostovisko, napríklad či je v obci 
alebo priemyselnej zóne. My sme práve na túto skutočnosť prihliadali a i preto bola práve 
zvolená táto technológia.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Je k takémuto zámeru potrebné stavebné konanie? Pokiaľ áno, prečo sa najskôr neurobil 
prieskum medzi obyvateľmi Turzovka-Vyšný Koniec a hlavne našej miestnej časti obce Semeteš, 
kde ľudia bývajú vzdušnou čiarou cca 150metrov alebo 250metrov od plochy smetiska?Nikto sa 
ich neopýtal, nikto neprišiel - chcem robiť kompostoviko a sú takéto podmienky. Jednoducho ide 
sa robiť niečo a  nikto nevie poriadne ani čo.  
 
 Vladimír Holka, riaditeľ združenia TKO Semeteš n.o. 

Združenie TKO Semeteš n.o., ktoré zastupujem nadomnou je ešte orgán a to je  Správna 
rada. Správna rada rozhoduje o všetkom čo združenie TKO Semeteš robí. Správna rada 
reagovala na výzvu číslo 33 zo Životného prostredia znamená, že nemáme dostatok času obecné 
zastupiteľstva takýmito správami zaoberať. Boli tam robené, niektoré veci tak rýchlo, bol robený 
v podstate logický prieskum, vytýčenie hraníc.  

Mám tu taký problém, ktorý musí schváliť obecné zastupiteľstvo všetkých 18 orgánov má 
kladné vyjadrenie a nemám jedno vyjadrenie z jedného dotknutého orgánu, kde si teraz 
dopisujeme.  

Posielal som na obce listy a jasne som do nich napísal aký dôvod, na základe akej výzvy 
atď...Museli sme niektoré veci podať. Združenie TKO Semeteš n.o. sme nezisková organizácia. 
Čiže my tie finančné prostriedky nemáme nejako nazvyš. Starostovia sa vo väčšine zhodli, že 
tento projekt je dobrý, že to bude všeobecne prospešné pre Horné Kysuce a že to bude mať 
nejaký význam. Zákon nám ukladá aby sme niekde uskladňovali obecnú zeleň, naštiepkované 
konáre...My sme sa boli pozrieť v Rakúsku a môžem aj ja potvrdiť, že to nepáchne ani nesmrdí. 
Podľa mňa to funguje v iných krajinách úspešne tak by to fungovalo aj u nás. Ak nie tak ľudia 
budú páliť zeleň na lúkach ako to robia doteraz. Pre súkromníkov, ktorý si skosia a je to 
povinnosť mohli by si to doviesť a my mu to odoberieme na tú obec, z ktorej je. Potom bude treba 
plniť aj nejaké hodnoty, množstva. Kompostáreň sa stáva na určité množstvo „kg“. O všetkých 
dôležitých veciach môže rozhodnúť správna rada.  

 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Myslím si, že takto sa malo začať. Mám tu odborný text, ako má  prebiehať informačná 
kampaň pri výstavbe kompostoviska. Ako sa ma komunikovať a informovať verejnosť. Celý 
projekt je založený na spolupráci s občanmi. Je potrebné nájsť taký mechanizmus, aby sa do 
úspešného projektu a do realizácie mohlo aktívne zapojiť čo najviac miestnych obyvateľov. 
Prvoradou podmienkou pre úspešnosť projekt je dostatočná informovanosť občanov, ľudia 
musia dostať všetky potrebné a objektívne informácie na to, aby mohli na projekte 
spolupracovať. Musia sa dozvedieť aké kompostovanie, poukázať na ekologicky, sociálny 
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a zdravotný proces. Pravidelná informovanosť je veľmi dôležitá. Aspoň štyri body, keby ste boli 
dodržali pán Holka. Ja osobne, keby som nebola poslankyňou obecného zastupiteľstva, tak ani 
neviem, že nejaké kompostovisko sa ide realizovať. Ako sa mohla správna rada respektíve 
starostovia na takomto niečom dohodnúť, keď správna rada nie je nad obecným zastupiteľstvom. 
Obecné zastupiteľstvo je na rovnako so starostom obce, ale správna rada nemá právo 
rozhodovať vo veci mandátu bez súhlasu obecného zastupiteľstva.   

 Chcela by som Vás informovať o petícií, ktorú sme s pánom Štefanom Kompankom 
organizovali. Je to petícia  proti výstavbe kompostoviska pre Horné Kysuce. V areáli TKO 
Semeteš, svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas s budovaním kompostoviska v areáli TKO 
Semeteš a s dovozom biologického a kuchynského rozložiteľného odpadu z celých Horných 
Kysúc. Každý občan má právo na prijateľné životné prostredie. Žiadame najprv jednať 
s dotknutými občanmi. Náš názor je, že každá obec by mala mať svoje vlastné kompostovisko. 
Vyzbierali sme 337 podpisov. Pokiaľ by sa táto petícia realizovala dlhšie nazbieralo by sa viac 
podpisov. Už teraz je tam situácia katastrofálna, hlavne keď príde leto. Je tam premnoženie 
hlodavcov, po ceste je neporiadok ako fľaše, igelitové vrecia sú rozfúkané atď. Je tam ohrozená 
bezpečnosť cestnej premávky. Čo sa týka infraštruktúry komunikácie - je cesta II/547 stavaná na 
to, aby sa tam vyviezlo toľké množstvo odpadu? Máte pocit, že s tou cestou to nič neurobí? Tá 
cesta upadá a praská, viete si predstaviť, že toto všetko bude ešte navýšené o traktory a kadeaké 
autá s ďalším odpadom. Vzhľadom k tomu, že tam je hustota premávky taká aká je, neviem si 
predstaviť, ako sa tam budú tie autá pohybovať, keď traktor ide 20km/h.   
   

