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Zápisnica OZ č. 8/2018 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva z volebného obdobia 
2014-2018 konaného 31.10.2018 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 zasadnutia obecného zastupiteľstva  štátnou hymnou podľa § 13 ods. 3 
písm. c) zákona č. 63/1993 Z.z. v z.n.p.  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  
4. Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a 

Konsolidovanej účtovnej závierke na rok 2017 
5. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017   
6. Správa nezávislého audítor o overení Výročnej  správy za rok 2017   
7. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

10/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 11/2018  
9. Rôzne  
10. Interpelácie poslancov 
11. Zhodnotenie volebného obdobia 2014 -2018 
12. Odovzdanie pamätných plakiet poslancom OZ 
13. Záver  
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Posledná schôdza Obecného zastupiteľsta vo Vysokej nad Kysucou vo funkčnom období 
2014 – 2018 začala podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 63/1993 Z.z. v z.n.p. štátnou hymnou 
Slovenskej republiky. 
 
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 8. schôdzi OZ v r. 2018. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná ôsma 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. 8/2018-1  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 
31.10.2018.   
         
 
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:   Mgr. Katarína Chnapková,  

  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 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 
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PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 8/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
Ad. 3.Kontrola uznesení z prechádzajúcich schôdzi OZ 
 
Starosta obce kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzi obecného zastupiteľstva 
predstavil prostredníctvom videoprojekcie. 

Uznesenie č. 2/2017-7.5 
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu 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, nakoľko nedošlo k technickému 
vyriešeniu predmetu žiadosti. 
 
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 dokončený. Vypracovával ho starosta obce 
osobne a do prehľadu boli zapracované investície do miestnych komunikácií od roku 
2012.  
 
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 
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c) Výška finančnej zábezpeky (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... 

Uznesenie č. 5/2018-3.1 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o príspevok do bytového fondu 

vo výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 
1259. 

Podanie správy: Niektorí nájomníci na tunajší obecný úrad doručili oznámenie, že 
nesúhlasia s podpisom navrhovaného dodatku a tým i odmietli zjednať nápravu, ktorá 
nám bola uložená na základe kontroly zo strany Okresného úradu v Žiline. 
 
Uznesenie č. 7/2018-3.2 

v Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby bolo odvolanie nájomníkov bytového nájomného 
domu p. č. 1259 v Ústredí vo Vysokej nad Kysucou voči predloženému dodatku 
k nájomným zmluvám prejednaná s právnym zástupcom obce, ktorý určí ďalší postup.  

Podanie správy: Celý spis sa posunul na preštudovanie právnemu zástupcovi obce, 
ktorý odporučí ďalší postup. 

 
Rok 2018 

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: Poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky bol zaslaný Znalecký 
posudok číslo 126/2015, ktorý vypracoval autorizovaný znalec Ing. Vladimír Kubinec. 
Podľa znaleckého posudku je cena 8,37 EUR/m2. Dňa 19. 09. 2018 bol obci doručený list 
od pani Idy Chribíkovej, v ktorom žiada o opakované vystavenie vyjadrenia obce 
a odkúpenie pozemku obcou. 
Dňa 16. 10. 2018 bol na tunajší obecný úrad doručený list pani Idy Chríbikovej, 
v ktorom je ochotná pozemok odpredať za cenu 10,50 EUR/m2. Výmera celého 
pozemku je  2 616 m2. Kúpa a predaj je vždy o dohode dvoch strán a pani Ida 
Chríbiková ako vlastníčka, obec samozrejme nemôžete nútiť niečo kúpiť za 
jednostranne stanovenú cenu. Obec nemá vypracovaný nejaký predbežný zámer jeho 
ďalšieho využitia a starosta obce má zato, že v tomto momente by bol pre obec zbytočný. 
Prioritne musíme riešiť výkup pozemkov pod plánované rozšírenie cintorína a stavbu 
chodníka pozdĺž cesty II/487. Áno, časť pozemku, v ktorom je vedený vodovod by obec 
odkúpiť mohla, ale s tým vlastníčka samozrejme nechce súhlasiť, tak ako nesúhlasí so 
zriadením vecného bremena za odplatu. Verejný vodovod bol postavený na základe 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré vydal okresný úrad v Čadci. Povolenie 
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nebolo vydané protiprávne ani nezákonne. Na dnešnú ôsmu schôdzu obecného 
zastupiteľstva starosta obce prizval i samotnú žiadateľku pani Idu Chribíkovú. 
 
 
 Ida Chribíková, žiadateľka  

Ponúkam Vám na odpredaj celý pozemok za cenu 10,50 EUR/m2. Výmera celého 
pozemku je 2 616 m2. Žiadam, aby pozemok bol právne usporiadaný a Vami odkúpený čo je 
najideálnejším riešením nakoľko vodovod a podzemnú šachtu s ventilom je potrebné 
zachovať, aby nedošlo k prerušeniu pitnej vody.  

