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Zápisnica OZ č. 10/2018 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 20.12.2018 v 
pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h. 
 
Prítomní: 
Doterajší poslanci OZ : Ing. Miroslav Dočár 
         Miroslav Dorman 
     Jaroslav Gajdica 
           Mgr. Katarína Chnapková 
           Mgr. Katarína Jantošová 
                                 Mgr. Janka Jurčová 
           Daniel Lysík 
     Milan Pivko 
                                Jozef Zborovan                                
                                                   
Neprítomný:  -                         
 
Starosta obce: prítomný 
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 schôdzí OZ  
4. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve  
5. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká́ nad 

Kysucou na rok 2019-2021  
7. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019-2021    
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019    
9. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo Vysokej 

nad Kysucou za rok 2018  
10. Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 a č. 14/2018  
11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  
12. Pridelenie bytov v 16 bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 

miestna časť Nižný Kelčov  
13. Rôzne Interpelácie poslancov 
14. 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 10. schôdzi OZ v r. 2018. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu a zároveň ho navrhol, aby bol do programu doplnený 
bod č. 11. Pridelenie bytov v 16 bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 
miestna časť Nižný Kelčov, 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť desiata schôdza OZ dňa       
20.12.2018   
           
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:  Daniel Lysík  

  Milan Pivko                         
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman 
 
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli 
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení s predchádzajúcich schôdzi OZ   
 
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzi 
obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou formou. 

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. 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 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 nám 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 
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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 sme posunuli na preštudovanie právnemu zástupcovi obce, 
ktorý nám 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.  

Uznesenie č. 8/2018-3.1 
v 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. 

 
Podanie správy:  Pani Ida Chríbiková sa doposiaľ k prijatému uzneseniu obecného 

zastupiteľstva nevyjadrila. 
 
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. 
 
Uznesenie č. 8/2018-3.3 

v Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje preplatenie 50% nákladovej položky materiálu na 
opravu prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiami P. Márie Novákovej, p. Anny 
Kaňákovej, a p. Márie Machovčákovej. 

Uznesenie č. 8/2018-3.4 
v Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením nákladovej položky materiálu prístupovej 

komunikácie (miestnej komunikácie) k nehnuteľnostiam p. Márie Novákovej, p. Anny 
Kaňákovej, a p. Márie Machovčákovej 

Podanie správy:  Uznesenie bolo zaslané žiadateľkám. Dňa 4. 12. 2018 bolo na tunajší 
obecný úrad doručené Odvolanie voči uzneseniu Obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad 
Kysucou č. 8/2018-3 zo dňa 31.10. 2018 vo veci preplatenia nákladovej položky materiálu 
prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam p. Márie Novákovej, Anny Kaňákovej, Márie 
Machovčákovej a Stanislava Kamenára. Osobne sa prikláňam, aby obecné zastupiteľstvo 
prehodnotilo svoje rozhodnutie a navrhujem im preplatiť sumu 500 EUR nie viac a to z dôvodu, 
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že nebol dodržaný postup, t.j. zámer najskôr nebol prejednaný s obecným zastupiteľstvom avšak 
práca bola vykonaná, čím vlastne urobili prácu za obec. 
 

Daniel Lysík, poslanec OZ  
 Navrhujem, aby sa im preplatilo 500,00 Eur. 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Ja si myslím, že sme vo veci rozhodli a nemali by sme sa k nej vracať.  
 
Nakoľko v následnej diskusii, poslanci obecného zastupiteľstva prejavili záujem sa predloženou 
žiadosťou opätovne zaoberať, starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh 
na zrušenie uznesenia č. 8/2018-3.4. a násldne dal o ňom hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. 
Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Mgr. Katarína Chnapková 
 

Uznesenie č. 10/2018-3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 8/2018-3.4. 
 
 
Nakoľko bol ako jediný vznesený návrh p. Daniela Lysíka, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu a to preplatenie nákladovej položky materiálu na 
opravu miestnej komunikácie vo výške 500,00 Eur hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie materiálu na svojpomocne realizovanú opravu 
miestnej komunikácie k nehnuteľnostiam p. Márie Novákovej, p. Anny Kaňákovej a p. Márie 
Machovčákovej vo výške 500,00 EUR. 
 
 
Uznesenie č. 8/2018-9.5 

v 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 
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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. 

