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Zápisnica OZ č. 5/2018 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26.06.2018 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. Janka Jurčová 
    Mgr. Bohuslav Krasula 
                                 Jozef Zborovan                                
 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Jantošová, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica 
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. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ 
4. Pridelenie bytov 14-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou - 

Ústredie 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2018  
8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
9. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou rozpočtové opatrene č.6/2018 

a č.7/2018 
11. Rôzne 
12. Interpelácie poslancov 
13. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných hostí na 5.schôdzi OZ v r. 2018. 
 
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. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 26. 
06. 2017.   
 
         
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:   Ing. Miroslav Dočár,  

  Jozef Zborovan                         
Návrhová komisia: Miroslav Dorman,  

        Mgr. Bohuslav Krasula 
 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 
neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
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Ad. Kontrola uznesení z prechádzajúcich schôdzi 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 polochu nad 

trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála 
pozdĺž miestnej komunikácie. 

Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval.  
 
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.  
 
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: Obec tu zrealizovala výstavbu priekopy a čoskoro by malo byť 
zrealizované i asfaltovanie. 

 
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. 22. 05. 2018 nám bol zaslaný návrh nájomnej 
zmluvy na odsúhlasenie. Nájomné predstavuje sumu 251,02 EUR/rok. Schválenie 
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nájomnej zmluvy je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Nakoľko však obec jedná 
ešte vo výške nájmu, schválenie nájomnej zmluvy bude na programe nasledujúcich 
schôdzí OZ. 
 
Uznesenie č. 7/2017-15.1 

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. I na základe následnej obhliadky bol dohodnutý nasledovný postup: 

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

 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
Suma 4,-- SK za m2, ktoré boli v roku 2002 určené  ako príspevok do bytového fondu, 

bola stanovená  na základe výnosu uverejnenom vo finančnom spravodajcovi č. 3/2001, kde 
vypočítané nájomné činilo do 5% z obstarávacej ceny bytu, t.j.  42,70 SK/m2 a súčasťou tejto 
sumy bol aj príspevok na tvorenie bytového fondu v sume 4,-- SK.   
V zmysle súčasne platnej legislatívy sa musí tvoriť fond vo výške najmenej 0,5 %  ročne z 
nákladov na obstaranie nájomného bytu. Výšku tvorby bytového fondu určuje vlastník 
nehnuteľnosti a mala by pokryť skutočné náklady na prevádzku a opravy. Takýmto výpočtom 
dochádza k tomu, že sme bytový fond tvorili približne na polovicu minimálne určenej sumy.  
Avšak ani tvorba v minimálne určenej sume by nestačila na skutočné pokrytie nákladov na 
prevádzku, údržbu  a opravy.  V zmysle odporúčania MDV SR  je potrebné fond prevádzky a 
opráv tvoriť  v rozpätí 0,75 Eur až 1 Eur/m2, nakoľko toto zodpovedá reálnym nákladom na 
údržbu bytových domov.  
Nakoľko bytový dom na Nižnom Kelčove  má určenú tvorbu bytového fondu 0,75 Eur/m2 a je 
nový,  pri bytovke na ZS je  neadekvátne stanoviť nižšiu sumu, pretože má už 15 rokov 
a náklady na jej údržbu stúpajú, zároveň je nutné  zateplenie. 
Z uvedených dôvodov navrhujem, okrem náležitostí, ktoré nám boli ako chybné vytknuté 
zápisom z kontroly vykonávanej pracovníkmi Okresného úradu v Žiline, odbor výstavby, 
v rámci pripravovaného dodatku k nájomným zmluvám uzatvoreným s nájomníkmi bytov v 14-
bytovom nájomnom dome p.č. 1259 upraviť i výšku nájomného o prípevok do bytového fondu 
vo výške 0,75 Eur/m2. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k predloženému návrhu na 
zvýšenie nájomného o prípevok do bytového fondu vo výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov 
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bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o prípevok do bytového fondu vo 
výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259. 
 
Rok 2018 
Uznesenie č. 3/2018-7.2 

v 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. 

Podanie správy: Na základe miestneho prieskumu, ktorý zrealizovali poslanci obecného 
zastupiteľstva za miestnu časť Vyšný Kelčov, nikto z obyvateľov nemá záujem 
o stretnutie a v obave o stav miestnej komunikácie ani nikto nesúhlasí s udeľovaním 
nejakých výnimiek. Zaťaženie miestnej komunikácie smerom do Liskov je limitované 
dopravnou značkou B25 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 
20t. Ľudia U Liskov plne chápu nutnosť vývozu drevnej hmoty, samozrejme to chápe 
i obec. Avšak drevo je možné voziť iba s podmienkou dodržania platných dopravných 
predpisov. Toto stanovisko som tlmočil aj pánovi Jozefovi Pavlíkovi. Kategoricky 
odmietam reči o tom, že to je zo starostom Makova dohodnuté a podobne.  
 

Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Obyvatelia v miestnej časti Vyšný Kelčov – u Liskov žiadajú opravu komunikácie 
a obyvatelia z osady od Slončíkov žiadajú opraviť dieru na ceste.   
 

Uznesenie č. 3/2018-7.4 
v 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 obecného vodovodu a pretlaková šachta.  

Podanie správy: Z dôvodu mojej pracovnej vyťaženosti sa zatiaľ neuskutočnilo stretnutie 
s pani Alenou Šašlákovou, ktorá realizuje vysporiadavanie pozemkov pre pani Idu 
Chríbikovú.  Chcem túto vec posunúť a prejednať ešte tento týždeň.  

Uznesenie č. 3/2018-7.5 
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v 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. 

Podanie správy: V sobotu 19. 05. 2018 bola zrealizovaná obhliadka miestnej komunikácie 
v Zadnej zátoke a U Putkov. Obhliadky sa okrem starostu zúčastnili poslanci za miestnu 
časť Vyšný Kelčov Mgr. Bohuslav Krasula a Ján Lysík a taktiež i Predseda komisie pre 
oblasť verejného poriadku a požiarnictva Miroslav Dorman. V Zadnej zátoke sme 
zhodnotili, že je nutné niektoré úseky cesty vysypať štrkodrvou. Od obyvateľov sme 
dostali požiadavku na inštaláciu obecného rozhlasu resp. verejného osvetlenia. Zároveň 
starosta obce obyvateľov informoval, že obec Vysoká nad Kysucou začala konanie, 
ktorého výsledkom bude osadenie dopravnej značky IP4 „Slepá cesta“. Toto opatrenie 
by malo eliminovať vjazd vozidiel, ktoré GPS navigácia vedie smerom cez Zadnú zátoku 
do Korne. 
V osade U Putkov sme sa stretli s pánom Jánom Pavlíkom, ktorý nám predniesol svoju 
požiadavku o osadenie plastových rúr do odvodňovacieho kanála. I v tejto časti bude 
nutné časť cesty vyspať štrkodrvou. Najkritickejší úsek cesty nad rodinným domom s.č. 
813 pána Kubicu je nutné vyasfaltovať. 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Kde sa vyspravovala cesta kmeňovou drťou? 
 