Žiadam o zaslanie bodov respektíve návrhov, s ktorými by som mohla alebo nemohla 
súhlasiť a zašlite ich pani Šašlákovej do Turzovky.  
 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Cena pozemku by sa nedala znížiť? Pozemok má viacero vád sú cez neho vedené 
telekomunikácie, vodovodné potrubie nie je to pozemok, ktorý sa dá využívať plnohodnotne.  
 
 

Ida Chribíková, žiadateľka  
Trvám na cene 10,50 EUR/m2.  
 
 
 Miroslav Dorman, poslanec OZ 
 Obci netreba pozemok, ktorý nevie využiť a nevie čo s ním ďalej. 

Navrhujem odkúpiť iba časť pozemku, kade je vedený vodovod t.j. 124m² alebo aby 
bola urobená právna dohoda, kde bude pani Chribíková akceptovať vecné bremeno a obec 
vydá osvedčenie. 

 
 Starosta obce 
 Bez osvedčenia obce, že nie sú dotknuté záujmy obce pani Ida Chribíková právne 
neusporiada pozemok do stavu „C“. Pokiaľ nie je pozemok v stave „C“ je sťažený predaj 
a ďalšie hospodárenie s pozemkom.  
 
Návrh na uznesenie: 
V následnej diskusii sa poslanci zhodli na návrhu, aby obec Vysoká nad Kysucou nechala, 
prostredníctvom svojho právneho zástupcu, vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, 
v ktorej pani Ida Chríbiková uzná a bude súhlasiť s existenciou už zabudovaného 
vodovodného potrubia a šachty s pretlakovým ventilom. V prípade podpísania tejto dohody 
z oboch strán, následne obec Vysoká nad Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. 
a), bod 2. not. por., že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce 
a žiadateľka si ho bude môcť vyporiadať do svojho osobného vlastníctva. 
 
Nakoľko uzneseniu č.3/2018-7.4, neboli žiadne iné návrhy ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu 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. 8/2018-3.1 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prostredníctvom právneho zástupcu obce 
vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, v ktorej pani Ida Chríbiková uzná a bude 
súhlasiť s existenciou už zabudovaného vodovodného potrubia a šachty s pretlakovým 
ventilom. V prípade podpísania tejto dohody z oboch strán, následne obec Vysoká nad 
Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por., že vznikom 
vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce a žiadateľka si ho bude môcť 
vyporiadať do svojho osobného vlastníctva. 
 
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.  

Uznesenie č. 7/2018-3.3 
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. Karol Kožák, nar.  02. 09. 1970, bytom Nižný koniec č. 18, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a to pozemkov: 

• parcela č. EKN 20005 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 27 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/2 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 49 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/3 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 52 m2 
zapísaná na LV 11008. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 
 
Odôvodnenie: 
Zo skutkového stavu parcely predstavujú terénnu hranu (medzu). Dané parcely žiadateľ užíva 
od roku 2003 ako svoje vlastné a realizuje i ich pravidelnú údržbu. Pozemky udržiava ako 
susedné k svojim vlastným. Na parcele EKN 20005 žiadateľ na vlastné náklady vybudoval 
oporný múr na zabránenie zosuvu pôdy a na parcele EKN 20003/3 vybudoval na vlastné 
náklady odvodnenie povrchovej vody. Prístup na parcely je možný len cez pozemky, ktoré sú 
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v osobnom vlastníctve žiadateľa. Nie je v možnostiach obce vykonávať údržbu pozemkov, 
nakoľko sú neprístupné. 
 
Podanie správy: Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa  20. 
09. 2018 a zvesený dňa 10. 10. 2018. V uvedenej lehote voči zámeru nikto nepodal 
námietku. Obecné zastupiteľstvo teda môže rozhodnúť o odpredaji predmetných 
parciel. 
 
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. 8/2018-3.2 

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: 

p. Karol Kožák, nar.  02. 09. 1970, bytom Nižný koniec č. 18, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a to pozemkov: 

• parcela č. EKN 20005 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 27 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/2 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 49 m2 
zapísaná na LV 11008. 

• parcela č. EKN 20003/3 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 52 m2 
zapísaná na LV 11008. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €. 
 
Odôvodnenie: 
Zo skutkového stavu parcely predstavujú terénnu hranu (medzu). Dané parcely žiadateľ užíva 
od roku 2003 ako svoje vlastné a realizuje i ich pravidelnú údržbu. Pozemky udržiava ako 
susedné k svojim vlastným. Na parcele EKN 20005 žiadateľ na vlastné náklady vybudoval 
oporný múr na zabránenie zosuvu pôdy a na parcele EKN 20003/3 vybudoval na vlastné 
náklady odvodnenie povrchovej vody. Prístup na parcely je možný len cez pozemky, ktoré sú 
v osobnom vlastníctve žiadateľa. Nie je v možnostiach obce vykonávať údržbu pozemkov, 
nakoľko sú neprístupné. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa  20. 09. 2018 a zvesený 
dňa 10. 10. 2018. V uvedenej lehote voči zámeru nikto nepodal námietku. 
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v Uznesenie č. 7/2018-7.3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o náhradu finančných nákladov vo veci 
prístupovej komunikácie (miestnej komunikácie) vo vlastníctve obce. 
Vysvetlenie: Opodstatnenosť a nutnosť vynaloženia finančných prostriedkov bude 

prehodnotená na ďalšej schôdzi OZ po zrealizovaní osobnej obhliadky 
poslancami OZ na miestnu časť Vyšný Kelčov. 