Podanie správy:  Dňa 12. 12. 2018 nám právny zástupca Ing. Mariána Vyparinu a Jitky 
Vyparinovej r. Kasanickej  pán JUDr. Milan Chovanec zaslal návrh na plnomocenstvo na 
konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na LV 11247 k.ú. Vysoká 
nad Kysucou: EKN 6744 zastavané plochy a nádvoria o výmere  939 m2, ktorým by 
zároveň zastupoval i obec Vysoká nad Kysucou, čím by obec Vysoká nad Kysucou 
vystupovala voči SFP ako žalobca a nie žalovaný. Zároveň sme spoločne prejednali 
možnosti zámeny prislúchajúceho nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce so 
Slovenským pozemkovým fondom, pričom mi JUDr. Milan Chovanec uviedol, že omnoho 
schodnejšie a časovo jednoduchšie, čo sa samotného konania týka, je jednanie o zníženie 
kúpnej ceny ako zámena.  
 
Starosta obce 
V tomto prípade je však nutné, aby obecné zastupiteľstvo svojim uznesením splnomocnilo JUDr. 
Milana Chovanca na zastupovanie obce Vysoká nad Kysucou v konaní o zrušenie a vyporiadanie 
podielového spoluvlastníctva na LV 11247 k.ú. Vysoká nad Kysucou: EKN 6744 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere  939 m2. 
 
Nakoľko nebol vznesený žiaden ďalší návrh, starosta obce dal o návrhu na udelenie 
splnomocnenia pre JUDr. Milana Chovanca, ako špecialistu na pozemkové právo, na 
zastupovanie obce Vysoká nad Kysucou v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového 
spoluvlastníctva na LV 11247 k.ú. Vysoká nad Kysucou: EKN 6744 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  939 m2 poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-3.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so splnomocnením JUDr. Milana Chovanca, ako špecialistu na 
pozemkové právo, na zastupovanie obce Vysoká nad Kysucou v konaní o zrušenie 
a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na LV 11247 k.ú. Vysoká nad Kysucou: EKN 6744 
zastavané plochy a nádvoria o výmere  939 m2. 
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Uznesenie č. 8/2018-9.7 
v 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. 

Podanie správy: K tejto veci potrebujeme vyjadrenie novozvoleného obecného 
zastupiteľstva či sa stotožňuje s uvedením uznesením a ak áno, je potrebné sa dohodnúť 
minimálne s Komisiou kultúry, športu, mládeže a školstva na stanovenie termínu na 
spoločné stretnutie. Bolo by vhodné, aby sme rozhodli najneskôr do polročných prázdnin. 
 
Nakoľko nebol vznesený žiaden ďalší návrh, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-3.4 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, aby spoločne s predsedom Komisie kultúry, 
športu, mládeže a školstva stanovili termín a zvolali spoločné stretnutie rodičov detí 
navštevujúcich elokovanú triedu materskej školy vo Vyšnom Klečove.  
 
 
Uznesenie č. 8/2018-9.9 

v 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. 

Podanie správy:  Zástupcu žiadateľa Ing. Ján Kubinca starosta obce prizval na dnešnú 
schôdzu obecného zastupiteľstva, avšak kvôli pracovnej vyťaženosti požiadal, aby bola vec 
odročená na prvú schôdzu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
v kalendárnom roku 2019.  
 
Uznesenie č. 8/2018-9.11 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o doplnenie miestneho rozhlasu pre rodinné 
domy s. č.: 198, 205, 206, 207 a 220 v časti obce Ústredie.  

Podanie správy:  Uznesenie nebolo doposiaľ realizované z dôvodu, že sa do kancelárie 
starostu dostavila pani Eva Záhumenská, ktorá tvrdila, že miestny rozhlas je v tejto časti 
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dostatočne počuť a že v žiadosti nepodpísaní majitelia nehnuteľností si neželajú montáž 
žiadneho akustického reproduktora. V prípade, že táto skupina doručí väčší počet 
podpisov, uznesenie sa nebude môcť realizovať. Do vyriešenia je však výkon uznesenia 
pozastavený. 
 
Uznesenie č. 8/2018-9.12 

v Obecné zastupiteľstvo: 
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. 

Podanie správy:  Predmet žiadosti starosta obce spoločne s Ing. Jánom Liskom preverili 
v teréne, kde samotný zámer prejednali i so žiadateľom. Priamo na mieste zistili, že 
vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce a žiadateľovi bolo 
vydané vyjadrenie 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, že na základe uloženého miestneho zisťovania bolo dokázané, že vznikom 
vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce. 
 