 Starosta obce 
 Kmeňovou drťou sa vyspravila miestna komunikácia vo Vyšnom Kelčove k rodinnému 
domu p. Dorociakovej, pretože po silnom daždi vyplavilo cestu.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 

Navrhujem, aby sa urobila cesta do osady Jedľovník, aby sa tam ľudia mohli dostať. 
Vynakladáme stále finančné prostriedky a tieto najkritickejšej komunikácie sa nám rozpadajú. 
Opravme aspoň tie najkritickejšie miesta na komunikácii alebo aspoň u p. Markuliaka, tam je 
tiež komunikácia v zlom stave.  
 
 Starosta obce 

V rozpočte obce na rok 2018 ste neschválili žiadne prostriedky na úržbu miestnych 
komunikácií, ktorých opravu ja osobne považujem za veľmi dôležitú. Po účtovnom uzatvorení 
aktuálneho polroka 2018 budeme vedieť či máme finančné prostriedky na opravu niektorých 
miestnych komunikácií a následne sa budeme môcť baviť, ktoré cesty sa budú realizovať 
a v akom rozsahu. Každý rok sa predsa snažíme opraviť aspoň nejaký úsek.  
 
 
Uznesenie č. 3/2018-7.6 

v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemkov a poveruje 
starostu obce preveriť skutkový stav predmetu žiadosti.  
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Podanie správy: Obhliadku predmetu žiadosti som zrealizoval spoločne s pánom 
prednostom OcÚ v piatok 15. 06. 2018. Predmet žiadosti som zdokumentoval i na 
fotografiách. Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce v skutočnosti predstavujú medzu. 
Nejedná sa o žiadne prístupové parcely. Ich údržbu realizuje žiadateľ. Parcely sú 
prístupné z pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pre obec sú 
predmetné parcely prebytočným majetkom a osobne súhlasím s ich odpredajom. 
Rozhodnutie je samozrejme na obecnom zastupiteľstve. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Pozemky by sme mali pozrieť ešte priamo v teréne či nepredstavujú prístup k okolitým 

nehnuteľnostiam. 
 

Starosta obce 
Tak ako som už povedal ja som predmet žiadosti v teréne už posúdil. Navrhujme však, 

aby sa na tvare miesta stretla finančná komisia spoločne so žiadateľom a na najbližšiu 
schôdzu obecného zastupiteľstva nám predložila svoje stanovisko. 
 

Uznesenie č. 3/2018-7.7 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce na predloženie návrhov 

na ocenenie výnimočných osobností obce Vysoká nad Kysucou počas Matúšovských 
hodových slávností 2018. 

Ocenenia obce 
Pri príležitosti konania sa príležitostných Matúšovských hodových slávností v obci Vysoká 
nad Kysucou, ktoré sa v tomto kalendárnom roku budú konať v dňoch 21. 9. 2018 – 23. 9. 
2018 starosta obce  poslancom OZ predložil návrh na ocenenia osobnosti, ktoré sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou, obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie jej dobrého mena 
nie len v regióne Kysúc, ale i na Slovensku a za jeho hranicami. 
 
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na ocenenie laureántov „Cena obce Vysoká 
nad Kysucou“. 
 
 Cena obce Vysoká nad Kysucou 
 
Štefan Hlavačák 
- za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v prospech TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 
a rozvoja športu v obci 
 
 
Ján Jurkovič 
- za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v prospech TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 
a rozvoja športu v obci 
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Helena Nevidzanová 
- za rozvoj kultúry, reprezentáciu obce a výkon občianskych záležitostí 
 
Marián Cvikel 
- za aktívnu spolkovú prácu v prospech rozvoja športu v obci a výkon občianskych záležitostí 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k predloženému návrhu na 
ocenenie laureátov na udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureátov Štefana Hlavačáka, Jána Jurkoviča, Helenu 
Nevidzanovú a Mariána Cvikla na udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“. 
 
Následne bol prednesený i návrh na ocenenie laureáta na „Cena starostu obce Vysoká nad 
Kysucou“ 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Navrhujem na ocenenie „Čestné občianstvo obce Vysoká nad Kysucou“ i p. MUDr. 
Pavla Košu, ktorý v našej obci vykonával detského lekára. 
 
O predloženom návrhu dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Bohumil Krasula 

PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman 
ZDRŽAL SA Mgr. Janka Jurčová, Jozef Zborovan 

Uznesenie č. 5/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje laureáta MUDr. Pavla Košu na ocenenie Cena čestné 
občianstvo obce Vysoká nad Kysucou. 
 
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky k bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich 
OZ, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 4 Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nd 
Kysucou - Ústredie 
 
Dňa 13. 06. 2018 bolo na tunajší obecný úrad doručené oznámenie o predčasnom ukončení 
nájmu bytu č. 3 v 14 bytovom nájomnom dome s.č. 1259 v ústredí obce. Obec eviduje 
doručené žiadosti o pridelenie bytu. 
 
Žiadosti boli prejednané Komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva. Starosta obce 
poprosil o stanovisko predsedu komisie. 
 
Následne predseda komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva Ing. Miroslav Dočár 
oboznámil poslancov OZ s doručenými žiadosťami o pridelenie nájomných bytov č. 3 a č. 2 
v14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí a podal 
stanovisko. 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 3 v 14 bytovom nájomnom dome p.č. 1259 
vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí 
 

• Dedičová Daniela, bytom Vysoká nad Kysucou p. č. 1259, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou  
– komisia pre oblasť oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva odporúča obecnému 
zastupiteľstvu žiadosť schváliť 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti Daniely Dedičovej, bytom Vysoká 
nad Kysucou p.č. 1259, 023 55 Vysoká nad Kysucou o pridelenie bytu č. 3 v 14-bytovom 
nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 
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ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Daniely Dedičovej o pridelenie bytu č. 3 v 14-
bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí. 
 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 2 v 14 bytovom nájomnom dome p.č. 1259 
vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí 
 

• Katarína Trebulová a Lukáš Martiak, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 255, 023 55 
Vysoká nad Kysucou 
– komisia pre oblasť oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva odporúča obecnému 
zastupiteľstvu žiadosť schváliť 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti Kataríny Trebulovej a Lukáša 
Martiaka, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 255, 023 55 Vysoká nad Kysucou o pridelenie 
bytu č. 2 v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kataríny Trebulovej a Lukáša Martiaka o pridelenie 
bytu č. 2 v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou v Ústredí. 
 
 
Ad.5 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce  k záverečnému účtu obce  
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce bolo poslancom 
obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. O bližšie predstavenie poprosil starosta obce 
hlavného kontrolóra obce. 
 
Hlavný kontrolór obce predstavil poslancom obecného zastupiteľstva Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce. 
 
Nakoľko neboli k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce  
žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce. 
 
 
Ad.6 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 
 
Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 bol poslancom OZ zaslaný 
elektronicky a postupne i prislúchajúce prílohy.  
 
V zmysle zákona bol Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke obce. Starosta obce poprosil hlavnú účtovníčku obce o jeho skrátené 
prednesenie a odprezentovanie. 
 
Hlavná účtovníčka obce spolu s hlavným kontrolórom obce predstavili pomocou 
videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2017.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Mám pripomienku - v rozbore príjmov analyzovať nájmy za prenajaté priestory podľa 
jednotlivých budov a aby sa to na ďalšej schôdzi predložilo.  
 