Štefan Kompanek, poslanec MZ Turzovka  
Aj občania Turzovky - Vyšný Koniec vyjadrili nesúhlas s týmto zámerom, pretože o tomto 

vôbec nevedeli. Videl som zmluvu, ktorá Vám bola predložená my máme inú zmluvu. My máme 
v Turzovke kompostovisko, ktoré máme v Závodí a nedokážeme odkontrolovať odpad, ktorý sa na 
kompostovisko dováža. Neviem si predstaviť, ako mi chce niekto zagarantovať, ako ustráži to čo 
sa na kompostovisko TKO Semeteš, n.o. dovezie. Poslanci majú zodpovednosť za rozhodnutia 
a časová tieseň nemôže ospravedlňovať to, že sa nekomunikuje s občanmi. Nemôžeme robiť veci 
tak, že nevieme ani do čoho ideme. Poslanci OZ Vysoká nad Kysucou, ak sa chcete zodpovedne 
rozhodnúť o kompostovisku, mali by ste si naštudovať zápisnice zo správnej rady. Ja osobne 
nebudem podporovať takéto veci.  

 
Vladimír Holka, riaditeľ TKO Semeteš,n.o. 
Pani Chnapková, ja nie som osvetový pracovník aby som chodil od domu k domu, ja na to 

nemám čas. Ja som výkonný pracovník, ktorého riadi správna rada organizácie. Viete ja si svoju 
prácu nosím domov, lebo ja tu robotu nemám čas stíhať. Ja som tam nie platený za osvetu a ani 
to nemám v popise práce.  
 
 Z pracovných povinnosti odišiel zo schôdze  Vladimír Holka, riaditeľ TKO Semeteš,n.o. 

  
Ján Lysík, poslanec OZ 
Pán starosta je to na našom území, zaoberali by sme sa tým, keby to bolo napríklad 

v obci Staškov? Asi nie. Dať tri veci na jedno miesto - kompostovisko, biologický odpad 
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a smetisko spôsobí, že to tam bude mať dopad na obyvateľstvo. Ľudia, ktorí tam bývajú sa budú 
chcieť odsťahovať.  Projekt môže byť dobrý, ale nepáči sa mi to. 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Nehnuteľnosti by sa tam ani nepredali, pretože by to tam nikto nekúpil. Môj názor je, že 

tam trpíme už dosť, tým že tam je skládka v takej miere ako je.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Mal by som pripomienku. Komunikácia so Združením TKO Semeteš, n.o. je veľmi slabá. 
Náš zástupca by mal byť na každej schôdzi obecného zastupiteľstva a priebežne nás informovať 
o takýchto veciach. Už raz som na schôdzi OZ nadniesol, že mesto Turzovka chce urobiť 
kompostovisko. My sme sa k tomu dostali na minulej schôdzi OZ na schvaľovanie, ale vôbec 
nebol žiaden záver.  

 
Ing. Ján Lisko, zamestnanec OcÚ a člen správnej rady 
O všetkých veciach, ktoré sú na správnej rade informujem starostu obce. 

  
 Starosta obce 
 Ing. Ján Lisko je len jeden člen správnej rady a od začiatku navrhoval, aby bol celý 
zámer prediskutovaný najskôr v jednotlivých zastupiteľstvách. To, že predseda správnej rady si 
šiel svojou líniou za to nemôže člen správnej rady. Združenie má predsa i dozornú radu a jej 
úlohou je kontrolovať činnosť správnej rady.  
Z mesta Turzovky nám svojho času prišlo len uznesenie z mestského zastupiteľstva, že chcú 
realizovať kompostovisko ako mesto. To správna rada ani neprejednávala.  
 Na prvej schôdzi OZ v tomto kalendárnom roku nám bol doručený list, že TKO Semeteš 
n.o. ide do takéhoto projektu kompostoviska. Prijatým uznesením OZ s týmto zámerom 
nesúhlasilo. Pre mňa to je uzavreté. Nám správna rada nemôže povedať, aby sme zaplatili.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k žiadosti TKO Semeteš, n.o., dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová, 

Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť TKO Semeteš, n.o. o preplatenie vstupných 
nákladov spoluúčasti k projektu Kompostáreň pre Horné Kysuce formou združenia finančných 
prostriedkov za obec Vysoká nad Kysucouv sume 1 807,07 eur.  
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Ad. 4 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
 
Rok 2017  

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 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. 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 je v štádiu dokončenia. 
 

Uznesenie č. 7/2017-6.3 
v 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. 

Podanie správy: Vo veci sa zatiaľ kvôli počasiu nekonalo. 
 
 

Uznesenie č. 7/2017-6.4 
v 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 C-
KN 1943, t.t.p., o výmere 1141 m2 so ŽSR 

Podanie správy: Na ŽSR bol zaslaný list. Zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď. 

 
Uznesenie č. 7/2017-15.1 
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v 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. 

Podanie správy: Dňa 12. 02. 2018 sa uskutočnilo spoločné stretnutie nájomníkov bytov 
a poslancov OZ. Na stretnutí boli nájomníci bytov oboznámení s výsledkom kontroly, 
ktorú realizovali pracovníci Krajského stavebného úradu a o nutnosti odstránenia 
vzniknutých nedostatkov zo strany obce ako prenajímateľa. Zároveň sa nájomníci 
sťažovali na zlý technický stav niektorých bytov, plesnenie stien, ale i správanie sa 
niektorých nájomníkov. 
 

Ing. Ladislav Kubačák, prednosta OcÚ a tajomník Komisie pre oblasť životného 
prostredia a výstavby 
Dňa 12.02.2018 sa konalo spoločné  zasadnutie Komisie pre oblasť ŽP a výstavby, Komisie 
sociálnej, bytovej a zdravotníctva pri OZ vo Vysokej nad Kysucou za účasti poslancov OZ 
a nájomníkov bytového domu č. 1259. 
 