Starosta obce 
Zrealizovanú úpravu miestnej komunikácie som osobne prešiel spoločne so 

zamestnancami obce. Mám zato, že bolo urobené kus roboty a preto by som súhlasil, aby obec 
preplatila aspoň časť nákladov trebárs vo výške 500,00 EUR. 
 
Starosta obce požiadal poslancov za miestnu časť Vyšný Kelčov o vznesenie ich návrhov. 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
Navrhujem  im preplatiť 50% nákladovej položky materiálu. Bola tam vyvinutá aktivita 

zo strany obyvateľov.  
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Nesúhlasím s tým, aby sa niečo preplácalo. Najskôr mal byť tento zámer prejednaný 
a odsúhlasený na obecnom zastupiteľstve. Potom by si každý urobil a upravil čo chce a obec 
by to automaticky preplácala. Navrhujem nepreplatiť nákladovú položku materiálu.  
 
Ako o prvom predloženom návrhu dal starosta obce hlasovať o návrhu p. Jána Lysíka 
o preplatenie 50% nákladovej položky materiálu.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Zborovan 
ZDRŽAL SA Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, 
 

Uznesenie č. 8/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje preplatenie 50% nákladovej položky materiálu na opravu 
prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiami P. Márie Novákovej, p. Anny Kaňákovej, a p. 
Márie Machovčákovej. 
 
Následne o predloženom návrhu v znení “Kto nesúhlasí s preplatením položky materiálu na 
opravu prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiami p. Márie Novákovej, p. Anny Kaňákovej, 
a p. Márie Machovčákovej“, ktorý predložila p. Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Mgr. Katarína Chnapková Mgr. Janka Jurčová, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef 
Zborovan 

PROTI Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík 
ZDRŽAL SA Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, 
 

Uznesenie č. 8/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením nákladovej položky materiálu prístupovej 
komunikácie (miestnej komunikácie) k nehnuteľnostiami p. Márie Novákovej, p. Anny 
Kaňákovej, a p. Márie Machovčákovej 
 

v Uznesenie č. 7/2018-7.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o opravu prístupovej komunikácie a starosta 
obce vykoná obhliadku spoločne s poslancami z Nižného Kelčova.   
Vysvetlenie: Opodstatnenosť a nutnosť rekonštrukcie resp. vyspravenie predmetnej miestnej 

komunikácie preverí starosta obce spoločne s poslancami miestnej časti Nižný 
Kelčov na osobnej obhliadke.  

 
Podanie správy: Nakoľko sa nám podarilo doviesť asfaltovú drť z obce Bilá, naši 
zamestnanci časť miestnej komunikácie vyspravili avšak je nutné ju dokončiť až 
k rodinnému domu pána Legerského. 
 
 
Nakoľko k bodu 3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ neboli 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. 8/2018-3.5 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
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Ad. 4 Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2017, Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej 
závierke obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 

Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2017 a Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2017 bol poslancom OZ ako jeden spoločný dokument zaslaný elektronickou 
formou.  
 
O ozrejmenie Správy nezávislého audítora o overení Výročnej správy obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2017 a Správy nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2017 starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce Janu 
Kubalovú. 
 
Hlavná účtovníčka obce ozrejmila spoločne s hlavným kontrolórom obce pomocou 
videoprojekcie obe predložené správy. 
 
Nakoľko k Správe nezávislého audítora o overení Výročnej správy obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2017 a Správe nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2017 neboli vznesené žiadne ďalšie 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. 8/2018-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení obce Vysoká 
nad Kysucou a Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Vysoká 
nad Kysucou za rok 2017. 
 
 
Ad. 5 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 bola  poslancom OZ zaslaná 
elektronicky. V prípade otázok starosta obce požiadal hlavnú útočníčku obce Janu Kubalovú 
o ich zodpovedanie prípadné vysvetlenie. 
 

Nakoľko k Výročnej správe obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani 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. Katarína Jantošová, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 8/2018-5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017 bez 
výhrad. 
 
 
Ad.6 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke obce Vysoká 
nad Kysucou za rok 2017 

Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2017 bola poslancom OZ zaslaná elektronicky. 

Nakoľko k Správe nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2017 neboli vznesené žiadne 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. 8/2018-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017. 
 
 
 
Ad. 7  Správa z výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronickou formou. 
Hlavného kontrolóra starosta obce požiadal o prípadné doplnenie resp. zodpovedanie 
vznesených otázok poslancami OZ. 

 
Hlavný kontrolór obce poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol a bližšie ozrejmil 
Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 17102018 úsek rozpočtovania, 
financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 
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Nakoľko k Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 17102018 úsek rozpočtovania, 
financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
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. 8/2018-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
17102018. 