Nakoľko neboli k Záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 žiadne ďalšie 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-6.1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017. 
Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad. 
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Následne poslanci OZ hlasovali o prebytku z hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2017.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 Uznesenie č.5/2018-6.2 
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

• Prebytok hospodárenia vo výške 16 923,00 Eur. 
• Z prebytku hospodárenia realizovať tvorbu rezervného fondu vo výške 1 

692,30 Eur. 
• Zostatok rozpočtových finančných prostriedkov na bankových účtoch za rok 

2017 previesť ako finančné operácie do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového 
roka a nakladať s nimi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

 
 
Ad.7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 

2018 
 
Plán Kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou 
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór.  
 
V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Zároveň bol 
poslancom OZ zaslaný elektronicky. Pre prípadné doplnenie resp. vysvetlenie odovzdával 
starosta obce slovo hlavnému kontrolórovi.  
 
Následne nakoľko sa jedná o návrh starosta obce poprosil poslancov OZ o vznesenie 
pozmeňujúcich návrhov resp. doplnení. 
 
Následne hlavný kontrolór obce pomocou videoprojekcie poslancom OZ bližšie ozrejmil 
a predstavil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2018. 
 
Nakoľko neboli k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 
2018 žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 
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PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. 
polroku 2018. 
 
 
Ad.8 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. Starosta obce 
poprosil hlavného kontrolóra obce o prípadné doplnenie resp. zodpovedanie vznesených 
otázok poslancami OZ.  
 
Následne hlavný kontrolór obce predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie Správu 
o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 13062018 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k Správe o výsledku 
finančnej kontroly na mieste č. 13062018, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
13062018. 
 
 
Ad.9 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží aktívne zapájať do zverejňovaných výziev s možnosťou 
získať nenávratné finančné zdroje na realizovanie rôznych aktivít obce. Od posledného 
predstavenia aktuálneho stavu podaných žiadostí došlo k niektorým zmenám. Prehľadovú 
tabuľku, ktorá bola poslancom OZ zaslaná elektronicky, spracoval prednosta OcÚ Ing. 
Ladislav Kubačák. 
 
Projekty a žiadosti o nenávratný  finančný príspevok 
 

A) Žiadosti o dotáciu v roku 2017, ktoré neboli doteraz vyhodnotené 
 a ktoré budú realizované v roku 2018 

1.)  
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Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia 
Drieňova 22,  Bratislava 

Názov 
projektu 

Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou  pomocou 
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  nebol úspešný  
 

2.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 

Názov 
projektu 

Motivujme žiakov  k zdravému životnému štýlu 
Výzva:  Zdravie na tanieri 
Projekt podaný: 30.05.2017 

Cieľ projektu Získanie dotácie pre zlepšenie poskytovania zdravého životného štýlu  pre 
nákup zariadení: 

- pracovný stôl 2ks 
- univerzálny robot 1ks 

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok.........................................................................................10.000,00 € 

Spolufinancovanie .............................................................................  537,34 € 
Spolu................................................................................................10.537,34 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 

3.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia 
Drieňova 22 
Bratislava 

Názov 
projektu 

Chránime si svojich občanov 
Projekt podaný: 09.06.2017 
 

Cieľ projektu DRON s príslušenstvom, vysokotlaková hasiaca sada, snežné pásy v čítane  
montážnych sád na 6-kolku, 4-kolku 

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok.........................................................................................13.700,00 € 

Spolufinancovanie ..........................................................................     725,00 € 
Spolu................................................................................................14.425,00 € 
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Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 

4.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Bajkalská 27,  827  99 Bratislava 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Názov 
projektu 

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy č. 1338 
 

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 
 

5.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo ŽP SR, Sekcia enviromentálnych programov a projektov 
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Názov 
projektu 

Kompostér v domácnosti =čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad 
Kysucou 
1. Projekt podaný:  28.07.2017 

Cieľ projektu Zakúpenie 1.340 ks 600 l záhradných  kompostovacích zásobníkov 
(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  bol úspešný – obec získala dotáciu vo výške 137.523,90 € 
(je ukončené VO pre výber dodávateľa  na dodanie tovaru) 

 
6.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania  a kompetencií 
Drieňová 22, 826  86 Bratislava  

Názov 
projektu 

Obnova, zníženie energetickej  náročnosti budovy DHZ Horný Kelčov  
Žiadosť zaslaná dňa 31.08.2017 

Cieľ projektu Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie, 
výmena okien  a dverí 
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Náklady (€) Požadovaný 
príspevok............................................................................................30.000,00  € 

Spolufinancovanie ..............................................................................18.681,00 € 
Spolu....................................................................................................48.681,00 € 

Vyjadrenie Projekt  bol úspešný – obec získala dotáciu vo výške 30.000,0€ 
(je ukončené VO pre výber dodávateľa stav. prác ) 

 
7.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia 
Drieňova 22,  Bratislava 

Názov 
projektu 

Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou  pomocou 
doplnenia kamerového systému 
Projekt podaný: 14.12.2017 

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  
 

B) Žiadosti o dotáciu podané v roku 2018 
1.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Slovenský futbalový zväz 
Tomášiková 30c,  821 01Bratislava 

Názov 
projektu 

Výstavba tribúny TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
Projekt podaný: 24.01.2018 

Cieľ projektu a) Novovybudovaná tribúna – 19m tribúna oceľovej konštrukcie 
s kapacitou 102 miest na sedenie 

b) Zasedačkovanie nekrytej existujúcej tribúny – 201 ks sedačiek 
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok..........................................................................................34.483,50  € 

Spolufinancovanie...........................................................................  11.494,50 € 
Spolu.................................................................................................45 978,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 

2.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Poisťovňa Kooperatíva a.s. 
Štefaničova 4,  816 23 Bratislava 

Názov 
projektu 

Bezpečnejšie na cestách 
Projekt podaný: 29.01.2018 

Cieľ 
projektu 

Vytvorenie bezpečného prostredia pre detí a mladých ľudí – oboznámenie 
s rôznymi situáciami v cestnej premávke  (areál ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká 
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nad Kysucou) 
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok.............................................................................................1.500,00 € 

Spolufinancovania.............................................................................     200,00 € 
Spolu....................................................................................................1.700,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 

3.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia VUB 
Mlynské nivy 1,  829 90 Bratislava 

Názov 
projektu 

HOLIDAYS NIGHT 2018 
Projekt podaný: 11.02. 2018 

Cieľ 
projektu 

6. ročník športového podujatia HOLIDAYS NIGHT – podpora rozvíjania 
zdravého životného štýlu (súťaže detí spolu s rodičmi, vystúpenie mažoretiek, 
sokoliarov z Banskej Štiavnice...) 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.........................................................................1.500,00 € 

Spolufinancovanie ............................................................................     200,00 € 
Spolu....................................................................................................1.700,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 

4.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR 
Prezídium policajného zboru 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Názov 
projektu 

Zefektívnenie pátracej činnosti  hasičských zborov obce Vysoká nad 
Kysucou 
Projekt podaný: 16.03. 2018 

Cieľ 
projektu 

Zlepšenie materiálno- technického vybavenia  činnosti hasičských zborov 
v obci Vysoká nad Kysucou a ich činnosti pri záchrane života, zdravia, 
majetku a životného prostredia- prehĺbenie spolupráce s policajným zborom 

- Dron s externou 5.2 K kamerou;  termokamera;  LCD monitor;  
dovybavenie  a zakrytovanie kabíny štvorkolky; snežné pásy na 
štvorkolku; osvetľovací balón 400W 