Konanie bolo rozdelené na dve časti: 

1) Spoločné rokovanie v Pamätnej izbe E.A. Cernana za účasti členov komisií a poslancov 
OZ + obyvateľov nájomných bytov v byt. dome 1259  

2) Obhliadka bytového domu č. 1259 
 
Ad. 1 

- Starosta obce oboznámil prítomných s problémami, ktoré treba odstrániť v nájomnom 
dome č. 1259, z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov a z dôvodu novo  prijatého 
VZN: 

a) Nové nájomné zmluvy, ktoré musia byť na dobu určitú (max. 3 roky) 
b) Zmena výšky nájomného – zvýšenie príspevku do fondu opráv – 0,5 €/1m2 
c) Výška finančnej zabezpeky (6 mesiacov výšky nájomného zaplatená pri podpise 

zmluvy) 
Ad. 2 

- Následne všetci prítomní opustili rokovaciu miestnosť (Pamätná izba E.A. Cernana) 
a presunuli sa na obhliadku priestorov bytového domu č. 1259. 
Členovia komisií a poslanci OZ sa dohodli: 

- Ak budú zo strany nájomníkov  dodržané podmienky  (uvedené v bode Ad.1), obec 
postupne pristúpi k odstraňovaniu technických závad na bytovom dome č. 1259 a 
v jednotlivých bytoch – oprava omietok, zateplenie a pod... 

 
 
Rok 2018 
 
Uznesenie č. 1/2018-11.17  
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v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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:  

p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar.  16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou: 

• a to pozemku parcela č. CKN 1476/4 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 
125 m2 zapísaná na LV 1479. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 
 
Odôvodnenie: 
Parcela CKN 1476/4 tvorí predzáhradku rodinného domu s. č. 222/2. Predchádzajúci i súčastní 
majitelia rodinného domu s. č. 222/2 sa o parcelu starali vždy ako o svoju vlastnú. Parcelou sú 
vedené inžinierske siete rodinného domu s. č. 222/2. Cez parcelu je jediný možný prístup 
k vchodu do rodinného domu s. č. 222/2 a do jemu prislúchajúcej garáže. 
Parcela je širšou súčasťou centra obce Vysoká nad Kysucou a jej skultúrnenie a pravidelná 
starostlivosť o vegetáciu bude nesporne estetickým prínosom pre vizáž celého centrálneho 
námestia obce Vysoká nad Kysucou. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v zákonom stanovenej lehote 
vznesené žiadne pripomienky. 
 
Nakoľko neboli voči zámeru prevodu prebytočného majetku obce formou odpredaja vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-4.1 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) 
žiadateľovi:  

p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar.  16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou a to: 

• parcely č. CKN 1476/4 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 125 m2 zapísaná 
na LV 1479. 
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Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 

Odôvodnenie: 
Parcela CKN 1476/4 tvorí predzáhradku rodinného domu s. č. 222/2. Predchádzajúci i súčastní 
majitelia rodinného domu s. č. 222/2 sa o parcelu starali vždy ako o svoju vlastnú. Parcelou sú 
vedené inžinierske siete rodinného domu s. č. 222/2. Cez parcelu je jediný možný prístup 
k vchodu do rodinného domu s. č. 222/2 a do jemu prislúchajúcej garáže. 
Parcela je širšou súčasťou centra obce Vysoká nad Kysucou a jej skultúrnenie a pravidelná 
starostlivosť o vegetáciu bude nesporne estetickým prínosom pre vizáž celého centrálneho 
námestia obce Vysoká nad Kysucou. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v uvedených termínoch vznesené 
žiadne pripomienky. 
 
 
Uznesenie č. 1/2018-11.21 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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:  

Štefan Šutarík r. Šutarík, nar.  21. 08. 1952 a manželka Ľubica Šutaríková r. Hlušíová, nar. 01. 
08. 1954 obaja bytom Jugoslavská 6, 70 400 Ostrava - Zábřeh: 

• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  
o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 201/2017 vytvorila parcela 
CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 495/5 je 
predmetom prevodu. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,00 €/m2 v zmysle návrhu žiadateľa. 
 
Odôvodnenie : 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť 
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1. 
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto 
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané 
Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetná parcela CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2 bola vyčlenená z pôvodnej parc. č. E-KN 
20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 zapísanej na LV 11008 
geometrickým plánom číslo 201/2017 zo dňa 08. 10. 2017. Novovyčlenená parcela bola 
v minulosti útne zamenená medzi  
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Cez parcelu sú vedené inžinierske siete k rodinnému domu s.č. 110, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov a k rodinnému domu pani Zdeny Varechovej s.č. 65. P/arclea im zároveň slúži ako 
prístupová cesta. Parcelu žiadatelia užívajú už viac ako 20 rokov ako svoju vlastnú. 
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenou parcelou CKN 495/5 – t.t.p., 
o výmere 29 m2 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju žiadatelia užívajú 
ako svoju vlastnú už viac ako 20 rokov pre obec nevyužiteľná. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v zákonom stanovenej lehote 
vznesené žiadne pripomienky. 
 
Nakoľko neboli voči zámeru prevodu prebytočného majetku obce formou odpredaja vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) žiadateľovi: 

Štefan Šutarík r. Šutarík, nar.  21. 08. 1952 a manželka Ľubica Šutaríková r. Hlušíová, nar. 01. 
08. 1954 obaja bytom Jugoslavská 6, 70 400 Ostrava – Zábřeh a to: 

• parcely č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 
zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 201/2017 vytvorila parcela CKN 495/5 – t.t.p., 
o výmere 29 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 495/5 je predmetom prevodu. 

Cena je stanovená vo výške 3,00 €/m2 v zmysle návrhu žiadateľa. 