 
 
Ad.8 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové 
opatrenie č. 10/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 

Oba návrhy rozpočtových opatrení boli poslancom OZ zaslané elektronickou formou. O ich 
odprezentovanie a ozrejmenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.  
 
Hlavná účtovníčka obce odprezentovala a bližšie ozrejmila poslancom OZ pomocou 
videoprojekcie Rozpočtové opatrenie č. 10/2018, ktoré je v kompetencii starostu. 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu č.10/2018 neboli žiadne 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. 8/2018-8.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2018.  
 
Súčasťou Rozpočtového opatrenia č.11/2018 boli i návrhy na úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana. 
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Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana poslancom OZ pomocou videoprojekcie 
odprezentoval  návrh na rozpočtové opatrenie školskej jedálne č. 4/1-2018, návrh na 
rozpočtové opatrenie školskej družiny a materskej školy č. 4/2-2018 a návrh na rozpočtové 
opatrenie základnej školy č. 4/3-2018. 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu školskej jedálne č. 4/1-2018 neboli vznesené žiadne 
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. 8/2018-8.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie školskej jedálne E. A. Cenana vo 
Vysokej nad Kysucou č. 4/1-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu školskej družiny a materskej školy č. 4/2-2018  neboli 
vznesené žiadne 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. 8/2018-8.3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie školskej družiny a materskej školy č. 
4/2-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu základnej školy č. 4/3-2018 neboli vznesené žiadne 
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 
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ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 8/2018-8.4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie základnej školy E. A. Cenana vo 
Vysokej nad Kysucou č. 4/3-2018 v zmysle predloženého návrhu. 
 
Hlavná účtovníčka obce odprezentovala Rozpočtové opatrenie č. 11/2018 pomocou 
videoprojekcie poslancom OZ. 
  
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu č.11/2018 neboli vznesené žiadne 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. 8/2018-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
11/2018. 
 
 
Ad.9 Rôzne 
 

• Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 
 
Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 bola  
poslancom OZ zaslaná elektronicky. Predkladateľom je riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. 
Alojz Žuffa.  
 
Nakoľko k Správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2017/2018 
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. 8/2018-9.1 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 
v školskom roku 2017/2018. 

 
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ 

E.A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286, Vysoká nad Kysucou za 
školský rok 2017/18 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286, Vysoká nad Kysucou za školský rok 
2017/18 bola poslancom OZ zaslaná elektronicky. Predkladateľom je zástupkyňa riaditeľa 
školy pre materskú školu Eva Janetková. 
 
Nakoľko k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ 
E.A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286, Vysoká nad Kysucou za školský rok 
2017/18 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. 8/2018-9.2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach ZŠ s MŠ E.A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286, Vysoká nad 
Kysucou za školský rok 2017/18.  

 
Žiadosť na vyradenie majetku - ZŠ s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko MŠ 

Vyšný Kelčov p.č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E.A Cernana Mgr. Alojz Žuffa poslancom OZ odprezentoval pomocou 

videoprojekcie návrh na vyradene majetku elokovaného pracoviska MŠ vo Vyšnom Kelčove.  
 
Nakoľko k prednesenému návrh na vyradenie majetku MŠ elokovaného pracoviska E.A. 
Cernana vo Vyšnom Kelčove 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 
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Uznesenie č. 8/2018-9.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A. Cernana – elokované 
pracovisko MŠ Vyšný Kelčov p.č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
Žiadosť na vyradenie majetku - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie p.č. 316, 023 55 

Vysoká nad Kysucou 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa poslancom OZ odprezentoval pomocou 

videoprojekcie návrh na vyradene majetku ZŠ s MŠ E.A.Cernana. 
 

Nakoľko k prednesenému návrh na vyradenie majetku E. A. Cernana neboli 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. 8/2018-9.4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle 
predloženého návrhu. 
 

• Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva LV11247 v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou, EKN 6744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 939 m2 

 
Materiál k predmetnému návrhu bol poslancom OZ zaslaný elektronickou formou.  
 

Starosta obce 
Obci Vysoká nad Kysucou bol doručený Návrh na zrušenie a vysporiadanie 

podielového spoluvlastníctva LV11247 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, EKN 6744 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 939 m2, Ing. Mariána Vyparinu a Jitky Vyparinovej r. Kasanickej 
prostredníctvom ich právneho zástupcu JUDr. Milana Chovanca. 
Ide o parcelu, ktorá sa nachádza vo Varechovskom potoku a slúži ako verejný priestor, na 
ktorom sa otáčajú vozidlá realizujúce zber TKO a separovaného zberu a vozidlá zimnej 
údržby. Jedinými známymi spoluvlastníkmi je obec Vysoká nad Kysucou a žiadatelia. Ostatní 
spoluvlastníci sú neznámi. Na predmetnú parcelu nechali žiadatelia vypracovať geometrický 
plán. Ich zámerom je skutočnosť, že si z parcely „odčlenia“ svoj podiel - predstavujúci zelenú 
plochu pri parcele v ich vlastníctve, o ktorú sa i reálne starajú. Obec by potom mohla formou 
odkúpy od Slovenského pozemkového fondu za cenu 6,03 EUR/m2, ktorá bola stanovená 
Znaleckým posudkom  č. 169/2018, vypracovaného Ing. Vladimírom Kubincom, znalcom 
zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlívosti Slovenskej republiky, v odbore 370000 Stavebníctvo v odvetviach 370100 
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Pozemné stavby a 370900 odhad hodnoty nehnuteľnostÍ, pod evidenčným čislom 911877 
požiadať o odkúpenie zvyšnej časti parcely SPF a stala by sa tak plnohodnotným vlastníkom 
parcely v CKN stave. Parcela je pre obec strategicky dôležitá a mám zato, že by bolo vhodné, 
aby obec bola aj je vlastníkom v 1/1.  
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Navrhujem, keby sa najskôr skúsila s SPF urobiť zámena pozemkov. Keby parcela 
EKN 6744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 939 m2 sa zamenila s nejakou parcelou, 
ktorú má obec a je nevyužitá? A v prípade, že neuspejeme až potom realizovať odkúpenie od 
štátu. 
 
