Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

1/2018

dátum:
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12.03.2018

Zápisnica OZ č. 1/2018
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 12.03.2017 v
pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 h.
Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ:
Ing. Miroslav Dočár
Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Janka Jurčová
Mgr. Bohuslav Krasula
Ján Lysík
Dpt. Jozef Vavrica
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: prítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna
časť Nižný Kelčov
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad
Kysucou
6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká
Nad Kysucou
7. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a majetkom
štátu, ktorý obec užíva
8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
9. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 a
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
11. Rôzne
12.Interpelácie poslancov
13.Záver
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Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal
poslancov a ostatných prítomných hostí na 1. schôdzi OZ v r. 2018.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného
zastupiteľstva.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci
návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa
12.03.2018.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár
Jozef Zborovan
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Jantošová
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.
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Ad. 3 .Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou formou.

Rok 2017
Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na polochu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komunikácie.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval. Samozrejme zámer bude realizovaný čo
najskôr v závislosti od počasia.
Uznesenie č. 2/2017-9.9
v Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mgr. Miroslavy Šurinovej.
Odôvodnenie: Odkúpením pozemku, ktorý vznikol prekrytím vodného toku by došlo
k obmedzeniu prístupu k toku, mohlo by dôjsť k jeho narušeniu a odpredajom by bol dotknutý
verejný záujem.
Uznesenie č. 5/2017-9.1
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje starostu obce o vyžiadanie
stanoviska povodia Váhu, nakoľko sa jedná o prekrytie vodného toku.
Podanie správy: Dňa 07. 02. 2018 bolo na tunajší obecný úrad doručené stanovisko Povodia
Váhu, v ktorom sa uvádza, že predmetný tok nie je v správe povodia Váhu a jedná sa len
o odvodnenie prislúchajúcich pozemkov pričom pozemok, ktorým je v katastri
lokalizovaný je vo vlastníctve obce.
Starosta obce obce dal následne o pôvodnej predloženej žiadosti pani Mgr. Miroslavy Šurinovej,
opätovne hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-3.1
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zámerom odpredaja pozemku.
Uznesenie č. 3/2017-5.7
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v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty a obec
zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval. Stále sme sa snažili nájsť vhodnejší
spôsob, ale bohužiaľ inak to asi nepôjde. Samozrejme zámer bude realizovaný čo najskôr
v závislosti od počasia.
Uznesenie č. 6/2017-3.2
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce spracovať dokument, v ktorom budú
prehľadne zaznamenané investície do jednotlivých miestnych komunikácií.
Podanie správy: Požadovaný prehľad sa spracováva. Po jeho dokončení Vám bude zaslaný
elektronickou formou.
Uznesenie č. 7/2017-6.3
v Obecné zastupiteľstvo žiadosť berie na vedomie a poveruje starostu obce
prekonzultovať riešenie žiadosti v súčinnosti s SSE Distribúciou a.s. pri oprave povrchu
miestnej komunikácie v jarných mesiacoch v roku 2018.
Podanie správy: Vo veci sa zatiaľ kvôli počasiu nekonalo.
Uznesenie č. 7/2017-6.4
v Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy so ŽSR a prenájmom parcely C-KN 1943, t.t.p.,
o výmere 1141 m2.
2. poveruje starostu obce prejednať zámer obce Vysoká nad Kysucou o prenájom parcely CKN 1943, t.t.p., o výmere 1141 m2 so ŽSR
Podanie správy: Na ŽSR bol zaslaný list. Zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď.
Uznesenie č. 7/2017-15.1
v Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústne podanú sťažnosť pána Jána Lovasza,
nájomníka v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č. 14 a v mesiaci január bude zvolaná
schôdza s nájomníkmi bytov za účasti starostu obce a členov Komisie pre oblasť
sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Podanie správy: Dňa 12. 02. 2018 sa uskutočnilo spoločné stretnutie nájomníkov bytov
a poslancov OZ. Na stretnutí boli nájomníci bytov oboznámení s výsledkom kontroly,
ktorú realizovali pracovníci Krajského stavebného úradu a o nutnosti odstránenia
vzniknutých nedostatkov zo strany obce ako prenajímateľa. Zároveň sa nájomníci
sťažovali na zlý technický stav niektorých bytov, plesnenie stien, ale i správanie sa
niektorých nájomníkov.
Chcem požiadať členov Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby o stretnutie a
vypracovanie písomného stanoviska.
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Uznesenie č. 7/2017-15.10
v Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaním vyjadrenia v zmysle §63 not. poriadku
k parcelám:
-