Náklady (€) Požadovaný príspevok......................................................................50.100,00 € 
Spolufinancovanie ...........................................................................  2.650,00 € 
Spolu...................................................................................................52.750,00 
€ 

Vyjadrenie Projekt  doteraz nebol vyhodnotený 
 
5.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Prostredníctvom: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva 
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Komenského 35 
010 01 Žilina 

Názov 
projektu 

Odstránenie havarijného stavu: ZŠ s MŠ E.A. Cernana 
REKONŠRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE 
Projekt podaný: 02.03. 2018 

Cieľ 
projektu 

Odstránenie havarijného stavu  elektroinštalácie– výmena rozvodov, zásuviek, 
vypínačov a svietidiel, zhotovenie kazetových stropov 

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok...........................................................................................44.275,74 € 

Spolufinancovanie ............................................................................  5.000,00 € 
Spolu..................................................................................................49.275,74 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  
 
6.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Úrad vlády SR 
Námestie slobody 1,  813 70 Bratislava 

Názov 
projektu 

a) Zdravie je v našich  rukách (podprogram 2) 
b) Športom k zdravému telu (podprogram 4) 

Projekt podaný: 05.03.2018 
Cieľ projektu a) Zdravie je v našich rukách: 

- vytvoriť lepšie podmienky pre športovanie v areáli ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana  - detské ihrisko 

b) Športom k zdravému telu: 
- motivácia detí a mládeže k športovej aktivite – zlepšenie materiálno 
športovo- technickej vybavenosti 

Náklady (€) a) Požadovaná dotácia 
Zdravie je v našich rukách ...............................................................11.992,42 € 
Športom k zdravému telu ...................................................................6.231,00 € 
Požadovaná dotácia........................................................................  18.223,42 € 

b) Vlastné zdroje 
Zdravie je v našich rukách ....................................................................631,18 € 
Športom k zdravému telu ......................................................................345,00 € 
Vlastné zdroje spolu.............................................................................  976,18 € 

a) Náklady celkom 
Požadovaná dotácia + vlastné zdroje ............................................19.199,60 € 
 

Vyjadrenie Projekt  bol úspešný  čiastočne – obec získala dotáciu vo výške 11.500,0€ 
- Zdravie  v našich rukách - 8500,00 €  
-  Športom k zdravému telu – 3000,00 € 

 
 7.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo financií SR 
Štefaničova 5,  817 82 Bratislava 
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Názov 
projektu 

Výmena okien a dverí Administratívnej budovy č. 215 
Projekt podaný: 07.03.2018 

Cieľ projektu výmena okien a dverí, 
zníženie energetických nákladov.  

Náklady (€) Požadovaná dotácia.........................................................................13.455,00 € 
Vlastné zdroje....................................................................................1.495,00 € 
Náklady celkom ...............................................................................14.950,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  
 
 

8.)  
Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 
Martinská 49, 821 05 Bratislava 
Oblasť: Zvyšovanie  energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

Názov 
projektu 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s.č. 215 
2. Projekt podaný:  28.03.2018 

Cieľ projektu Zateplenie objektu a výmena jestvujúcich okien a dverí za účelom zníženia 
energetickej náročnosti.  

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok........................................................................................200.000,00 € 

Spolufinancovanie .......................................................................... 59.969,95 € 
Spolu...............................................................................................259.969,95 € 

Vyjadrenie Projekt  bol úspešný  čiastočne– obec získala dotáciu vo výške 50.000,00 € 
(s podmienkou spoluúčasti  min.2.631,58 € a až po uzavretí písomnej zmluvy 
o poskytnutí dotácie) 

 
9.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra  SR 
Pribinova 2,  812 72 Bratislava 

Názov 
projektu 

PRECHÁDZAJME BEZPEČNEJŠIE 
Projekt podaný: 19.03.2018 

Cieľ projektu Zvýšenie bezpečnosti chodcov, ich zviditeľnenie – vytvorenie dvoch 
priechodov  pre chodcov s osvetlením (Ústredie a Domov dôchodcov). 

Náklady (€) Požadovaná dotácia..........................................................................10.450,00 € 
Vlastné zdroje.......................................................................................  550,00 € 
Náklady celkom ................................................................................10.450,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  
 
10.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia Poštovej banky 
Dvořákovo nábrežie 4,  811 02 Bratislava 

Názov 
projektu 

ĎEŤURENCE S TRADÍCIOU 
Projekt podaný: 25.03. 2018 
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Cieľ 
projektu 

Podpora tradičnej slovenskej ľudovej kultúry  a folklóru – prehliadka detských 
folklórnych súborov-  motivácia  detí o zachovanie zvykov a tradícií.  

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok..............................................................................................3000,00 € 

Spolufinancovanie ............................................................................     375,00 € 
Spolu...................................................................................................3.375,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 
 
 
11.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania  
a kompetencií 
Drieňová 22, 826  86 Bratislava  

Názov 
projektu 

OBNOVA PODLAHY GARÁŽI V HASIČSKEJ ZBROJNICI č. 524 
Žiadosť zaslaná dňa 06.04.2018 

Cieľ projektu Rekonštrukcia podlahy  – zlepšenie zázemia garážovanej automobilovej a 
strojnej techniky. 

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok.............................................................................................9.049,88 € 

Spolufinancovanie ................................................................................ 476,31 € 
Spolu....................................................................................................9.526,19 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
12.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia KIA Motors Slovakia 
 

Názov 
projektu 

DETI POTREBUJÚ SVOJICH FANÚŠIKOV 
Projekt podaný: 05.04. 2018 

Cieľ 
projektu 

Oprava existujúcej „tribúny“ na ihrisku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou– 
odstránenie poškodených drevených častí a nahradenie plastovými sedačkami 
.  

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok.............................................................................................2.000,00 € 

Spolufinancovanie ............................................................................     770,00 € 
Spolu....................................................................................................2.770,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 
13.) 
Poskytovate
ľ NFP 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,  Odbor riadenia a implementácie 
programov cezhraničnej spolupráce 
Račianska  153/A, P:O:BOX 1, 830 03 Bratislava  

Názov CYKLOCESTOU ZA CEZHRANIČNÝM DEDIČSTVOM 
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projektu Žiadosť zaslaná dňa 07.06.202018 – Predkladateľ žiadosti: Obec Makov 
Program: Interreg V-A   Slovenská republika – Česká republika 

Cieľ 
projektu 

Spoločný projekt cezhraničnej spolupráce: 
- Vedúci partner – Obec Makov 
- Hlavný cezhraničný partner – Obec Hutisko- Solanec  (ČR) 
- Projektový partner 1 – Obec Vysoká nad Kysucou 
- Projektový partner 2 – O.Z. Makov- Kasárne 
- Projektový partner 3 – Obec Zašova 

Náklady (€) 
pre Obec 
Vysoká nad 
Kysucou 
 

Rozhľadňa VRCHRIEKA 
- Rozhľadňa ............................................................................ 60.490,34 € 
- Lavičky........................................................................................354,61 € 
- Informačná tabuľa a prvky drobnej architektúry ...................2.194,86 € 
- Informačná tabuľa a prvky drobnej architektúr.......................1675,10 € 
- Informačná tabuľa......................................................................165,14 € 