Nakoľko nebol vznesený žiadny iný návrh ani 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. 8/2018-9.5 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva LV 11247 v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou, EKN 6744 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 939 m2 formou 
zámeny prislúchajúceho nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce so Slovenským 
pozemkovým fondom a v prípade jej neuplatnenia, formou odkúpy od Slovenského 
pozemkového fondu za cenu 6,03 EUR/m2, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom  č. 
169/2018, vypracovaného Ing. Vladimírom Kubincom, znalcom zapísaným v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlívosti Slovenskej 
republiky, v odbore 370000 Stavebníctvo v odvetviach 370100 Pozemné stavby a 370900 
odhad hodnoty nehnuteľnostÍ, pod evidenčným čislom 911877.   
 
 
  Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ 
E.A.Cernana vo Vyšnom Kelčov - Gabriela Kubačáková Lukešová, Vyšný Kelčov p.č. 803, 
023 55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť bližšie odprezentoval pomocou videoprojekcie poslancom OZ riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Mgr. Alojz Žuffa spoločne so starostom obce. 
 
 
 Ján Lysík, poslanec OZ 
 Ja som za to, aby sa predĺžila prevádzková doba elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ 
E.A.Cernana vo Vyšnom Kelčove z 15:00 hod. na 16:30 hod. pokiaľ by tam ostávala väčšina 
detí. Tak ako hovorí hlavná účtovníčka i pán riaditeľ – materská škola by na to financie mala. 
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 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
 Ak by sa prevádzková doba elokovaného pracoviska vo Vyšnom Kelčove predĺžila na 
16:30hod., ako nám rodičia zaistia, že deti dajú do ZŠ s MŠ E.A.Cernana na Vysokú? Ak by 
sme im my teraz vyhoveli v tejto žiadosti ako sa oni zachovajú? 
  
 Starosta obce 
 Na úvod musím povedať, že keď sa riešilo rozšírenie prevádzky v MŠ i na 
poobedňajšie hodiny, vtedy všetci rodičia tvrdili, že keď to bude do 15:00 hod. bude to stačiť. 
Tento návrh nevzišiel od školy či obce, ale od samotných rodičov. Mám zato, že ak by posun 
prevádzky materskej školy umožnil matkám detí sa zamestnať je to len obrovské pozitívum 
a mali by sme urobiť všetko preto aby sa to podarilo. Neviem Vám však povedať, i keď sú 
samozrejme podpísaní všetci rodičia, koľkých matiek sa to bytostne dotýka a koľko detí by 
predĺženú prevádzku t.j. od 15:00 hod. do 16:30 hod. reálne využívalo. Samozrejme ak by 
bola prevádzka predĺžená, riešilo by sa to od nového kalendárneho roka. Navrhoval by som 
preto, aby novozniknuté zastupiteľstvo spoločne so starostom stretlo s rodičmi a vzájomne to 
rozdiskutovali. Určite sa však treba baviť i o tom, že obec sa stále rodičom snaží vychádzať 
v ústrety a oni sa i tak nakoniec rozhodnú dať deti do základnej školy na Makov. Je nutné aby 
aj rodičia pochopili určitú spolupatričnosť „ako ja pre obec, tak obec pre mňa“. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Ja osobne som tiež za to, aby sa nové obecné zastupiteľstvo stretlo s rodičmi a riešilo 
situáciu priamo na mieste vo Vyšnom Kelčove. 
 
 Mgr. Bohuslav Krasula, poslanec OZ 
 Som za to, aby sa to s rodičmi riešilo priamo na mieste a dať im podpísať čestné 
prehlásenia o tom, že dajú svoje dieťa do základnej školy  ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vysokej 
nad Kysucou. 
 
Nakoľko bol ako prvý predložil návrh pán Ján Lysík, poslanec OZ a to o predĺženie 
prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vyšnom Kelčove 
z prevádzkovej doby do 15:00 hod. na prevádzkovú dobu do 16:30 hod. dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Jozef Zborovan 
 

Uznesenie č. 8/2018-9.6 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh pán Jána Lysíka o predĺženie prevádzkovej doby 
elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevdzkovej doby do 
15:00 hod. na prevádzkovú dobu do 16:30 hod. 
 