C-KN 1389/5, druh pozemku trvalé trávnatý porast o výmere 2096m2, vytvorená dielom
2) od parcele KN-E č. 1819 zapísaná na liste vlastníctva č. 10982
C-KN 1499/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 158m', vytvorená
dielom 3) od parcele KN-E č.1819 zapísaná na liste vlastníctva č.10982
C-KN č. 1499/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62m2 vytvorená
dielom 5) od parcele KN-E č.1820 zapísaná na liste vlastníctva č. 10976

Podanie správy: Pani Chríbikovú vo veci zastupuje pani Šašláková Alena. Ohľadom tejto
veci spolu intenzívne komunikujeme, nakoľko pani Chríbiková chce s obcou nájsť
spoločné riešenie.
Nakoľko k bodu č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ neboli boli žiadne pripomienky,
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-3.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č.1142 vo Vysokej nad
Kysucou v miestnej časti obce Nižný Kelčov
Do dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva boli doručené ďalšie žiadosti o pridelenie bytu
v 16-bytovom nájomnom dome p.č.1142 vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Nižný
Kelčov. Všetky žiadosti boli prejednané komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Starosta obce poprosil o stanovisko komisie k daným žiadostiam.
Predseda komisie poslancom OZ podal stanovisko k jednotlivým žiadostiam.
Žiadosti o malometrážne jednoizbové byty:
• Milan Knor, Turzovka Stred 423, 023 54 Turzovka - komisia odporúča schváliť byt
č. 13 s výmerou 29,08 m²
• Andrea Kaduchová, Vysoká nad Kysucou 1097, 023 55 Vysoká nad Kysucou
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• Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka
• Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka
Nakoľko k žiadosti Milana Knora bytom Turzovka Stred 423,023 54 Turzovka o pridelenie
nájomného bytu č.13 s výmerou 29,08 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Knora o pridelenie jednoizbového č. 13
s výmerou 29,08m² bytu v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142.
• Andrea Kaduchová, Vysoká nad Kysucou, 023 55 Vysoká nad Kysucou
• Monika Konradová, Predmier 22, 023 54 Turzovka
• Andrej Kubačák, Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka
Žiadosti Andreja Kubačáka bytom Vyšný Koniec 315, 023 54 Turzovka, Moniky Konradovej,
Predmier 22, 023 54 Turzovka, Andrei Kaduchová, Vysoká nad Kysucou, 023 55 Vysoká nad
Kysucou a žiadosti, ktoré sú už zaradené v zásobníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov
budú opätovne prejednané Komisiou pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva a po prijatí jej
stanoviska budú opätovne prejednané na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-4.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosti Andreja Kubačáka bytom Vyšný Koniec 315,
023 54 Turzovka, Moniky Konradovej, Predmier 22, 023 54 Turzovka, Andrei Kaduchová,
Vysoká nad Kysucou, 023 55 Vysoká nad Kysucou a žiadosti, ktoré sú už zaradené v zásobníku
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v 16-bytovom nájomnom dome č.1142 vo Vysokej nad
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Po opätovnom prejednaní Komisiou pre oblasť sociálnu,
bytovú a zdravotníctva budú žiadosti predložené na najbližšej schôdzi obecného zastupiteľstva.
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Ad. 5 Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený
vrátane dôvodovej správy elektronickou formou.
Predmetom úpravy je doplnenie §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. J. o bod č. 6. až 8. a to
v znení:
6. Zisťovanie vlastníkov pozemkov, máp, tlač neoficiálnych LV 0,10 €/formát A4
7. Vyznačovanie pozemkov na vyhotovených fotokópiách (za každú začatú hodinu)
7,00 €/hod.
8. Vyjadrenie Obce Vysoká nad Kysucou podľa § 63 zák. NR SR č. 323/1992 Zb. z.
o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov k vyjadreniu
osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
2 €/za každých 5 začatých položiek vyjadrenia
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k návrhu Dodatok č.1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu
č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytovaní obcou Vysoká nad Kysucou, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL
SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-5
Obecné zastupiteľstvo:
1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
.