Odôvodnenie : 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť 
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1. 
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto 
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané 
Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetná parcela CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2 bola vyčlenená z pôvodnej parc. č. E-KN 
20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 zapísanej na LV 11008 
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geometrickým plánom číslo 201/2017 zo dňa 08. 10. 2017. Novovyčlenená parcela bola 
v minulosti útne zamenená medzi  
Cez parcelu sú vedené inžinierske siete k rodinnému domu s.č. 110, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov a k rodinnému domu pani Zdeny Varechovej s.č. 65. P/arclea im zároveň slúži ako 
prístupová cesta. Parcelu žiadatelia užívajú už viac ako 20 rokov ako svoju vlastnú. 
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenou parcelou CKN 495/5 – t.t.p., 
o výmere 29 m2 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju žiadatelia užívajú 
ako svoju vlastnú už viac ako 20 rokov pre obec nevyužiteľná. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v zákonom stanovenej lehote 
vznesené žiadne pripomienky. 
 
 
 
Uznesenie č. 1/2018-11.22 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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:  

p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar.  13. 10. 1943 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67: 
• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  

o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 45876479-70/2017 vytvorili: 
parcela CKN 494/1 – zast. pl. o výmere 106 m2, parcela CKN 494/2 – zast. pl. o výmere 
63 m2, parcela CKN 494/5 – zast. pl. o výmere 284 m2 a parcela CKN 495/4 – t.t.p. 
o výmere 355 m2.  Tieto novovytvorené parcely CKN 494/1, CKN 494/2, 494/5 a CKN 
495/4 sú predmetom prevodu. 

 
Cena je stanovená vo výške 1, 00 € na základe nižšie uvedených dôvodov. 
 
Odôvodnenie: 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť 
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1. 
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto 
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané 
Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetnú parcelu však „odjakživa“ užíva ako svoju vlastnú žiadateľka a pred ňou 
predchádzajúce generácie jej príbuzných. Na parcele je postavený murovaný rodinný dom p.č. 
67, ktorý bol podľa ústneho vyjadrenia žiadateľky postavený v roku 1962 staviteľmi Jánom 
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Liskom a jeho manželkou Teréziou Liskovou r. Šupčíkovou, ďalej drevená hospodárska budova, 
ktorá v minulosti prináležala k drevenému rodinnému domu zbúranému podľa ústneho 
vyjadrenia žiadateľky v roku 1968. Zvyšnú časť parcely tvorí dvor a záhrada s vysadenými 
drevinami. Parcela je oplotená. Obec Vysoká nad Kysucou si na ňu nerobí žiaden nárok, 
nakoľko parcela prešla do vlastníctva obce takpovediac bez vedomia obce, ale predovšetkým 
i bez vedomia samotnej žiadateľky. 
Dňa 29. 9. 2015 žiadateľka prostredníctvom svojho právneho zástupcu ]UDr. Tomáša Michnicu 
požiadala obec Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely č. EKN 20001 o výmere 885 m2, 
vedenej na LV č. 11008. Uznesením obecného zastupiteľstva vo vysokej nad Kysucou č. 7/2015-
5.7 zo dňa 16. 10. 2015 z dôvodu, že voči zámeru odpredaja uvedenej parcele z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bola vznesená námietka zo strany suseda Štefana Šutaríka. Z tohto dôvodu 
nechala žiadateľka vyhotoviť geometrichý plán, ktorým bola zameraná pledmetná parcela EKN 
20001 a oddelená jej spomá časť.  
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami CKN 494/1, CKN 
494/2, CKN 494/5 a CKN 495/4 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju 
užíva žiadateľka a predchádzajúce generácie jej príbuzných, pre obec nevyužiteľná. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v zákonom stanovenej lehote 
vznesené žiadne pripomienky. 
 
Nakoľko neboli voči zámeru prevodu prebytočného majetku obce formou odpredaja vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) žiadateľovi: 

p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar.  13. 10. 1943 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67 a to: 

• parcely č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 m2 
zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 45876479-70/2017 vytvorili: parcela CKN 494/1 
– zast. pl. o výmere 106 m2, parcela CKN 494/2 – zast. pl. o výmere 63 m2, parcela CKN 
494/5 – zast. pl. o výmere 284 m2 a parcela CKN 495/4 – t.t.p. o výmere 355 m2.  Tieto 
novovytvorené parcely CKN 494/1, CKN 494/2, 494/5 a CKN 495/4 sú predmetom 
prevodu. 

Cena je stanovená vo výške 1, 00 € na základe nižšie uvedených dôvodov. 
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Odôvodnenie: 
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky 
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli 
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe 
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona 
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť 
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1. 
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto 
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané 
Správou katastra v Čadci do KN. 
Predmetnú parcelu však „odjakživa“ užíva ako svoju vlastnú žiadateľka a pred ňou 
predchádzajúce generácie jej príbuzných. Na parcele je postavený murovaný rodinný dom p.č. 
67, ktorý bol podľa ústneho vyjadrenia žiadateľky postavený v roku 1962 staviteľmi Jánom 
Liskom a jeho manželkou Teréziou Liskovou r. Šupčíkovou, ďalej drevená hospodárska budova, 
ktorá v minulosti prináležala k drevenému rodinnému domu zbúranému podľa ústneho 
vyjadrenia žiadateľky v roku 1968. Zvyšnú časť parcely tvorí dvor a záhrada s vysadenými 
drevinami. Parcela je oplotená. Obec Vysoká nad Kysucou si na ňu nerobí žiaden nárok, 
nakoľko parcela prešla do vlastníctva obce takpovediac bez vedomia obce, ale predovšetkým 
i bez vedomia samotnej žiadateľky. 
Dňa 29. 9. 2015 žiadateľka prostredníctvom svojho právneho zástupcu ]UDr. Tomáša Michnicu 
požiadala obec Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely č. EKN 20001 o výmere 885 m2, 
vedenej na LV č. 11008. Uznesením obecného zastupiteľstva vo vysokej nad Kysucou č. 7/2015-
5.7 zo dňa 16. 10. 2015 z dôvodu, že voči zámeru odpredaja uvedenej parcele z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bola vznesená námietka zo strany suseda Štefana Šutaríka. Z tohto dôvodu 
nechala žiadateľka vyhotoviť geometrichý plán, ktorým bola zameraná pledmetná parcela EKN 
20001 a oddelená jej spomá časť.  
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 885 
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami CKN 494/1, CKN 
494/2, CKN 494/5 a CKN 495/4 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju 
užíva žiadateľka a predchádzajúce generácie jej príbuzných, pre obec nevyužiteľná. 
Zámer bol zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou a webovej stránke obce 
v dňoch od 13. 4. 2018 do 10. 5. 2018. Voči zámeru neboli v zákonom stanovenej lehote 
vznesené žiadne pripomienky. 
 