Následne starosta obce dal poslancom OZ hlasovať i o druhom vznesenom návrhu, aby 
novovzniknuté obecné zastupiteľstvo možnosť predĺženia prevádzkovej doby elokovaného 
pracoviska ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevádzkovej doby do 15:00 hod. na 
prevádzkovú dobu do 16:30 hod. prejednalo priamo na mieste s rodičmi a zároveň 
s prihliadnutím na ich postoj prihlásiť svoje deti na povinnú škoskú dochádzku do ZŠ s MŠ 
E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou. O takto predloženom 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, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Ján Lysík 

 
Uznesenie č. 8/2018-9.7 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a odporúča novému Obecnému zastupiteľstvu vo 
Vysokej nad Kysucou,  aby možnosť predĺženia prevádzkovej doby elokovaného pracoviska 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevádzkovej doby do 15:00 hod. na 
prevádzkovú dobu do 16:30 hod. prejednalo priamo na mieste s rodičmi a zároveň prihliadlo 
na ich postoj prihlásiť svoje deti na povinnú škoskú dochádzku do ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo 
Vysokej nad Kysucou. 
 
 Žiadosť o prerokovanie dohody o urovnaní na obecnom zastupiteľstve - Emília 
Janíčková, rod. Gregušová, Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina 
Žiadosť poslancom OZ pomocou videoprojekcie odprezentoval a bližšie ozrejmil prednosta 
OcÚ.  
 
 Nakoľko k žiadosti neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, 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. 8/2018-9.8 
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Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s navrhovanou dohodou o urovnaní a v prípade záujmu 
žiadateľky Emílie Janíčkovej, rod. Gregušová, Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina 
v prípade záujmu je obec ochotná parcely odpredať v stave „C“ ako prebytočný majetok obce.  
 
 Žiadosť o odpredaj pozemkov – HANNIBAL s.r.o., Klincová 325/1, 821 08 
Bratislava odštepný závod Vysoká nad Kysucou č.1201, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
Žiadosť bližšie odprezentoval pomocou videoprojekcie poslancom OZ prednosta OcÚ.  
 
V následnej diskusii sa poslanci OZ, že navrhovaná cena je nízka a žiadateľovi navrhujú 
akceptovať bežne zaužívanú cenu t.j. 3,30 EUR/m2. 
 
Nakoľko k žiadosti neboli žiadne 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. 8/2018-9.9 

Obecné zastupiteľstvo predbežne súhlasí s odpredajom pozemkov EKN 20301 - Zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1786 m² a EKN 20302 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 
537m² avšak iba v prípade, že žiadateľ bude akceptovať bežne zaužívanú cenu t.j. 3,30 
EUR/m2. 
 
 Žiadosť o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy - nebytové priestory v Požiarnej 
zbrojnici Vyšný Kelčov – J&H Handel s.r.o., Vyšný Kelčov 1158, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
Žiadosť poslancom OZ bližšie odprezentoval prednosta OcÚ pomocou videoprojekcie.  
 
Nakoľko k žiadosti o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov v Požiarnej zbrojnici Vyšný Kelčov 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. 8/2018-9.10 
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 
priestorov v Požiarnej zbrojnici Vyšný Kelčov pre spoločnosť J&H Handel s.r.o., Vyšný 
Kelčov 1158,023 55 Vysoká nad Kysucou na dobu nájmu 3 roky.  
 
 Žiadosť o doplnenie miestneho rozhlasu - Oľga Hunčíková, Ústredie p.č. 206, 023 
55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť poslancom OZ pomocou videoprojekcie bližšie odprezentoval prednosta OcÚ. 
 
Starosta obce 
 Technicky to vieme vyriešiť. 
 
Nakoľko k žiadosti o doplnenie miestneho rozhlasu 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. 8/2018-9.11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o doplnenie miestneho rozhlasu pre rodinné domy s. 
č.: 198, 205, 206, 207 a 220 v časti obce Ústredie.  
 
Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por. - Jozef Hlavatík, 
ČSA 721, Frýdek Místek, zastúpený spoločnosťou LINER s.r.o., Turzovka Stred č. 422, 023 
54 Turzovka  
Žiadosť poslancom OZ pomocou videoprojekcie bližšie odprezentoval Ing. Ján Lisko, 
samostatný referent na úseku poľnohospodárastva OcÚ. 
 
Nakoľko po odprezentovaní a vysvetlení žiadosti 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. Katarína Jantošová, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Bohuslav Krasula, Ján Lysík, Dpt. Jozef Vavrica, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 8/2018-9.12 
Obecné zastupiteľstvo: 
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1. ukladá Ing. Jánovi Liskovi, pracovníkovi obce, preveriť predmet žiadosti priamo 
v teréne a zistiť, či vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy 
obce. 

2. Súhlasí s vydaním vyjadrenia podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por. – pre Jozef 
Hlavatík, ČSA 721, Frýdek Místek, zastúpený spoločnosťou LINER s.r.o., Turzovka 
Stred č. 422, 023 54 Turzovka a to iba v prípade, že na základe uloženého miestneho 
zisťovania bude dokázané, že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené 
záujmy obce. 