Nakoľko k bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ neboli vznesené žiadne 
ďalšie doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-3.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 4 Doplnenie členov komisii pri obecnom zastupiteľstve 

Na Ustanovujúcej schôdzi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou boli Uznesením č. 
9/2018-11.1 zriadené nasledovné komisie: 

1) Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva, 
2) Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva, 
3) Komisiu pre oblasť financií a správy majetku, 
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4) Komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby, 
5) Komisiu pre verejný poriadok a požiarnictvo, 
6) Komisiu pre ochranu verejného záujmu. 

I keď boli určení jednotliví predsedovia a i niektorí členovia komisií, do dnešného obecného 
zastupiteľstva si poslanci obecného zastupiteľstva mali pripraviť prípadné návrhy na doplnenie. 
Materiál resp. prehľad aktuálneho zloženia jednotlivých komisií bol poslancom OZ zaslaný 
elektronicky. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli doplniť členov do Komisie pre oblasť kultúry, 
športu, mládeže, a školstva a to: 

Mgr. Zuzana Chalanová – člen 
Gabriela Lukešová Kubačáková – člen 
 

  Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancom hlasovať 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 10/2018-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Zuzanu Chalanovú a Gabrielu Lukešovú Kubačákovú za 
členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli doplniť člena do Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú 
a zdravotníctva a to: 

Mgr. Katarína Adamcová - člen 
 

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancom hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 10/2018-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Mgr. Katarínu Adamcovú za člena Komisie pre oblasť 
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. 
 
Zloženie ostatných komisií ostáva nezmenené. 
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Ad. 5 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

Starosta obce dal do pozornosti žiadosti, ktoré boli doručené na tunajší obecný úrad a ich 
prípadné kladné posúdenie Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou, má priamu 
nadväznosť na rozpočet obce. 
 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou – Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2017 
Žiadosť predniesol pomocou videoprojekcie Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením 9 dní nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 
2017 riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojzovi Žuffovi. 
 
 DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť 
o poskytnutie dotácie (hasičský krúžok Mladý hasič) z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na 
rok 2019 
Žiadosť predniesol a bližšie ozrejmil pomocou videoprojekcie poslanec OZ p. Miroslav Dorman. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na 2019 vo výške 1 000,00 EUR na nákup materiálového vybavenia pre činnosť krúžku 
Mladý hasič. 
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 Združenie Terra Kisucensis, Záhradná 420, 023 54 Turzovka - Žiadosť o poskytnutie 
dotácie  
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou 
videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. berie na vedomie žiadosť o pridelenie dotácie pre Združenie Terra Kisucensis, Záhradná 
420, 023 54 Turzovka  

2. žiadateľovi ukladá povinnosť predložiť žiadosť spracovanú vo formulári v zmysle 
platného VZN č.  3/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 

 
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou,Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2019  
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou 
videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o predloženej žiadosti hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie dotácie na činnosť TJ SPARTAK Vysoká nad 
Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 vo výške 22 000,00 EUR. 
 
 Mestská organizácia Slovenského zväzu rybárov Turzovka, Predmier 278, 023 54 
Turzovka - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou 
videoprojekcie prednosta OcÚ. 
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V následnej diskusi poslanci obecného zastupiteľstva predložili spoločný návrh poskytnúť 
Mestskej organizácii Slovenského zväzu rybárov Turzovka, v ktorej sú ako rybári združení 
i členovia z obce Vysoká nad Kysucou, dotáciu na činnosť organizácie vo výške 200,00 EUR.   

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť Mestskej organizácie 
Slovenského zväzu rybárov Turzovka, Predmier 278, 023 54 Turzovka, v ktorej sú ako rybári 
združení i členovia z obce Vysoká nad Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2019 vo výške 200,00 EUR. 
 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Turzovka, Predmier 317, 023 54 
Turzovka - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou 
videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 

V následnej diskusi poslanci obecného zastupiteľstva predložili spoločný návrh poskytnúť 
Základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov Turzovka, v ktorej sú ako včelári združení 
i členovia z obce Vysoká nad Kysucou, dotáciu na činnosť organizácie vo výške 200,00 EUR.   

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-5.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť Základnej organizácie 
Slovenského zväzu včelárov Turzovka, Predmier 317, 023 54 Turzovka, v ktorej sú ako včelári 
združení i členovia z obce Vysoká nad Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2019 vo výške 200,00 EUR. 
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 ZO – ZPCCH Vysoká nad Kysucou – Žiadosť o finančnú výpomoc na rok 2019 
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou 
videoprojekcie prednosta OcÚ. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  poskytnutie dotácie na činnosť ZO – ZPCCH Vysoká nad 
Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 vo výške 300,00 EUR. 
 