Ad. 6 Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2014
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný elektronicky.
Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou je úprava dotácie na
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prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Vysoká nad Kysucou a tým vyvolaná zmena Prílohy č. 1 a zrušenie Prílohy č. 2.
Starosta poprosil o bližšie prednesenie a ozrejmenie hlavnú účtovníčku obce.
Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva ozrejmila
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne-záväznému nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Návrhu Dodatku č. 3 k Všeobecne-záväznému
nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-6
Obecné zastupiteľstvo
1. prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.
2. schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou.

Ad. 7 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad
Kysucou a majetkom štátu, ktorý obec užíva
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný
elektronicky. Z dôvodu nutnosti aktualizácie a zosúladenia s aktuálne platnými zákonnými
predpismi, bolo nutné vypracovať a predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu vo
Vysokej nad Kysucou nové znenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká
nad Kysucou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, nakoľko obec Vysoká nad Kysucou sa
doposiaľ riadila Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Vysoká nad Kysucou,
ktoré boli prijaté a schválené 22. 4. 2003 vrátane ich neskorších zmien a doplnení.
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a majetkom
štátu, ktorý obec užíva vypracoval hlavný kontrolór obce.
Starosta obce poprosil o bližšie ozrejmenie hlavého kontrolóra obce.
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Následne hlavný kontrolór obce poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol Návrh Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a majetkom štátu, ktorý obec
užíva.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
V predloženom návrhu navhujem zmeniť výšku súm z 3 500 EUR a 5 000 EUR na sumu 2 000
EUR.
S týmto návrhom sa v následnej diskusii stotožnili i všetci prítomní poslanci obecného
zastupiteľstva.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predloženému
Návrhu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a majetkom
štátu, ktorý obec užíva, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom
návrhu so zapracovaným pozmeňujúcim návrhom hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-7
Obecné zastupiteľstvo
1. prerokovalo návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad
Kysucou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
2. schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a s
majetkom štátu, ktorý obec užíva.

Ad. 8 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. Starosta obce
poprosil hlavného kontrolóra obce o bližšie predstavenie každej správy.
Následne hlavný kontrolór obce poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vysoká nad Kysucou za rok 2017, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

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

Uznesenie č. 1/2018-8.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Vysoká nad Kysucou za rok 2017.
Následne hlavný kontrolór obce poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie Správu
o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 17012018.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
17012018, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-8.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
17012018.
Hlavný kontrolór predniesol poslancom pomocou videoprojekcie a bližšie ozrejmil Správu
o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 05032018.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
05032018, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-8.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
05032018.
V tomto programu bola prejednaná i Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
30012018.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
30012018, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-8.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
30012018.
Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste – inventarizácia majetku obce Vysoká nad
Kysucou k 31. 12. 2017 predniesol poslancom OZ hlavný kontrolór obce.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ku Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste –
inventarizácia majetku obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2017, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-8.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na –
inventarizácia majetku obce Vysoká nad Kysucou k 31. 12. 2017.

Ad. 9 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev
I napriek tomu, že sa relatívne nachádzame na začiatku kalendárneho roka, obec intenzívne
reflektuje na rôzne zverejnené výzvy a ponúkané granty a podarilo sa nám pripraviť a zaslať už
niekoľko žiadostí na rôzne dotačné mechanizmy. Zároveň, v porovnaní s posledným prehľadom
predneseným na schôdzi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 12. 2017
vieme u ďalších projektov, kde sme boli úspešní či neúspešní.
Výstavba telocvične
V mesiaci marec 2018 má byť opätovne zverejnená výzva na získanie dotácie z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR , ktoré má vyčleniť z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok
2018 finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2018.
Zlepšenie vybavenia subjektov súčinných pri záchrane života
Výzva číslo II. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
Strana 12 z 35 Zápisnica č.1/2018