 
  
 Žiadosť o preplatenie časti dovolenky - Mgr. Anton Varecha, Nižný Kelčov 1331, 
023 55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť poslancom OZ odprezentoval pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 

Starosta obce 
Plne si uvedomujem, že nevyčerpanie dovolenky je mojou chybou. Snažil som sa práci 

venovať naplno a jednoducho som dovolenku nečerpal. Každopádne Vaše rozhodnutie budem 
plne akceptovať nech bude akékoľvek.   

 
Ján Lysík, poslanec OZ 

 Neviem, kto z nás by tvoju prácu hodnotil záporne a keďže takáto situácia vznikla, 
myslím si, že si ju zaslúžiš pán starosta a navrhujem, aby dovolenka bola preplatená. 
 
Nakoľko k žiadosti o preplatenie časti dovolenky neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 8/2018-9.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostovi obce 
Mgr. Antonovi Varechovi v počte 20 pracovných dní 
 
 
 
Ad. 10 Interpelácia poslancov 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Je potrebné, aby sa prestavilo verejné osvetlenie. 
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 Starosta obce 
 Verejné osvetlenie resp. astronomické hodiny boli dolaďované v pondelok. Kvôli 
silnému vetru bolo osvetlenie včera vypadnuté, tak som to osobne obchádzal večer cca 
o 18:30 hod. autom a nahadzoval som ističe, preto i na Nižnom konci sa mohlo zdať, že to 
zaplo neskoršie. Nahadzoval som celé centrum, smer od centra okolo ihriska nesvietilo vôbec 
a  časť Široký most, lebo tam boli zhorené poistky a tie som súkromnom aute nemal. Dnes 
zamestnanci obce odstraňovali poruchy. Z dôvodu veterného počasia sme mali toľko porúch, 
že sa minuli všetky žiarovky a po ich dodávke budeme samozrejme pokračovať v nahlásených 
opravách. 
 
 Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
 Vzhľadom k tomu, že končím ako poslanec OZ v tomto volebnom období 2014-2018 –
kolegyne, kolegovia chcem Vám poďakovať za spoluprácu a taktiež ak som niekomu „ublížil“ 
chcem sa ospravedlniť. Myslím si, že sme boli dobrý kolektív a určite sme nemali nejaké 
nezhody iba odlišné názory.  
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chcem sa spýtať Ing. Liska, čo bolo na správnej rade a či sa zvýši poplatok za  
komunálny odpad. 
 
 Ing. Ján Lisko, zamestnanec OcÚ  
 Nie, poplatok za komunálny odpad sa nebude zvyšovať. Avízovaný návrh riaditeľa 
TKO Semeteš n.o. na zvýšenie poplatku bol z rokovania „stiahnutý“. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Chcem sa spýtať ako to je s kompostérmi a mostom u Janských na Nižnom konci?  
 Mám jednu pripomienku od jednej občianky, čo sa týka konferencierky na Matúšových 
hodových slávnosti. Navrhla, aby konferencierku robila osobnosť z našej obce Vysoká nad 
Kysucou na obecných podujatiach a slávnostiach. 
 
 Starosta obce 

- Na projekt „Kompostér do každej domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká 
nad Kysucou“ prebehla úspešne kontrola verejného obstarávania. Vysúťaženému 
dodávateľovi bola zaslaná po kontrole riadiacim orgánom objednávka a dodacia lehota je 
60 dní. 

- Mali sme protipovodňové prehliadky tie sa konali minulý piatok t.j. 26.10.2018, zatiaľ 
nemám písomné vyjadrenie z Povodia Váhu. 

- Tohtoročné Matúšovské hodové slávnosti moderovala pani Katka Borisová, ktorá je 
moderátorkou v TV Raj a taktiež i Celonárodných osláv zvrchovanosti v Starej Bystrici 
a mohých ďalších podujatí na Kysuciach. Vždy sa snažíme našim obyvateľom priniesť to 
najlepšie a mám zato, že ako moderátorka bola vynikajúca. 
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Kontajnery sa nevyvážali? Pri cintoríne boli plné kontajnery. 
 
Starosta obce 
Kontajnery boli vyvezené v piatok t.j. 26. 10. 2018 a do nedele rána boli plné odpadu 

a ďalším odpadom boli doslova obložené. Pracovníci obce preto časť kontajnerov vysypali na 
vlečku a odviezli na smetisko, lebo je jasné, že teraz prebieha hlavné upratovanie na hroboch.  
V dnešný deň boli opäť takto vyprázdnené všetky kontajnery na cintoríne.  

Chcem Vás ešte informovať, že naša obec bola úspešná v projekte prevencie 
kriminality a získali sme dotáciu 10 000 EUR na doplnenie kamerového systému v obci. 
Aktuálne prebiehajú prípravné konania pre podpis dotačnej zmluvy. 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
Kontajner pri cintoríne vo Vyšnom Kelčove je nahlásený na odvoz?  
 