 Združenie TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Oznámenie 
o zmene cien a likvidácie komunálneho odpadu v roku 2019 
Oznámenie predniesol a bližšie ozrejmil pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ poslancom 
obecného zastupiteľstva. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-5.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o zmene cien vývozu a likvidácie 
komunálneho odpadu na rok 2019. 
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Ad. 6 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká 
          nad Kysucou na rok 2019-2021 

Odborné stanovisko bolo poslancom obecného zastupiteľstva doručené elektronickou poštou. O  
prednesenie starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce, ktorý zároveň odpovie i na 
prípadné otázky.  
 
Následne hlavný kontrolór obce predniesol pomocou videoprojekcie Odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra k návrhu na rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 - 2021. 
 
Nakoľko k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 - 2021. 
 
 
 
Ad. 7 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019-2021 

Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou resp. jeho návrh bol poslancom obecného zastupiteľstva 
zaslaný elektronickou formou.  
 
Starosta obce 
Jeho zostavenie nebolo vôbec ľahkou úlohou. Pri jeho zostavovaní sme sa snažili zohľadniť 
všetky dlhodobé priority obce a zachovať tak nastavený trend rozvoja obce. Samozrejme nie je 
v ľudských silách predpokladať možné a nepredvídateľné aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom 
kalendárnom roku a ktoré sa môžu priamo odvíjať od budúcich programových výziev, podaných 
projektov a  ich prípadného schválenia či už prebiehajúcich stavebných aktivitách obce.  
Pri zostavovaní rozpočtu sme sa však snažili zamerať na určité projekty, ktoré by mali byť 
v tomto kalendárnom roku našou prioritou: 
- Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
- Výstavba prvej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487 
- Dokončenie fasády obecného úradu 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
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- Nákup pozemkov pod pripravovaný zámer rozšírenia cintorína 
- Pokračovať vo výstavbe chodníkov na cintoríne v ústredí obce 
- Spoluúčasť na pripravovaných projektoch  

Musím povedať, že i ja sám by som rád do rozpočtu „dostal“ napríklad viac napr. na ďalšie 
úpravy miestnych komunikácií či drobnú výstavbu, ale podstatou je, že návrh rozpočtu je 
nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe hlavného kontrolóra i reálny.  

 
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 – 2021 bol dňa 17. 12. 2018 prejednaný 
i na schôdzi Komisie pre oblasť financií a správy majetku, ktorá ho Obecnému zastupiteľstvo vo 
Vysokej nad Kysucou odporúča schváliť. 
 
Súčasťou rozpočtu obce je samozrejme i rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorý tvorí jeho 
podstatnú finančnú časť. Starosta obce preto navrhol, aby obecné zastupiteľstvo najskôr 
prejednalo Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019-2021. 
 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou pomocou videoprojekcie predniesol 
poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019 - 2021. 
 
Nakoľko k Návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana  neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-7.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. schvaľuje  programový a finančný rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019 
v zmysle zmien podľa predložených pripomienok  

2. berie na vedomie výhľadový rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana 2019 - 2021. 
 
Hlavná účtovníčka obce predniesla správu zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 17. 12. 2018 
poslancom obecného zastupiteľstva a následne ozrejmila pomocou videoprojekcie rozpočet obce 
Vysoká nad Kysucou na rok 2019 - 2021. 
 
Nakoľko k rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 - 2021 neboli vznesené žiadne 
ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 
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ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL 
SA 

nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-7.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. schvaľuje  programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 
v zmysle zmien podľa predložených pripomienok  

2. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020-2021. 
 
 
Ad. 8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 bol poslancom obecného 
zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený i na 
úradnej tabuli obce a taktiež i na webovej stránke obce priamo v sekcii určenej zverejňovaniu 
dokumentov hlavného kontrolóra.  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 vypracoval a predkladá 
hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza z aktuálneho úväzku hlavného 
kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale poslanci obecného zastupiteľstva 
ho môžu doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich schôdza OZ.   