 

Uznesenie č. 2/2018-3.2 
v Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Andreja Kubačáka o pridelenie 

jednoizbového č. 15 s výmerou 42,98 m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142. 

Uznesenie č. 2/2018-3.3 
v Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje pridelenie jednoizbového č. 15 s výmerou 42,98 m² 

bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 formou losu Monike Konradovej. 
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Z dôvodu, že žiadatelia Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka  a Monika 
Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka dosiahli v hlasovaní rovnaký počet hlasov (3 ZA a 3 
PROTI), obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že medzi týmito žiadateľmi bude rozhodnuté lósom.  
Po vhodení lósov bol poverený losovaním starosta obce. Následne starosta obce vylosoval 
žiadateľov v nasledovnom poradí: 

1. Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka 

2. Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka 

Jednoizbový č. 15 s výmerou 42,98 m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 bude 
žiadateľom poskytnutý v poradí v zmysle výsledku losovania. 
Podanie správy: Z dôvodu, že Monika Konrádová pridelený byt odmietla kvôli nutnosti 
zložiť zábezpeku, byt č. 15 bol postúpený Andrejovi Barčákovi, ktorý si ho i prevzal. 
 
Nakoľko k plneniu uznesení neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, 
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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-4.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 5 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
K dnešnému dňu sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do 22 projektov. Starosta obce 
poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol v ktorých, zo zverejnených výziev 
a podaných žiadostí, bola obec Vysoká nad Kysucou úspešná resp. neúspešná.  
 

Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo z rozpočtu kapitoly ministerstva na 
rok 2018 finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 
novej telocvične na rok 2018.Povinná spoluúčasť žiadateľa je min. 10 % z požadovanej sumy na 
rozvojový projekt. Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných 
priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou: 
- dostavby telocvične 
- rekonštrukcie telocvične alebo 
- výstavby novej telocvične. 
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Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 do 
14:00 h. Rozdielom oproti doposiaľ podaným žiadostiam je to, že v tomto prípade bude 
podstatou žiadosti samotná telocvičňa bez zázemia, ktoré chceme realizovať ako samostatný 
stavebný objekt a financovanie bude zabezpečené z obce a zo školy. 
 

Starosta obce 
Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, aby sme sa rozhodne do zverejnenj výzvy 
zapojili. Je však zrejmé, že i v prípade získania finančnej dotácie bude nutné zámer dofinancovať 
zo strany obce. To bude možné iba prostredníctvom úveru. Požidal som preto hlavného 
kontrolóra obce o vypracovanie stanoviska k možnému čerpaniu komerčného úveru.  
 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania ako aj účelné, efektívne a hospodárne 
nakladanie s finančnými prostriedkami upravuje zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a prihliadať je potrebné aj na ostatné súvisiace právne 
predpisy, ktoré stanovujú podmienky celkového výsledku hospodárenia v rozpočtovom období a 
nakladania s majetkom obce. K možnosti prijatia návratných zdrojov financovania na 
pripravovaný projekt výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana predkladám stanovisko 
k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru), ktoré vám bolo doručené elektronicky 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru), tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2017-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania - investičného 
úveru pre projekt výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 

 

Po následnej diskusii preto starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, 
predložiť v zmysle zverejnenej výzvy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť 
s názvom „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. Obec Vysoká nad Kysucou sa bude 
spolupodielať na financovaní najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie č. 3/2018-5.2 
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 2018 

2) spolufinancovanie projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ vo výške 
spoluúčasti uvedenej v žiadosti, najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 
Realizácia projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ predpokladá investíciu vo 
výške 350 000,00 EUR a preto i v prípade schválenia podanej žiadosti v plnej výške teda 150 
000,00 EUR, by obec musela projekt dofinancovať. Starosta obce preto predložil poslancom 
obecného zastupiteľstva návrh, i na základe stanoviska hlavného kontrolóra, aby v prípade 
úspešného posúdenia podanej žiadosti, obec prijala návratné zdroje financovania maximálne 
však vo výške 200 000,00 EUR, ktoré budú určené na dofinancovanie projektu „Výstavba 
telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému návrhu, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 

Uznesenie č. 3/2018-5.3 
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 
200 000,00 EUR na dofinancovanie projektu ,,Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E.A. Cernana“ 
na dobu 10 rokov.  
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Ad. 6 Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
a Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 
 
Rozpočtové opatrenia neboli poslancom OZ zaslané elektronickou formou, nakoľko boli 
dokončené dnes. O ich odprezentovanie starosta obce prosil hlavnú účtovníčku obce.  
 
Hlavná účtovníčka pomocou videoprojekcie predniesla poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 
3/2018, ktoré je v kompetencii starostu.  
 

Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 3/2018, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
3/2018.  
 
V termíne do 31. marca boli na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručené žiadosti 
o dotáciu v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou. 
Pôvodný Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 s poskytnutím dotácie týmto 
združeniam nepočítal, avšak v rámci pripraveného Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad 
Kysucou č. 4/2018 je možné dotáciu udeliť samozrejme v prípade schválenia žiadostí obecným 
zastupiteľstvom. 
 
 Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou v roku 2018 - OZ 
Vysočanka (štatutárny zástupca Mgr. Janka Jurčová) 
 Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie OZ Vysočanka, 
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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-6.2 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou vo výške 300,- EUR pre OZ Vysočanka. 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2018 - OZ Lupežov 
(štatutárny zástupca Miroslav Zeman) 
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie OZ Lupežov, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou vo výške 300,- EUR pre OZ Lupežov. 
 
  Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ   

Navrhujem úpravu rozpočtu na úhradu materiálových  nákladov na opravu drevenej 
lávky cez rieku Kysuca v časti obce Nižný Koniec. Lávku si miestny občania opravia 
svojpomocne, je potrebné iba zakúpiť  materiál - drevo, náklady  by predstavovali 600 Eur.  Je 
možné toto navýšenie výdavkov zahrnúť do rozpočtového opatrenia č. 4/2018?  

 
          Hlavná účtovníčka obce  
 Dalo by sa to  zaradiť do kapitoly rozpočtu 0451 – cestná doprava, miestne komunikácie, 
chodníky, položka 633006 -  materiál  a v príjmovej časti  pokryť tento výdavok navýšením 
položky „výnos dane z príjmov“, nakoľko obec obdŕžala mimoriadny doplatok zo štátneho 
rozpočtu.   
 
Nakoľko neboli vznesené už  žiadne iné pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2018, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-6.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2018. 
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Ad. 7 Rôzne 
 

Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07052018 
 

Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. Starosta obce 
poprosil hlavného kontrolóra bližšie ozrejmenie Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste 
č. 07052018. 
 
Následne hlavný kontrolór predniesol pomocou videoprojekcie poslancom OZ Správu 
o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 07052018. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste 
č. 07052018, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
07052018. 
 
 Jozef Pavlík, Makov, 023 56 Makov - Ústne podaná žiadosť o povolenie vývozu drevnej 
hmoty po miestnej komunikácii U Liskov 

Poslancom OZ svoju žiadosť preniesol Jozef Pavlík a bližšie ozrejmil situáciu  
 
 Jozef Pavlík bytom Makov, 023 56 Makov 

Prišiel som tu ako súkromná osoba a chcel by som Vás požiadať o povolenie na vývoz 
drevnej hmoty v celých dĺžkach cez osadu u Liskov. Nadobudol som majetok po mojom otcovi. 
Tento rok by som chcel začať s ťažbou drevnej hmoty, pretože časť je už napadnutá lykožrútom. 
Ja s drevnou hmotou neobchodujem. Som ochotný prispieť na opravu komunikácie, pretože to 
drevo potrebujem vyviezť. 

 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
O koľko m³ sa jedná? A aké časové rozpätie? 
 
 Jozef Pavlík bytom Makov, 023 56 Makov 
Záleží od počasia, a jedná sa o viac ako 270 m³. 
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 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Po tej ceste sa už to drevo zvážalo. Cesta po tých ťažbách je už dosť znehodnotená a nie 
je prispôsobená na takú záťaž. Obyvatelia tam žiadajú opravu miestnej komunikácie. Cez 
obyvateľov to tam neprejde, budú proti. Jednoducho oni tam to auto nepustia. Chcem ešte 
nadniesť stanovisko obyvateľov, aby sa miestna komunikácia nejako opravila a spevnila. Ja 
nesúhlasím so žiadnou výnimkou. 

 

 Ján Lysík, poslanec OZ 

 Chyba sa stala už vtedy, keď sa tam robila kanalizácia a pokladala voda. Samozrejme 
urobilo sa to tak aj na hlavnej ceste. To čo sa počas výkopu kanalizácie vykopalo, sa dávalo 
naspäť do výkopu. Ako náhle tam prechádzali ťažšie autá celá cesta upadla. Keby sa tam 
odviezlo po nej požadované  množstvo drevnej hmoty tá cesta by sa úplne zničila. Je tam kúsok 
cesty cca 15m kde sú už vytlačené kolesá od ťažkých aut. Minlý rok sme tam osadili korýtka, 
ktoré sú v jednom ieste vytlačené. Chápem, že to drevo treba vyviezť, ale iba s dodržaním 
aktuálne povolenej tonáže. 

 

 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 

 Navrhoval by som jednu riešenie, keďže obchodujem s drevom. Nech sa drevná hmota 
nakráti na určité dĺžky a vyváža na vyvážacej súprave.  

 

 Jozef Pavlík bytom Makov, 023 56 Makov 

 My na Makove každého pustíme, kto príde na OcÚ a požiada o odvoz drevnej hmoty. 
Snažíme sa im vyhovieť. Drevnú hmotu musia tí ľudia vyviezť. Chcem to odviezť v celých 
dĺžkach, som ochotný prispieť na opravu komunikácie.   

 

 Ján Lysík, poslanec OZ 

 Ľudia ako náhle vidia, že tam ide auto na odvoz drevnej hmoty okamžite mi telefonujú.  

 
 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Pán Pavlík navrhujem, aby ste si obišli osobne všetkých obyvateľov a tak ich sám 
oboznámil s Vašim zámerom a celou situáciou. Cestu znehodnotili p. Kubinec, p. Pavlík, ktorý 
tade odvážali drevnú hmotu. Ja nesúhlasím. 
 
 Starosta obce 
 Aktuálne je zaťaženie miestnej komunikácie obmedzené dopravnou značkou dovoľujúcou 
vjazd vozidlám s hmotnosťou do 20t. K tomuto nedokážem viac povedať. Nie je v našej 
kompetencii udeľovať výnimky. Minulý rok sa nám ledva podarilo vybaviť aspoň čiastočné 
vyspravenie cesty po kanalizácii. Mám obavu, že veľká záťaž ju opätovne poškodí a my 
nemôžeme neustále len opravovať po niekom, keď náme v obci komunikácie, ktoré ešte neboli 
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zaasfaltované. Nebránim sa stretnutiu na tvare miesta, avšak obávam sa, že nie je ani čo 
vymýšľať.  
 