Oddychová zóna NIŽNÝ KELČOV 
- Novo navrhnutá zeleň ........................................................... 7.823,93 € 
- Zóna pre deti.......................................................................33.225,22 € 

 
Spolu........................................................................................... 105.929,20 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
14.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja  
Komenského 48,  011 09 Žilina  

Názov 
projektu 

SNKO+ ČLOVEK= ČAS 
Žiadosť zaslaná dňa 30.04.2018 

Cieľ projektu Slnečné hodiny  – umiestnené na zelenej ploche námestia v ústredí obce 
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok...........................................................................................3000,00 € 

Spolufinancovanie ............................................................................1050,00 € 
Spolu.................................................................................................... 4.050 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
15.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja  
Komenského 48,  011 09 Žilina  

Názov 
projektu 

ŽIVÝ BETLEHEM 2018 
Žiadosť zaslaná dňa 30.04.2018 

Cieľ projektu Živé vystúpenie amatérov a folklórnych nadšencov, ktoré je zamerané na 
stvárnenie tradícií, ktoré udržiavali naši predkovia v období od Kataríny do 
Troch kráľov.   
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Náklady (€) Požadovaný 
príspevok............................................................................................2.830,00 € 

Spolufinancovanie ..............................................................................   570,00€ 
Spolu.................................................................................................  3.400,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
16.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja  
Komenského 48,  011 09 Žilina  

Názov 
projektu 

NA BICYKLI OKOLO VYSOKEJ 
Žiadosť zaslaná dňa 30.04.2018 

Cieľ projektu Podujatie je svojim zámerom určené tým, ktorí majú radi pohyb. 
a) Modrá trať – rodičia s deťmi 
b) Zelená trať – štandartná trať  
c) Červená trať – pre náročných cyklistov   

Náklady (€) Požadovaný 
príspevok..........................................................................................3.000,00 € 

Spolufinancovanie ...........................................................................   650,00€ 
Spolu................................................................................................  3.650,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
17.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 
Martinská 49, 821 05 Bratislava 
Oblasť: Elektromobilita 

Názov 
projektu 

Elektromobil v službách obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou 
3. Projekt podaný:  15.06.2018 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality ŽP  
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok..........................................................................................30.000,00 € 

Spolufinancovanie ............................................................................ 9.150,00 € 
Spolu.................................................................................................39.150,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
 
18.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Prostredníctvom: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva 
Komenského 35 
010 01 Žilina 

Názov 
projektu 

ZDRAVIE NA TANIERI 
Projekt podaný: 10.05. 2018 

Cieľ projektu Zdravotný štýl - zdravotné prostredie v školách– nákup zariadenie - 
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pracovný stôl 2ks; Robot univerzálny 
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok.........................................................................................10.000,00 € 

Spolufinancovanie ...........................................................................    537,34 € 
Spolu...............................................................................................10.537,34 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
 
19.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Prostredníctvom: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva 
Komenského 35 
010 01 Žilina 

Názov 
projektu 

VÝSTAVBA TELOCVIČNE pri ZŠ s MŠ e. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou 
Projekt podaný: 15.05. 2018 

Cieľ projektu Výstavba telocvične 
Náklady (€) Požadovaný 

príspevok...................................................................................150.000,00 € 

Spolufinancovanie .................................................................... 199710,79 € 
Spolu.........................................................................................349.710,79 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  
 

Naštartujeme rozvoj regiónu Horných Kysúc 

Aktuálne obec spracováva žiadosť na základe výzvy Úradu vlády SR na podávanie projektov 
zameraných na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2018, 
ktorej cieľom  bude výstavba prechodu pre chodcov, odstavný autobusový pruh a autobusová 
zastávka v centre obce.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecnému 
zastupiteľstvu hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

  

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula,Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
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Ad. 10 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové 
opatrenie č. 6/2018 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.  
Ako prvý bol predstavený návrh na úpravu rozpočtu obce č. 6/2018, ktorý je v kompetencii 
starostu obce. O jej predstavenie starosta obce poprosil hlavnú účtovníčku obce. 
 
Následne hlavná účtovníčka obce predniesla pomocou videoprojekcie poslancom OZ ako 
prvé Rozpočtové opatrenie č. 6/2018, ktoré je v kompetencii starostu obce.  
 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky k Rozpočtovému opatreniu č. 6/2018, 
ktoré je v kompetencii starostu obce, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

  

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2018.  
 
V rámci Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018 boli poslancom OZ 
prednesené hlavnou účtovníčkou obce a riaditeľom ZŠ s MŠ E.A.Cernana aj Rozpočtové 
opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2018 a Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E.A.Cernana č. 
3/2018. 
 
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky ani doplňujúce otázky k Rozpočtovému 
opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2018, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

  

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E.A.Cernana č. 2/2018. 
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Následne starosta obce dal poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať o Rozpočtovom 
opatrení ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2018 v zmysle predloženého návrhu. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

  

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-10.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2018. 
 
Nakoľko obe rozpočtové opatrenia ZŠ s MŠ E.A.Cernana č.2/2018 a č.3/2018 sú súčasťou 
Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018 a k Návrhu rozpočtového 
opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018 neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom Návrhu rozpočtového 
opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018 hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

  

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav  
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-10.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2018. 
 
 
Ad. 11 Rôzne 
 
Majetkoprávne vysporiadanie parciel EKN 1969/1 a EKN 1970 (totožných s CKN 1484, 
1486/1 a časťami CKN 1487/1 a 1393/1) 

Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva predložil návrh na možnosť majetkoprávne 
vysporiadať parcely EKN 1969/1 a EKN 1970 (totožných s CKN 1484, 1486/1 a časťami 
CKN 1487/1 a 1393/1). Ide o parcely, ktoré sa nachádzajú pod parkoviskom v centre obce po 
pravej strane cesty II/487. Časť tejto plochy obec získala odkúpením a zvyšnú časť chceme 
vysporiadať osvedčením. Až keď bude mať obec vysporiadané svoje vlastnícke práva 
k predmetnej ploche, budeme môcť plnohodnotne pracovať na vyššie spomenutom projekte, 
v ktorom sa snažíme získať finančné prostriedky z Úradu vlády na výstavbu odstavného 
pruhu a ostrovčeka, autobusovej zastávky a prechodu pre chodcov. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  MENO 



Strana 27 z 39 Zápisnica č. 5/2018 
 
 

 poslancov 

  

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou súhlasí s majetkoprávnym vysporiadaním 
parciel EKN 1969/1 a EKN 1970 (totožných s CKN 1484, 1486/1 a časťami CKN 1487/1 a 
1393/1) nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Vysoká nad Kysucou a ich 
nadobudnutím do vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 Ing. Jaroslav Kormanec, Nižný Kelčov p.č. 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou - ústne 
podaná žiadosť 
 
 
 Ing. Jaroslav Kormanec 
 Hľadám nejaké riešenie na vyčistenie 2 vodných tokov, ktoré sa nachádzajú v miestnej 
časti obce Vysoká nad Kysucou-Široký most. Jeden vodný tok je klasický normálny potok 
a druhý je urobený z priekopy. Pravidelne tam dochádza k navyšovaniu vodnej hladiny.  
Smerom od Širokého mosta k rodinnému domu p. Legerského je po pravej strane urobená 
hrádzka, betónový múrik, ktorý už približne za 4 roky klesol o 10cm. Ako náhle sa zvýši 
hladina vody vylieva sa na cestu. Nebolo by vhodné v rámci výziev riešiť to ako povodňové 
opatrenie? 
  Čo sa týka cestnej priekopy teda vodného toku. Ja som pred cca 4 týždňami volal 
s Povodím Váhu a oni to nazývajú predzáhradka. Neviem prečo, pretože to nie je ani v mojom 
vlastníctve a ani to nijakým spôsob nevyužívam. Mohlo by to byť súčasťou cestného telesa 
a keďže cestári dali od toho „ruky“ preč tak je to vodný tok. Pán starosta ak si pamätáte 
hovorili ste, že ak by to bolo možné poslali by ste tam niekoho 2krát v roku, aby tu priekopu 
vyčistil, pretože v rámci zimnej údržby tam dopadá veľa posypového materiálu. 
 