 
Nakoľko k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 neboli vznesené 
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 
2019. 
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Ad. 9 Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu 
          vo Vysokej nad Kysucou za rok 2018 

Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou za 
rok 2018 boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Úlohou správ je, 
samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva a po zverejnení i ostatným obyvateľom, 
priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne tak v stručnosti zhrnúť čo 
sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom úseku. V porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi, tak môžete vidieť zmeny a vývoj administratívnej agendy. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku miestnych daní a poplatkov Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou  

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku miestnych daní a poplatkov 
Obecného úradu vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-9.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
miestnych daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.  
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku prednostu Obecného úradu vo Vysokej 
nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku prednostu Obecného úradu vo 
Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-9.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
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• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku výstavby Obecného úradu vo Vysokej 

nad Kysucou. 
 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku výstavby Obecného úradu vo 
Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku knižnice a kultúry Obecného 
úradu vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-9.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
knižnice a kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku matriky a evidencie obyvateľstva 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku matriky a evidencie obyvateľstva 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  MENO 
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 Poslancov 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-9.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
matriky a evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku poľnohospodárstva a odpadového 
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku poľnohospodárstva a odpadového 
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-9.6 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou. 

 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku sociálnych vecí Obecného úradu 
vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-9.7 
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Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2018 na úseku financií a školstva Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2018 na úseku financií a školstva Obecného 
úradu vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-9.8 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2018 na úseku 
financií a školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 
 

Ad. 10 Rozpočtové opatrenie č. 13/2018 a 14/2018 

Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené  prostredníctvom 
videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 13/2018, ktoré je v kompetencii starostu. 
O jeho predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.  
 
Hlavná účtovníčka poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila rozpočtové opatrenie 
č. 13/2018, ktoré bolo v kompetencií starostu obce. 
 
Nakoľko k rozpočtovému opatreniu č. 13/2018 neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-10.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
13/2018.  
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Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové 
opatrenie ŽŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/1 a Rozpočtové opatrenie ŽŠ s MŠ E.A.Cernana č. 6/2, 
ktoré  je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce vysoká nad Kysucou č. 14/2018. 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu ŽŠ s MŠ E.A.Cernana č. 6/1 a a Rozpočtovému opatreniu 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2, neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-10.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/1 a 
Rozpočtové opatrenie ŽŠ s MŠ E.A.Cernana č. 6/2. 
 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 14/2018 bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný 
elektronicky. O  detailné odprezentovanie starosta obce žiadal hlavnú účtovníčku pani Janu 
Kubalovú. 
 
Následne hlavná účtovníčka predniesla poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové opatrenie 
č. 14/2018 pomocou videoprojekcie.  
 

Nakoľko k rozpočtovému opatreniu č. 14/2018 neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-10.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2018. 
 
 
Ad. 11 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 

Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou bol poslancom 
obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Celý návrh vychádza z doposiaľ platného 
rokovacieho poriadku z roku 2010 a však bol dopracovaný o niektoré náležitosti. 
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Nakoľko k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 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, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
Ad. 12 Pridelenie bytov v 16 bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej 

 nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov 

Dňa 03. 01. 2018 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 7 v 16 bytovom 
nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. V zmysle Čl. 4 
ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo 
nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok 
uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude 
žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia 
nájmu nájomného bytu. Dňa 12. 10. 2018 bola na tunajší obecný úrad doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 7.  
 
 Mário Cisarík, Vysoká nad Kysucu 276, 023 55 Vysoká nad Kysucou – žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzavretie nájomnej zmluvy na byt č.7 v 16-bytovom nájomnom 
dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
 
Nakoľko k žiadosti Mária Cisaríka, bytom Vysoká nad Kysucou 276, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o opakované uzavretie novej nájomnej zmluvyna byt č.7  v 16-bytovom nájomnom 
dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
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Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 
PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-12.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Mária Cisaríka o pridelenie nájomného bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.  
 
Dňa 19. 12. 2018 skončila platnosť nájomnej zmluvy pani Lenky Jankovskej bytom Horný 
Vadičov 115, 032 45 Kysucké Nové Mesto na prenájom nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 
m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov. Prenajímateľka nepožiadala o opakované uzavretie nájomnej zmluvy a tým došlo 
k uvoľneniu bytu č. 16. 
 
Obec Vysoká nad Kysucou aktuálne eviduje 3 žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 16 
s výmerou 37,12 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov.  
 
Starosta obce požiadal o stanovisko Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.  
 