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli, aby sa uskutočnilo stretnutie so žiadateľom 
a obyvateľmi dotknutej časti U Liskov. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Pavlíka a starosta obce dohodne 
spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva za miestnu časť Vyšný Kelčov termín stretnutia 
s občanmi priamo na mieste. 
 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových prietorov p.č. 1293 SECOND-HAND - 
Magdaléna Dedičová, Vysoká nad Kysucou 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou  

Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy 
nebytových priestoroch, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy nebytových priestorov p.č. 1293 
na ďalšie 3 roky. Nájomná doba bude upravená formou dodatku k nájomnej zmluve..  
  
 Žiadosť vo veci usporiadania nehnuteľnosti - Ida Chribíková, Vysoká nad Kysucou 
p.č. 202, 023 55 Vysoká nad Kysucou  

Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.4 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť prípadný možný postup a kúpne 
podmienky. Obec Vysoká nad Kysucou má predbežný záujem o kúpu časti pozemku, v ktorom 
je vedená časť obeného vodovodu a pretlaková šachta.  
 

Žiadosť vlastníkov rodinných domov o opravu účelovej komunikácie v miestnej časti 
Vyšný Kelčov - u Putkov parcela č. 4794 o výmere 2079m2, zastavané plochy nádvoria, 
zapísanej v registri “C„ katastrálneho územia Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
  

Ján Lysík, poslanec OZ 
Osobne som sa tam bol pozrieť. Predstavujú si tam spenenie nejakým makadamom alebo 

asfaltovým výfrezkom. Okolo rodinného domu p. Kubicovej sú jamy, smerom k  p. Pavlíkovi tam 
je to celkom dobré. Okolo jeho domu a nad rodinným domom p. Pavlíka je tá cesta už mokrá 
a v čase keď som tam bol sa tadiaľ ani nedalo prejsť. Celkovo tam je 8 domov, z toho jeden je 
trvalo obývaný. Približne 50 metrov cesty je v takomto stave. Navrhoval by som, aby sa tam 
poslanci OZ šli pozrieť. 

 
Starosta obce 
Navrhujem vykonať obhliadku spoločne s poslancami za časť Vyšný Kelčov a samozrejme 

i tými, ktorí by mali záujem. Stretneme sa na tvare miesta v sobotu 19. 05. 2018 o 9:00 hodine. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženej žiadosti a návrhu, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o opravu účelovej komunikácie. Jej stav 
a spôsob opravy budú posúdené na základe obhliadky  dňa 19. 05. 2018 o 9:00 hod. 
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 Žiadosť o odkúpenie pozemkov - Karol Kožák, Vysoká nad Kysucou 18, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou  
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 

Starosta obce 
S pánom Kožákom som sa stretol i osobne. Nakoľko však žiadosť bola doručená 

a zaevidovaná až dnes, neviem Vám povedať viac bližších informácií a je nutné zrealizovať 
obhliadku v teréne, aby sme si boli istý, že nedôjde k akémukoľvek obmedzeniu vlastníkov 
susedných nehnuteľností. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov a poveruje starostu 
obce preveriť skutkový stav predmetu žiadosti.  
 

Starosta obce 
Každoročne pri príležitosti konania Matúšovských hodových slávností, ktoré sa tento rok budú 
konať 23. 09. 2018, obec Vysoká nad Kysucou oceňuje výnimočných obyvateľov či rodákov obce 
Vysoká nad Kysucou udelením ocenenia Cena obce Vysoká nad Kysucou. Z tohto dôvodu Vás 
preto žiadam o predloženie Vašich návrhov na ocenenie do najbližšej schôdze OZ. 

 
Nakoľko neboli voči predloženému návrhu vznesené žiadne pripomienky, 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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce na predloženie návrhov na 
ocenenie výnimočných osobností obce Vysoká nad Kysucou počas Matúšovských hodových 
slávností 2018. 
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 Návrh na vyradenie majetku DHZ Vysoká nad Kysucou 
Návrh na vyradenie majetku DHZ Vysoká nad Kysucou  bližšie predniesol poslancom OZ 
prednosta OcÚ pomocou videoprojekcie.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k vyradenie majetku DHZ Vysoká nad Kysucou, 
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, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2018-7.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku DHZ Vysoká nad Kysucou v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
Ad. 8 Interpelácia poslancov 
 

Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
U nás na Nižnom konci - u Sojkov menili betónový stĺp odpojili nám verejné osvetlenie 

a nesvieti sa nám tam.  
 
Prednosta OcÚ 
Verejné osvetlenia sme kontrolovali a realizoval sa aj servis. Každopádne to preveríme.  
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
Chcel by som keby ste sa pozreli na stĺp ako sa ide na ihrisko oproti p. Baričáka, je tam 

starý drevený „dvojak“, je prehnitý. Nie je na ňom nič všetko je z neho zobraté a preložené na 
nový stĺp.  

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Pán starosta obyvatelia Semeteša by sa chceli s tebou stretnúť ohľadom opravy cesty.  
 
Starosta obce  
Spoločne dohodneme termín stretnutia s obyvateľmi miestnej časti Semeteš. 
 
 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
Občania u Liskov žiadajú o opravu miestnej komunikácie. 
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Starosta obce  
Minulý rok sa nám podarilo zo SEVAKom vyjednať opravu po kanalizácii. Ďalšia 

prípadná oprava je v kompetencii obecného zastupiteľstva. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ  
V miestnej časti Semeteš pod rodinným domom Chudejovcov je priepust, rúry boli 

zasypané a teraz trčia bolo by nutné ich presypať. Na tej istej ceste je v zatáčke panel, alebo 
nejaký betón nedá sa dať preč odtiaľ? Pretože s nižšími autami tam musia chytať podvozok. 
Kontajner, ktorý je hore na Semeteši je pre celý Semeteš?  