Starosta obce 
Áno, ešte dnes by ho mali vysypať. 
 
Ján Lysík, poslanec OZ 
Nakoľko dnes definitívne končí moje funkčné obdobie ako poslanca obecného 

zastupiteľstva a už nekandidujem, chcem povedať, že ma mrzí, že Vyšný Kelčov je tak trošku 
povediac takým tŕňom v oku. Ja osobne som bol vždy pripravený podporiť akúkoľvek dobrú 
vec v hociktorej časti obce. Ja som s tým nemal problém zahlasovať. Keď sa však začalo 
jednať o Vyšnom Kelčove hneď sa tu dvíhali emócie. Ja som presvedčený, že som nikomu 
neublížil ani jednému z Vás poslancov a úmyslene som neublížil ani žiadnemu občanovi. 
Každý máme názor a môžeme si ho povedať. Bol som rád, že som tu s vami mohol takú dlhú 
dobu byť. Všetkým Vám chcem úprimne poďakovať.  
  
 
Ad. 11 Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018 

 Starosta obce 

Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou.  
Trošku poeticky možno povedať – čas sa naplnil. Máme za sebou ďalšie štyri roky života 
obce Vysoká nad Kysucou. V kontexte jej 402 ročnej histórie ide o naozaj malý časový úsek 
a predsa každý jeden deň, každé jedno rozhodnutie, každá jedna investícia je nenahraditeľným 
čriepkom jej histórie, prítomnosti i budúcnosti. Máme za sebou štyri roky plné investícií, 
dejinných udalostí, krásnych podujatí ale i náročných a ťažkých rozhodnutí, u ktorých by sme 
určite niekedy radšej ani neboli. Na záver nášho spoločného funkčného obdobia som 
spracoval Zhodnotenie volebného obdobia 2014 – 2018. 
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Následne starosta obce poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol Zhodnotenie 
volebného obdobia 2014 – 2018. 
 
 
Ad. 12 Odovzdanie pamätných plakiet poslancom OZ 

 Starosta obce 

Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou.  

Pomaly, ale určite sa nám končí mandát, ktorí nám udelili obyvatelia obce Vysoká nad 
Kysucou, aby sme ich zastupovali a hájili ich záujmy. Nie vždy to bola ľahká úloha, ale čo je 
najdôležitejšie, že sme sa vždy snažili spoločne hľadať čo najvhodnejšie riešenie. Samozrejme 
nie vždy budú spokojní všetci. Mám však zato, že sme počas uplynulých rokov boli dobrý 
tým a preto mi dovoľte Vám všetkým zo srdca poďakovať za Vašu spoluprácu. Ako vrúcne 
poďakovanie prijmite prosím odo mňa tieto pamätné plakety, ktoré Vám budú navždy 
pripomínať Vašu prácu v prospech obce Vysoká nad Kysucou počas uplynulých štyroch 
rokov. 

Starosta obce následne a v abecednom poradí odovzdal členom obecného zastupiteľstva 
pamätné plakety, ktoré im budú pripomínať prácu poslankyne či poslanca Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou vo volebnom období 2014 – 2018. 

 

 
Ad. 13 Záver 

 Starosta obce 

Vážené pani poslankyne Vážení páni poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou.  
 
Dovolím si tvrdiť, že v našej obci sa toho veľa dialo i vďaka Vám a Vašej poslaneckej práci. 
Dnes sú už naše mnohé nazvem to „spory“ minulosťou i keď všetci dobre vieme, že to neboli 
názorové nezhody kvôli vlastnej ješitnosti, ale práve naopak, kvôli čistému záujmu pracovať 
pre našu obce a posúvať jej rozvoj stále rok po roku dopredu. Mnohé veci, náročné i menej 
náročné, sa nám podarilo spoločne zrealizovať. Na realizáciu mnohých sme už teraz 
pripravení, ale mnohé naša obec potrebuje ešte zveľadiť, skrášliť či postaviť.  
Dovoľte mi povedať jednoduché, strohé a predsa z hĺbky srdca vyslovené ĎAKUJEM. 
Ďakujem každému jednému z Vás! Bolo mi životnou cťou spolupracovať s Vami a cítiť Vašu 
podporu. Budúcim generáciám starostov tejto obce želám, aby mohli niekedy spolupracovať 
s takým kolektívom poslancov akými ste boli Vy.  
Poďakovať chcem taktiež všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením 
pána prednostu no taktiež i hasičom, futbalistom, pánovi farárovi, aktivistom, celému radu 
dobrovoľníkov, jednoducho všetkým obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej 
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podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem 
i tým, ktorí našu prácu kritizovali, lebo i vďaka nim sme sa o to viac snažili. 
Nakoľko mnohí z Vás kandidujete i v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, želám Vám 
veľa úspechov a myslím si, že žiaden z obyvateľov našej obce nemusí váhať či Vás má 
opätovne podporiť. 
Ďakujem Vám. 
 

Následne starosta obce ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2018 
a poslednú schôdzu vo volebnom období 2014 – 2018 ukončil o 17:45 hod. 
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