Ing. Miroslav Dočár, predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva  
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva prejednala doručené žiadosti o pridelenie 
jednoizbového bytu a to: 

• Vlasta Sirová, Vyšný Kelčov 1106, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
• Tomáš Dorociak, Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Peter Masnica, Makov, 023 56 Makov  

V stanovisku komisie navrhujeme, aby obecné zastupiteľstvo pri svojom rozhodovaní zohľadnilo 
najskôr žiadateľov z obce Vysoká nad Kysucou tak ako to máme uvedené i v platnom VZN. 
Z toho dôvodu predkladáme návrh, aby bol na jednoizbový byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16-
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov schválený 
nasledovný poradovník: 

1. Vlasta Sirová, Vyšný Kelčov 1106, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
2. Tomáš Dorociak, Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Žiadosť pána Petra Masnicu, Makov, 023 55 Makov odporúčame neschváliť avšak ostane 
i naďalej v evidencii žiadateľov. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16-
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli 
vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
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Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 
PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 28,72 m² 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
v nasledovnom poradí: 

1. Vlasta Sirová, Vyšný Kelčov 1106, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
2. Tomáš Dorociak, Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
 

• Peter Masnica, Makov, 023 56 Makov  
 

Nakoľko k žiadosti Peter Masnica, Makov, 023 56 Makov o pridelenie nájomného bytu č. 16 
s výmerou 37,12 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-12.3 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Petra Masnicu, Makov, 023 56 Makov 
o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 
vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Žiadosť ostáva naďalej v evidencii 
žiadateľov a v prípade uvoľnenia bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov bude o žiadosti obecné zastupiteľstvo opätovne 
rozhodovať. 
 
 
Ad.13 Rôzne 

Rozšírenie cintorína 
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že aktuálne už má obec Vysoká 
nad Kysucou technicky spracovanú Zmenu a Doplnok č. 1 ÚPN-O Vysoká nad Kysucou, ktorej 
predmetom je zmena zóny územného plánu na vytvorenie priestoru pre nové pohrebisko. Zmenu 
a Doplnok č. 1 ÚPN-O Vysoká nad Kysucou musí schváliť Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej 
nad Kysucou formou prijatia VZN. Materiály poslancom obecného zastupiteľstva budú doručené 
elektronicky a Zmena a Doplnok č. 1 ÚPN-O Vysoká nad Kysucou bude prejednávaná na 
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najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva. Bolo by dobré, aby sa definitívne rozhodlo o výške 
ceny a aby sme mohli začať s výkupmi pozemkov. 

 
Delegovanie členov do Rady školy 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou svojim Uznesením č. 7/2018-7.2 schválilo  
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. 
Cernana. Stali sa nimi: 

- dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica 
- jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Ján Lysík 

Nakoľko Dpt. Jozef Vavrica a Ján Lysík už nie sú členmi obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou je nutné, aby boli delegovaní dvaja zástupcovia za zriaďovateľa a to kľúčom jeden 
poslanec za Ústredie a jeden poslanec za Vyšný Kelčov. 
 
V následnej diskusii bol poslancami obecného zastupiteľstva predložený spoločný návrh,  aby do 
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana boli delegovaní poslanci: 

- za Ústredie obce: Ing. Miroslav Dočár 
- za Vyšný Kelčov: Daniel Lysík 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné návrhy, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-13.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady 
školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana:  

- jeden poslanec za Ústredie obce: Ing. Miroslav Dočár 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Daniel Lysík 

 
 

Nakoľko sa v dnešný deň (20. 12. 2019) konalo zasadnutie Správnej rady TKO Semeteš starosta 
obce požiadal poslanca Ing. Miroslava Dočára, ako delegovaného člena Správnej rady TKO 
Semeteš n. o. za obec Vysoká nad Kysucou o podanie krátkej správy zo zasadania správnej rady. 

 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Dnes bola zvolená nová Správna rada TKO Semeteš. Z obce Staškov ostal p. Šimčisko, za 
obec Podvysoká je členom nový starosta p. Opiál, za obec Korňa je členkou nová starostka p. 
Bebčáková, za obec Makov ostal členom p. Pavlík a za mesto Turzovka je členkou p. Majtanová. 
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Súčasný predseda Správnej rady TKO Semeteš sa nezúčastnil zasadnutia a ani nebol zvolený za 
nového predsedu, tak sa volil nový predseda. Novou zvolenou predsedkyňou Správnej rady TKO 
Semeteš je p. Majtanová a podpredseda Správnej rady TKO Semeteš ostal p. Šimčisko.  
 Bolo prerokované navýšenie poplatku TKO Semeteš, za vývoz odpadu. Poplatok bol 
navýšený o 12% čo je približne v prepočte cca 0,17 centov na jednu popolnicu. Toto boli také 
hlavné body, ktoré boli prerokované na dnešnej schôdzi Správnej rady TKO Semeteš. Dozorná 
rada ešte nebola zvolená, z dôvodu, že niektoré obce nenavrhli ešte členov.  