 
Starosta obce 
Minulý rok sme priepust opravovali lebo posledná rúra bola úplne spadnutá. Zájdeme sa 

tam pozrieť a uvidíme čo tam vieme urobiť. Zareagoval som na podnet pána Ritnošíka, pri 
kontajneri bude umiestnená tabuľka s označením, pre ktoré popisné čísla domov je kontajner 
vyhradený.    

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Okrem opravy účelovej komunikácie u Putkov, som sa stretol s obyvateľmi zo Zadnej 

Zátoky s p. Cisaríkovou, p. Cisaríkom, p. Masnicom a s dvoma obyvateľmi, ktorí tam majú chaty. 
Stretol som sa s nimi v sobotu 12. mája 2018. Po roku sú tie cesty všade zlé. Oproti osade 
u Putkov, je cesta do Zadnej Zátoky v pomerne dobrom stave ale v dvoch či troch úsekom tam sú 
diery. Na stretnutí prítomní požadovali opravu miestnej komunikácie, aby tam nechodili cudzie 
traktory alebo aspoň ich obmedzenie. Mali výhrady k odvozu odpadu, že tam je nepravidelný 
vývoz. Uvítali by osadenie obecného rozhlasu. Bol som tam akurát vtedy keď sa hlásilo a nie je 
to tam počuť. Ďalej požadujú vyriešiť resp. obmedziť navigáciu, pretože vedie tade rôzne 
autobusy smerom do Korne. Vysvetlil som im, že zmena navigácie nie je v našich možnostiach, 
ale možno nejaký spôsob na obmedzenie dopravy nájdeme. 

 
Starosta obce 
Najskôr k spôsobu vývozu kontajnerov. Ak máme prázdny kontajner tak dávame kus za 

kus. Prázdny kontajner sa dovezie, plný sa vyvezie, ale pokiaľ kontajner nemáme musíme 
traktorom k vývoznému miestu priblížiť plný kontajner. Po jeho vyprázdnený ho vezieme opäť 
traktorom naspäť. V jednom prípade nám však nutná vyťaženosť traktora nedovolila prázdny 
kontajner ihneď vrátiť. 

O ceste vieme boli sme sa tam pozrieť. Máme v pláne diery vyspraviť. 
Vjazd ťažkej technike a traktorom nedokážeme zakázať. Na cestu je dopravnou značkou 

povolený vjazd iba vozidlám s hmotnosťou do 20t. Porušenie tohto zákazu môže riešiť iba 
polícia. GPS navigáciu resp. spôsob jej fungovania samozrejme nedokážeme ovplyvniť. Je to 
i chyba vodičov, ktorí majú vo svojich navigáciách nastavený i pohyb či plánovanie cesty po 
nespevnených komunikáciách. Problém by sme však vedeli eliminovať umiestnením dopravných 
značiek – slepá ulica. 

Zimnú údržbu vo Vyšnom Kelčove realizujeme postupne: parkovisko pred COOP 
Jednotou, cintorín, Detský domov a následne sa ide na miestne komunikácie. Nie je možné 
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začínať najskôr v Zadnej Zátoke a už vôbec nie aby sme cez les rozorávali až do Korne. To už nie 
je naše územie ani cesta. 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Snažil som sa im na všetko odpovedať, ale bude lepšie keď sa tam v sobotu zájdeme 

taktiež pozrieť. 
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ  
Mám pripomienku, nepáči sa mi, že rodičia z Vyšného Kelčova aj napriek prisľúbeniam 

dali deti do Základnej školy na Makov. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Pán starosta ak by sa ti dalo nejako jednať s VÚC, aby tu boli kožný lekár, 

alergiologička, pretože vôbec nechcú ľudí ošetrovať. 
 
Starosta obce 
Už sme to dali ako požiadavku miest a obcí Kysúc. Máme požiadavku, aby VÚC 

zazmluvňovala predovšetkým takých lekárov, ktorých tu nemáme.  
 
Ing. Mirosla Dočár, poslanec OZ 
U nás na Nižnom konci, keby sa niečo urobilo s elektrickými káblami, pretože stále to tam 

vyzerá nevkusne. Teraz je letné obdobie a ten priepust popod komunikáciu bude treba urobiť. 
Cesta, ktorú tam kopali elektrikári nie je dokončená vyzerá to tam hrozne končí u mojej dcéry 
oproti jej brány. Bolo by dobré to tam aspoň dorobiť.  

Ako je to s chodníkmi na cintoríne?  
Treba „tlačiť“ na županku, aby sa ihneď začalo s opravou cesty na Semeteši, lebo je to 

tam hrozné. 
 
Starosta obce 
Čo sa týka priepustu pomohla by mi oficiálna žiadosť zároveň s podpismi majiteľov 

dotknutých nehnuteľností. Následne budeme mať ako obec silnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči 
správe ciest. Zoberte si to prosím pod patronát, aby sme s tou vecou vedeli pohnúť.  

Spomenutá časť cesty sa dá vyspraviť jedine asfatom musíme počkať, kým sa bude niečo 
asfaltovať. Asfaltová drť by tam bola zbytočná.  

S chodníkmi na cintoríne sme začali dnes svojpomocne.  
 

 
Ad.9  Záver 
 
Starosta obce 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
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Ďakujem Vám za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva a želám Vám ešte príjemný 
zvyšok dnešného dňa. 

Následne starosta obce tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2018 
ukončil o 18:33 hod. 

 
 
 
 

       Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár          ..................................... 

Dpt. Jozef Vavrica                 .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová       ................................... 