 Starosta obce 
 Cestári to pokosia ale tráva popadá dole do priekopy a ostáva v nej. Pokiaľ by sme 
mali pracovníkov, tak by sme sa to snažili vykosiť. Preovšetkým sa musíme sústrediť na naše 
plochy. 
 
 Ing. Jaroslav Kormanec 
 Na dvoch miestach mi voda spôsobila podmytie základov na plote a tým sa naklonil a 
zsunul cca o 5 cm.  

Dochádza tam k jadrovému nánosu. Chcel by som sa spýtať či by nebolo možné 
riešenie, nejakým spôsobom to zatubovať, dať tam 60tky rúry, zasypať to a urobiť chodník. 
 
 Miroslav Dorman, poslanec OZ 



Strana 28 z 39 Zápisnica č. 5/2018 
 
 

 Niekedy to bola cestná priekopa, lenže cestári by to mali čistiť na jar, ale nikdy to 
nevyčistia. 
 
 Starosta obce 
 Posledné čistenie sme tam robili my ako obec, ručne. Nedal sa tam použiť ani báger. 
Je to v správe Povodia Váhu. Prebiehalo tam konanie, že komu to vlastne patrí či cestárom 
alebo Povodí Váhu. Životné prostredie rozhodlo, že je to stály vodný tok a patrí to pod 
Povodie Váhu. Pripomienka p. Kormanca je dobrá, že v rámci nejakých protipovodňových 
opatrení by to bolo možné zaradiť do projektu, ale samozrejme my ako obec by sme si ten 
vodný tok museli zobrať najskôr do nájmu.  
  
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Tak ako navrhuje pán Kormanec, bolo by dobré tam urobiť chodník ale s tým, že by 
tam bolo odvodnenie. 
 
 Starosta obce 

Každý takýto zámer je založený na majetkoprávnom vysporiadaní. Nie sú tam 
vysporiadané parcely. Ja som ešte minulý rok vstúpil do jednania s VÚC, či by nám VÚC 
vedelo prenajať pozemok, ktorý majú v užívaní. Keby sme mali my nájomnú zmluvu s VÚC, 
tým pádom máme majetkoprávny doklad na základe ktorého by sme mohli začať stavebné 
konanie na cyklochodník, chodník a pod. Lenže momentálne to nie je majetkoprávne 
neusporiadané a VÚC nám to nevie prenajať. Požiadame o vyriešenie situácie Povodie Váhu, 
pretože vodný tok je v ich správe. 
 
 Ing. Jaroslav Kormanec 
 Čo sa týka toho potoka je tam taká betónová opora, v takom jazierku sú tam aj 
schodíky, ktoré som už aj podopieral, lebo by spadli do vody. Ako býva p. Ligačová voda tam 
podmýva celý ten kopec a ten sa zosúva dole.  

Chcem ešte upozorniť, že pri silnom daždi doslova ide z nevyspravenej komunikácie od 
rodinného domu p. Legerského „vodný tok“ a všetok bordel sa valí dole po miestnej 
komunikácii. Obec tam urobila odrážku, ale tá je zanesená. 

Nedalo by sa tam možno v rámci rekonštrukcie komunikácií urobiť asvaltový povrch 
na nespevnenej časti k rodinnému domu p. Legerského, alebo urobiť tam nejakú priekopu čo 
by odvádzala povrchovú vodu priamo do potoka dole? 

 
Starosta obce 
Priekopu tam nemožno realizovať z dôvodu priestorového usporiadania - šírka 

komunikácie tam je v niektorých častiach cca 2 metre. V tejto časti dokonca realizujeme 
i zimnú údržbu iba v obmedzenej forme. 

Obe Vaše pripomienky pána Ing. Jaroslava Kormanca týkajúce sa údržby vodných 
tokov budem písomne, ale i osobne riešiť so správcom teda s povodím Váhu o čom Vás budem 
písomne informovať. 
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Návrh na počty žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na školský rok 
2018/2019.  
 
Podľa §5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ 
predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie návrhy na počty 
prijímaných žiakov a návrhy na počty tried. Údaje sú aktualizované k 18. 04. 2017 podľa 
výsledkov zápisu ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Predkladateľom bol riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Mgr. Aljozf Žuffa 
 
Následne návrh bližšie predstavil poslancom obecného zastupiteľstva pomocou 
videoprojekcie riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky k predloženému návrhu na počty žiakov a počty 
tried ZŠ s MŠ E.A.Cernana na školský rok 2018/2019, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počty prijímaných žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana na školský rok 2017/2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 

Žiadosť na udelenie výnimky pre 6. ročník ZŠ s MŠ E.A. Cernana 
 

Podľa platnej legislatívy je minimálny počet žiakov triedy 2. stupňa Základnej školy 15 
žiakov a maximálny počet je 29 žiakov. V budúcom školskom roku bude 6. ročník 
navštevovať 13 žiakov a na udelenie výnimky je nutný súhlas zriaďovateľa. 
 
Poslancom OZ žiadosť bližšie predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 
Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predloženej žiadosti o udelenie výnimky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.3 
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Obecné zastupiteľstvo udeľuje výnimku pre minimálny počet žiakov v 6. ročníku ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana počas školského roka 2018/2019. 
 

Hlásenie o výsledku zápisu do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 
 
Dňa 18. 04. 2018 a 19. 04. 2018 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019. 
  
Hlásenie o výsledku zápisu do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 poslancom OZ bližšie 
predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ E.A.Cernana.  
 
Nakoľko neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hlásenie o výsledku zápisu do 1. ročníka na školský 
rok 2018/2019 v ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
 Vyučovanie náboženskej a etickej výchovy v ZŠ s MŠ E.A.Cenana 
 
O počte prihlásených žiakov na vyučovanie náboženskej a etickej výchovy v ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana poslancov OZ pomocou videoprojekcie informoval riaditeľ ZŠ s MŚ E.A.Cernana. 
 
Nakoľko neboli doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyučovanie náboženskej a etickej výchovy v ZŠ 
s MŠ E.A.Cernana. 
 
 Návrh na vyradenie majetku  z materskej školy ZŠ s MŠ  E.A.Cernana 
 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana pomocou videoprojekcie odprezentoval návrh na vyradenie 
majetku v správe  materskej školy ZŠ s MŠ E.A.Cernana. 
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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. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v materskej škole  ZŠ s MŠ 
E.A.Cernana. 