 

DARAPOL,s.r.o., J. Kráľa 2591,022 01 Čadca – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
Žiadosť predniesol poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-13.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom plochy na pohrebisku v ústredí obce a na 
pohrebisku vo Vyšnom Kelčove spoločnosti DARAPOL, s.r.o. za účelom umiestnenia automatu 
na sviečky a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 Svet olejov s.r.o. v zastúpení Ing. Radoslav Hetflajš, Vysoká nad Kysucou 295, 023 55 
Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o prenájom priestorov  
Žiadosť predniesol poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie starosta obce. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 19, 
o výmere 15,05 m2 v budove Dome služieb p.č. 200 vo Vysokej nad Kysucou za účelom 
zriadenia obchodnej kancelárie a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.  
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Vináreň „HELA“ Silvia Kazíková, Vysoká nad Kysucou 285, 023 55 vysoká nad 
Kysucou – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
Žiadosť predniesol poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-13.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov o výmere 148,00 m2 za 
účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia a nebytových priestorov o výmere 8,4 m2 za 
účelom zriadenia šatne v Administratívnej budove s.č. 215 vo Vysokej nad Kysucou a stanovuje 
dobu nájmu na 3 roky.  

 

Agneša Štefková rod. Puteková, Čujkovova 31, 700 30 Ostrava – Žiadosť o vrátenie majetku 

Žiadosť predniesol poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 

Starosta obce 
Žiadosť resp. jej predmet som osobne prejednal so zástupcom žiadateľky. Obec Vysoká nad 
Kysucou vo svojom archíve nedisponuje listinou o nadobudnutí uvedených nehnuteľností. Mám 
zato, že najskôr sa pokúsim vyzistiť podľa titulu nadobudnutia o čo presne ide a po získaní 
potrebných informácií bude môcť obecné zastupiteľstvo o žiadosti rozhodnúť. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne iné návrhy, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
 

Uznesenie č. 10/2018-13.5 
Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie žiadosť o vrátenie majetku  
2. poveruje starostu obce získať listinné podklady o nadobudnutí majetku do vlastníctva 

obce. 
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SVS - inžiniering,s.r.o. – Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných Kysúc – 
ponuka na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 

Žiadosť predniesol poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ. 

Starosta obce 
V tomto prípade ako obec nemáme inú možnosť iba súhlasiť so zriadením vecného bremena 
na parcelách, kde obec má spoluvlastnícky podiel, avšak navrhujem obecnému zastupiteľstvu 
nesúhlasiť s navrhovanou sumou 1,00 EURO/m2, ale za cenu 2,00 EURA/m2 tak ako tomu bolo 
v roku 2014 (Uznesenie OZ č.  6-3-6/2014). 
  
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné návrhy, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 
Uznesenie č. 10/2018-13.6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemky v k.ú. Vysoká nad 
Kysucou,   parcely  KN-E č. 2037,  4641  a 20101/1, ktorých je obec Vysoká nad Kysucou  
vlastníkom za cenu 2,00 EURA/m². 
 
 
 
Ad.14 Interpelácia poslancov 

 Daniel Lysík, poslanec OZ  
 Chcel by som sa opýtať čo treba urobiť pre posilnenie signálov mobilných operátorov 
Telekom, Orange, O2 vo Vyšnom Kelčove. Vedeli by sme ako obec vyvinúť „tlak“ aspoň na 
jedného operátora aby bol posilnený mobilný signál?  

 Starosta obce 
 Máme spracovaný zoznam všetkých domácnosti vo Vyšnom Kelčove, kde je číslo 
domu, koľko tam je osôb. Potrebujeme, aby sa poobchádzali všetky domácnosti. Ideálne by bolo 
keby sme z každého domu získali informáciu - meno priezvisko a operátor. Takto sa urobí sumár, 
s ktorým viem ďalej postupovať. Žiadosti píšem každý rok, ale nemajú žiaden účinok.  
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Ak sa bude robiť výstavba chodníkov u nás na Nižnom konci, keby sa nejakých cca 50m 
dalo do plánu prípadne aj so zvodidlami kvôli tomu, že tam je nehodový úsek.  
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Ad.15  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Pomaly, ale iste sme dospeli k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou. Veľmi si vážim vášho pracovného nasadenia i osobnej angažovanosti. Na dnešnej 
schôdzi sme prijali veľmi zavážené rozhodnutia, ale predovšetkým strategický dokument, akým 
je nesporne Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na nadchádzajúci kalendárny rok 2019. Áno, 
každý z nás by chcel v rozpočte vidieť viac. Je dôležité stáť nohami pevne na zemi, poznať 
problémy a nedostatky, ktoré musíme postupne riešiť a odstraňovať, majúc na pamäti známe 
porekadlo “Prikryť sa môžeš iba takou perinou, na akú máš“, no predovšetkým odovzdať časť 
svojho bytia v prospech obyvateľov našej krásnej obce. Ak by sa ma niekto opýtal aký mám 
pocit, tak by som povedal, že krásny, lebo ak Pán Boh dá tak sa nám podarí zhmotniť sen 
mnohých generácií v podobe novej telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
Musím však povedať, že sa nám podarilo nepodľahnúť prehnaným cieľom a za naše dnešné 
rozhodnutia sa môžeme pozrieť svojim voličom rovno do očí a ak sa nám podarí naplniť všetko 
čo sme si predsavzali bolo by to úžasné. 
O niekoľko dní sa skončí kalendárny rok 2018. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo 
dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Mám zato, že máme za sebou úspešný rok – veď sa nám 
podarilo zrealizovať množstvo drobných obecný prác, okrem hospodárenia s vlastnými 
finančnými zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na rekonštrukciu budovy hasičskej zbronice 
vo Vyšnom Kelčove, dotáciu od Úradu vlády SR na vybavenie mládežníckych kategórii TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou a na výstavbu nového detského ihriska pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, dotáciu na výmenu okien na budove obecného úradu či dotáciu na zateplenie budovy 
obecného úradu, ktorá bude po dokončení úpravy fasády, nesporne dominantnou budovou našej 
obce. Boli sme úspešní v získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu podlahy garáže 
v budove hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove či na doplnenie kamerového systému v obci, 
realizácia týchto prác bude v nadchádzajúcom roku. Potešilo nás, že sme boli úspešní 
i s projektom „Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad 
Kysucou“ vďaka ktorému budú už na začiatku kalendárneho roka 2019 distribuované kontajnery 
do jednotlivých domácností. Z vlastných zdrojov a sponzorského daru sa nám podarilo 
zrekonštruovať a opraviť niektoré z miestnych komunikácií, podarilo sa nám zrealizovať 
výstavbu nových toaliet na parkovisku pri kostole sv. Matúša a začali sme s výstavbou I. etapy 
chodníka na cintoríne v ústredí obce, súčasťou ktorej bola i rekonštrukcia existujúceho rozvodu 
vody a vybudovania technického rozvodu elektriny. Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám 
podarilo zorganizovať množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí tak, ako to 
bolo spomenuté už v záverečných správach.  Významne sme pokročili k nášmu vytúženému 
cieľu začať s etapovitou výstavbou chodníkov pozdĺž cesty II/487. 
Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v podobe 
neschválených projektov či žiadostí o dotáciu a za seba hovorím, že najviac ma mrzí 
nepodporenie dotácie na výstavbu telocvične, čí nepodporenie krásneho projektu rozhľadne a 
cyklocesty.  Padáme však preto, aby sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či 
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ťažké chvíle len motivujú k ešte väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov 
riešenia. 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť  naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. Som 
hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým 
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, 
futbalistom, pánovi farárovi, aktivistom, celému radu dobrovoľníkov, jednoducho všetkým 
obyvateľom našej obce, pretože bez ich osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by 
bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, ktorí našu prácu neustále kritizujú, lebo bez 
ich motivácie by sme mohli upadnúť do letargie nečinnosti. 
Dovoľte mi však ospravedlniť sa vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne rozhodnutie, 
za nepochopenie či možno prehnaný egoizmus, za odlišný názor či slová vyrieknuté v zlosti 
alebo v afekte. Prepáčte. 
Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je 
vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. 
Nech nik nechýba pri vašom štedrovečernom stole a s vašimi najbližšími zažijete chvíle, na ktoré 
budete vždy s úsmevom spomínať.  
Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj úspešný 
a predovšetkým pokojný rok 2019. 
 

 
 
 
 

       Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Daniel Lysík                           ..................................... 

Milan Pivko                                      .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová                ................................... 