 
Návrh na vyradenie majetku  zo školskej jedálne ZŠ s MŠ  E.A.Cernana 

 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E.A. Cernana pomocou videoprojekcie odprezentoval návrh na vyradenie 
majetku zo školskej jedálne ZŠ s MŠ E.A.Cernana. 
 
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. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku zo školskej jedálne  ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana. 
 

Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ  E.A.Cernana 
 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana pomocou videoprojekcie odprezentoval návrh na vyradenie 
majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
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. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.8 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A.Cernana. 
 
 Mgr. Katarína Umrianová, Vyšný Kelčov p.č. 1199, 023 55 Vysoká nad Kysucou -
Prosba o možnosť riešenia situácie dezolátneho stavu rodinného domu vo Vyšnom Kelčove 
na parcele 3757 p.č. 595 (petícia) 
Pomocou videoprojekcie poslancom OZ predniesol žiadosť prednosta OcÚ. 
 
Následne starosta obce poslancov OZ ozrejmil s danou situáciou: 
Dňa 16. 05. 2018 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená petícia 
obyvateľov miestnej časti Vyšný Kelčov. Predmetom petície je riešenie havarijnej situácie 
v súvislosti so zanedbaným a chátrajúcim domom, ktorý sa nachádza v blízkosti cesty 
III/2022. Plne súhlasím, že dom predstavuje bezpečnostné riziko a je i neestetickým prvkom 
nachádzajúcim sa priamo pri rodinných domoch či ceste. Stále je to však súkromný majetok, 
ktorý je chránený ústavou SR i keď vlastníka je veľmi ťažké dopátrať. K rodinnému domu 
nemôžem len tak poslať pracovníkov obce, aby tam robili nejaké úpravy či zásahy. 
V snahe eliminovať bezpečnostné riziko z dôvodu možnosti uvoľnenia sa plechov zo strechy 
dňa 08. 06. 2018 som nariadil členom DHZ Horný Kelčov technický zásah, počas ktorého 
odstránili zo strechy uvoľnené plechy resp. plechy, ktoré sa javili ako nestabilné a mohli by sa 
uvoľniť. 
Následne som sa osobne stretol s pani Odrobiňákovou, ktorá je taktiež signatárkou petície, ale 
hlavne je jediná známa spoluvlastníčka parcely, na ktorej sa nachádza záhrada a spomenutý 
dom. Bolo by správne, aby obec okamžite stavbu odstránila a náklady vymáhala práve od 
jedinej známej vlastníčky, ktorá ale nemá s domom nič spoločné? 
Pozná však genézu možných vlastníkov a mená niektorých z nich a spoločne sa skúsime 
dopátrať niekoho, s kým by obec mohla jednať ohľadom odstránenia celej stavby. 
 
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. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.9 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o postupe riešenia riešenia 
situácie dezolátneho stavu rodinného domu vo Vyšnom Kelčove na parcele 3757 p.č. 595 
(petícia). 
  

Nedostatočná kvalita pokrytia mobilným signálom vo Vyšnom Kelčove 
I na základe mnohých osobných rozhovorov, ale i pripomienok Vás poslancov obecného 
zastupiteľstva, evidujeme zlú situáciu s kvalitou mobilného signálu všetkých operátorov 
v miestnej časti Vyšný Kelčov. Každoročne listom žiada starosta obce každého operátora 
o skvalitnenie resp. posilnenie signálu vo Vyšnom Kelčove a každoročne je starostovi obce 
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odpísané, že sa tam neplánujú žiadne investície, ale prílohou listu je vždy letáčik na nové 
služby ... 
Jeden príklad za všetky – T-Com vymenil jednej domácnosti pevnú linku za síce pevnú linku 
ale s mobilným telefón, lebo samozrejme je to pre nich lacnejšie ako udržiavať káblovú 
prípojku. Pritom vedeli, že tam majú slabý signál a pracovníčka na predajni v Čadci povie, že 
za kvalitu signálu môže starosta, lebo to tam ešte nebol vybavovať! 
Pracovníkom obce dal starosta obce preto pripraviť tabuľku domácností s počtom osôb. 
Chceli by sme navštíviť každú domácnosť, kde nám ľudia doplnia meno, názov mobilného 
operátora, ktorého „používajú“ a podpisom deklarujú nedostatočnú kvalitu signálu. Takto 
vyplnené hárky doručíme každému mobilnému operátorovi s tým, že ten kto zlepší pokrytie 
svojim signálom vo Vyšnom Kelčove získa i všetkých ostatných účastníkov.  
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálne vyvíjanej snahe nájsť vhodné 
riešenie, aby mobilní operátori mali záujem skvalitniť pokrytie mobilným signálom miestnej 
časti Vyšný Kelčov.  
 

Komunitný plán sociálnych služieb Vysoká nad Kysucou 
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia 
rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Vysoká nad Kysucou 
plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých 
občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov  a hľadanie najlepších riešení v 
oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie obec Vysoká nad Kysucou využila pre 
začatie spolupráce a tvorbu trvalejších partnerstiev. V porovnaní s inými metódami posilnilo 
princípy zastupiteľskej demokracie, pretože do procesu zapojilo všetky zainteresované 
subjekty.   
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít 
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb 
v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja 
sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové 
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje: 

− analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 
vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia 
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sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej 
služby, 

− analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 
obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa 
jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 

− analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce 
alebo vyššieho územného celku, 

− určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo 
vyššieho územného celku, 

− časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, 
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu, 

− spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo 
koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 

 
Návrh Komunitného plánu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný 
elektronicky. Starosta obce požiadal o bližšie predstavenie pracovníčku na úseku sociálnych 
vecí Margitu Kubačákovú. 

 
Následne pracovníčka na úseku sociálnych vecí Margita Kubačáková poslancom OZ bližšie 
predstavila pomocou videoprojekcie Komunitný plán sociálnych služieb Vysoká nad 
Kysucou. 
 
V následnej diskusii poslanci OZ navrhli opravu formálnych nedostatkov textu navrhovaného 
komunitného plánu sociálnych služieb Vysoká nad Kysucou. 
 
Nakoľko neboli vznesené pripomienky ani doplňujúce otázky či návrhy, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad 
Kysucou na programovacie obdobie 2018 – 2022. 
 
 Jozef Meheš, Vysoká nad Kysucou p.č. 1259/10, 023 55 Vysoká nad Kysucou – 
Žiadosť o odpustenie úrokov v exekučnom konaní 
Žiadosť bližšie pomocou videoprojekcie predniesol poslancom OZ prednosta OcÚ. 
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Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k žiadosti o odpustenie úrokov 
v exekučnom konaní, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav Krasula, Jozef 

Zborovan 
ZDRŽAL SA Ing. Miroslav Dočár, 

Uznesenie č. 5/2018-11.12 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jozefa Meheša o odpustenie úrokov v exekučnom 
konaní. 
 
 Michal Bongilaj, Vysoká nad Kysucou 526, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť 
o finančnú výpomoc na občerstvenie šiestich futbalových tímov počas konania sa rómskeho 
futbalového turnaja 
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesol pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k odpusteniu úrokov k predloženej 
žiadosti o finančnú výpomoc na občerstvenie šiestich futbalových tímov počas konania sa 
rómskeho futbalového turnaja, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohumil Krasula, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA Ing. Miroslav Dočár, 

Uznesenie č. 5/2018-11.13 
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o finančnú výpomoc na občerstvenie šiestich 
futbalových tímov počas konania sa rómskeho futbalového turnaja. 

Odôvodnenie: Žiadosť o dotáciu nie je možné poskytnúť fyzickej osobe a organizácie môžu 
žiadať o poskytnutie dotácie do 31. marca v príslušnom kalendárnom roku. 
 
 Jana Cviklová - Jancová, Semeteš 1025, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Petícia 
o opravu komunikácie 
Petíciu poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol prednosta OcÚ. 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 V zime to tam je hrozné ako klzisko, z priekopy sa vylieva voda rovno na cestu. 
Obyvatelia žiadali stretnutie so starostom na mieste. 
 
 Starosta obce 
 Nakoľko obecné zastupiteľstvo nevie prijať teraz k tomuto stanovisko. Ja, poslankyňa 
OZ Mgr. Katarína Chnapková a prizveme i členov komisie výstavby, urobíme stretnutie na 
mieste s miestnymi obyvateľmi. 
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Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k petícií, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.14 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov Semeteša a starosta obce 
spoločne s  poslankyňou OZ za miestnu časť Semeteš a komisiou výstavby zorganizuje 
stretnutie na tvare miesta.  
 
 
 Ing. Róbert Gaboš, Vysoká nad Kysucou č. 1317, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a Kamila Gabošová rod. Gregušová, Vysoká nad Kysucou č. 1317, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou – Žiadosť o vadanie vyjadrenia obce k vyžiadaniu vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti 
Žiadosť bližšie poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol prednosta OcÚ.  
  
  Starosta obce 
 6Iadateľov resp. ich právneho zástupcu prizvem na najbližšiu schôdzu OZ, aby Vám 
ozrejmili dôvody žiadosti a ich zámer.  
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.15 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá a prizve žiadateľov na najbližšiu schôdzu obecného 
zastupiteľstva. 
 
 Anton Ligač, Vysoká nad Kysucou 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy 
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesol prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.16 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Ligača o predĺženie nájomnej zmluvy o 1 
rok. 
 
 Lenka Sýrová, Vysoká nad Kysucou p.č. 88, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť 
o jednorazovú finančnú výpomoc 
Žiadosť predniesla pomocou videoprojekcie poslancom OZ pracovníčka na úseku sociálnych 
vecí Margita Kubačáková. 
 
 Margita Kubačáková, pracovníčka OcÚ na úseku sociálnych vecí 
 Navrhujem jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500,00 EUR, ale formou 
preplatenia úhrady za pobyt v kúpeľoch Kováčová. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k žiadosti Lenky Sýrovej bytom Vysoká 
nad Kysucou p.č. 88, 023 55 Vysoká nad Kysucou, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav 
Krasula, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2018-11.17 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú  finančnú výpomoc vo výške 500,00 EUR 
formou priamej úhrady za pobyt jej maloletej dcéry Kristíny Sýrovej v kúpeľoch Kováčová. 
 
 
Ad.12  Interpelácie poslancov 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 

Chcela by som tlmočiť len žiadosť obyvateľov Nižného konca u Janitov, v minulosti 
oni mali záujem si pristaviť nejakú lávku cez rieku Kysuca. Nakoľko v posledných dňoch sa im 
stalo už viackrát, že pani Varechová ani pani Malíková ich nepustili na druhú stranu cez 
rieku Kysuca. Tým, že sú to súkromné pozemky sa tí ľudia nemajú ako dostať na druhú stranu. 
Najbližšia lávka alebo most je oproti rodinného domu p. S. Jančíka, alebo úplne dole 
u Sojkov. Snažila som im vysvetliť, že mi ako obec nedokáže tam postaviť lávku ani most, 
pretože Povodie Váhu by nám to nedovolilo. Jedine čo by šlo urobiť by bola rekonštrukcia 
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lávky. Obyvatelia mi stále tvrdili, že ta lávka tam stále bola a súhlasili dokonca s tým, žeby si 
to urobili svojpomocne len od obce by chceli nejakú finančnú pomoc. Sú ochotní dať drevnú 
hmotu aj zo svojho, len by to trebalo vyťažiť, opracovať. Chcela by som Vás poprosiť aby sme 
našli nejakú správnu cestu riešenia.  
 
 Prednosta OcÚ 
 K lavičke je nutné stanovisko správcu toku, ktorým je Povodie Váhu a pre toto 
stanovisko je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu. 
 
 Starosta obce 
 Ja môžem skúsiť získať informácie na Povodí Váhu ako fyzická osoba v zastúpení 
skupiny občanov, ktorí majú požiadavku, že či si môžu svojpomocne postaviť nejakú drevenú 
lávku na prechod cez rieku Kysuca. Uvidím ako sa vyjadrí Povodie Váhu.  
  
 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 V miestach, kde sme sa baili o možnej lavičke, som videla 2 dopravné značky 
spadnuté. 
 
 Starosta obce  
 To sú dopravné značky, ktoré nie sú naše obecné, ale máme to medzi našimi prácami. 
ŽSR tieto značky usadili tak, že vykopali jamu a dali do piesku, nie sú obetóvané 
a automaticky v tom svahu padajú.  
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Na poslednej schôdzi OZ som Vám spomínala dieru, ktorá sa vytvorila medzi 
betónovými rúrami priepustu na Semeteši. Ďalej by som chcela požiadať o opravu železného 
roštu pri domove dôchodcov. 
 
 Starosta obce 
 Z týchto miestnych komunikácií čo sa týka vysypania, aj toho zabetónovania sme ešte 
nerealizovali nič. Zamestnanci obce pracujú na chodníku na cintoríne, nakoľko ho chceme 
dokončiť, lebo nás „brzdí“vo všetkých prácach.  
 Miestnu komunikáciu máme narezanú aj u p. Lysíka na Zavodí, kde pravidelne kvôli 
poškodeniu priepustu pri výstavbe kanalizácie zaplavuje nie len miestnu komunikáciu ale 
i priľahlé nehnuteľnosti. 
 Mali sme nedávno stretnutie so zamestnancami VÚC ohľadom rekonštrukcie 
komunikácie na Semeteši, tam aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Komunikácia sa tam 
bude robiť nie len asfaltovaním, ale odbagrovaním celého telesa komunikácie a novým 
vyboxovaním a zaasfaltovaním. Takto nám to bolo podané.  
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Ad.13  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
 
Úprimne Vám ďakujem za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva, za Vašu 
podporu a pochopenie rozvojových a existenčných plánov obce.  
Nakoľko sa blíži prázdninové obdobie a mnohí z Vás si budú chcieť užiť leto zaslúženou 
dovolenkou, želám Vám veľa slnečných a krásnych dní s Vašimi najbližšími, vždy šťastný 
a bezpečný návrat domov, aby ste počas nadchádzajúcich dní načerpali dostatok fyzických 
i duševných síl pre Vašu prácu, ale i pre prácu v prospech našej obce. Samozrejme srdečne 
Vás pozývam na všetky podujatia, ktoré obec Vysoká nad Kysucou počas nadchádzajúceho 
leta pripravuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov. 
Teším sa na naše najbližšie stretnutie. 

 
Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2018 
ukončil o 18:30 hod. 

 
 
 
 
 

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

Jozef Zborovan                          .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová               ................................... 