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podpora zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov podľa § 2 písm. b) zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov. Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty
zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia so zameraním na
doplnenie, modernizáciu a údržbu materiálno-technického vybavenia a na podporu zlepšenia
činnosti, ak tieto subjekty vykonávajú činnosť pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému minimálne po dobu 5 rokov. Máme
záujem sa do výzvy zapojiť s projektom: „Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov
obce Vysoká nad Kysucou“. K tomuto zámeru sme zrealizovali už podpis Zmluvy o poskytovaní
pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému. Zároveň k nášmu
zámeru vydalo i kladné stanovisko Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, kde sme boli i ústne
vyrozumení, že podporujú našu snahu lebo sa doposiaľ nestretli s takýmto zámerom a realizácia
projektu by pre Políciu SR predstavovala veľkú pomoc.
Nakoľko neboli žiadne vznesené žiadne pripomienky k Zlepšeniu vybavenia subjektov
súčinných pri záchrane života, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-9.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Predloženie žiadosti „Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov obce Vysoká nad
Kysucou“ v zmysle zverejnenej výzvy číslo II. Prezídia Policajného zboru 2018 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky za účelom: Podpora zlepšenia materiálno-technického
zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na
úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov podľa § 2 písm.
b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2. Spolufinancovanie projektu „Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov obce
Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 10% z celkových predpokladaných výdavkov
z vlastných zdrojov.
Prechod pre chodcov
Výzva číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
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rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podpora činností súvisiacich
s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci
k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách
s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a
seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo
najkratšom čase.

-

Oprávnené aktivity sú nasledovné:
Samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre
chodcov,
optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre
chodcov dopravnými gombíkmi.

Nakoľko neboli žiadne vznesené žiadne pripomienky k Zlepšeniu vybavenia subjektov
súčinných pri záchrane života, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Predloženie žiadosti „Prechádzajme bezpečnejšie“ v zmysle zverejnenej výzvy číslo I.
Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom: Podpora
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
2. Spolufinancovanie projektu „Prechádzajme bezpečnejšie“ vo výške min. 5% z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.
Prehľadovú tabuľku spracoval prednosta OcÚ Ing. Ladislav Kubačák.
Projekty a žiadosti o nenávratný finančný príspevok
• Žiadosti o dotáciu v roku 2017, ktoré neboli doteraz vyhodnotené a ktoré budú
realizované v roku 2018
Poskytovateľ
NFP

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia
Drieňova 22, Bratislava
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Názov projektu

Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
1.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu

Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
2.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu

Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie
3.)
Poskytovateľ
NFP

Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou
doplnenia kamerového systému
Projekt podaný: 05.05.2017
Rozšírenie existujúceho kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti
a zníženia kriminality
Požadovaný príspevok...................................................................................16.320,00
Spolufinancovanie ........................................................................................ 4.080,00
Spolu.............................................................................................................20.400,00
Projekt bol vyhodnotený ako neúspešný.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Motivujme žiakov k zdravému životnému štýlu
Výzva: Zdravie na tanieri
Projekt podaný: 30.05.2017
Získanie dotácie pre zlepšenie poskytovania zdravého životného štýlu pre nákup
zariadení:
- pracovný stôl 2ks
- univerzálny robot 1ks
Požadovaný príspevok...................................................................................10.000,00
Spolufinancovanie ........................................................................................... 537,34
Spolu..............................................................................................................10.537,34
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia
Drieňova 22
Bratislava
Chránime si svojich občanov
Projekt podaný: 09.06.2017
DRON s príslušenstvom, vysokotlaková hasiaca sada, snežné pásy v čítane
montážnych sád na 6-kolku, 4-kolku
Požadovaný príspevok...................................................................................13.700,00
Spolufinancovanie ........................................................................................ 725,00
Spolu..............................................................................................................14.425,00
Projekt bol vyhodnotený ako neúspešný.

Názov projektu

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy č. 1338

Cieľ projektu

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie
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Náklady (€)

Vyjadrenie
4.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
5.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie

6.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu

Cieľ projektu

Náklady (€)

obvodového plášťa , strešného plášťa a výmena okien a dverí
Požadovaný príspevok................................................................................114.791,92
Spolufinancovanie obce ................................................................................ 6.041,68
Spolu......................................................................................................... 120.833,60
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2, 841 04 Bratislava
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kompostér v domácnosti =čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou
1. Projekt podaný: 28.07.2017
Zakúpenie 1.340 ks 600 l záhradných kompostovacích zásobníkov (kompostérov)
pre domácnosti a 10 ks 1000 l kompostérov pre potreby obce- snaha o zníženie
tvorby odpadu, ktorý sa ukladá na skládku. Biologický rozložiteľný odpad
komunálny odpad (bioodpad), je možnosť kompostovať
Požadovaný príspevok(95%)......................................................................137.523,90
Spolufinancovanie (5%) ...............................................................................7.238,10
Spolu...........................................................................................................144.762,00
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania a kompetencií
Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Obnova, zníženie energetickej náročnosti budovy DHZ Horný Kelčov
Žiadosť zaslaná dňa 31.08.2017
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov – zateplenie, výmena
okien a dverí
Požadovaný príspevok...................................................................................30.000,00
Spolufinancovanie ........................................................................................18.681,00
Spolu.............................................................................................................48.681,00
Projekt bol úspešný – obec získala dotáciu vo výške 30.000,0€
(je ukončené VO pre výber dodávateľa stav. prác – so samotnými stavebnými
prácami sa započne až po podpise zmluvy medzi Min. vnútra SR, Prezídiom HaZZ
a obcou Vysoká nad Kysucou)

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia
Drieňova 22, Bratislava
Zníženie kriminality a výtržníctva obce Vysoká nad Kysucou pomocou
doplnenia kamerového systému
Projekt podaný: 05.05.2017
Rozšírenie existujúceho kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti
a zníženia kriminality
Požadovaný príspevok..................................................................................16.320,00
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Spolufinancovanie........................................................................................ 4.080,00
Spolu.............................................................................................................20.400,00
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Vyjadrenie

• Žiadosti o dotáciu podané v roku 2018
1.)
Poskytovateľ
Slovenský futbalový zväz
NFP
Tomášiková 30c, 821 01Bratislava
Názov projektu Výstavba tribúny TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Projekt podaný: 24.01.2018
Cieľ projektu
a) Novovybudovaná tribúna – 19m tribúna oceľovej konštrukcie s kapacitou
102 miest na sedenie
b) Zasedačkovanie nekrytej existujúcej tribúny – 201 ks sedačiek
Náklady (€)
Požadovaný príspevok................................................................................34.483,50
Spolufinancovanie ................................................................................... 11.494,50
Spolu..........................................................................................................45 978,00
Vyjadrenie
Projekt doteraz nebol vyhodnotený
2.)
Poskytovateľ NFP
Názov projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
3.)
Poskytovateľ
NFP
Názov projektu

Poisťovňa Kooperatíva a.s.
Štefaničova 4, 816 23 Bratislava
Bezpečnejšie na cestách
Projekt podaný: 29.01.2018
Vytvorenie bezpečného prostredia pre detí a mladých ľudí – oboznámenie
s rôznymi situáciami v cestnej premávke (areál ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká
nad Kysucou)
Požadovaný
príspevok................................................................................1.500,00
Spolufinancovanie................................................................................... 200,00
Spolu..........................................................................................................1.700,00
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

Vyjadrenie

Nadácia VUB
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
HOLIDAYS NIGHT 2018
Projekt podaný: 11.02. 2018
6. ročník športového podujatia HOLIDAYS NIGHT – podpora rozvíjania zdravého
životného štýlu (súťaže detí spolu s rodičmi, vystúpenie mažoretiek, sokoliarov
z Banskej Štiavnice...)
Požadovaný príspevok................................................................................1.500,00
Spolufinancovanie ................................................................................... 200,00
Spolu..........................................................................................................1.700,00
Projekt doteraz nebol vyhodnotený

4.)
Poskytovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ projektu

Náklady (€)
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NFP

Názov projektu

Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie

Prostredníctvom:
Okresný úrad Žilina, odbor školstva
Komenského 35
010 01 Žilina
Odstránenie havarijného stavu: ZŠ s MŠ E.A. Cernana
REKONŠRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE
Projekt podaný: 02.03. 2018
Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie– výmena rozvodov, zásuviek,
vypínačov a svietidiel, zhotovenie kazetových stropov
Požadovaný príspevok.............................................................................44.275,74
Spolufinancovanie ................................................................................... 5.000,00
Spolu..........................................................................................................49.275,74
Projekt ešte nebol vyhodnotený

5.)
Poskytovateľ NFP
Názov projektu

Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
6.)
Poskytovateľ NFP
Názov projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
a) Zdravie je v našich rukách (podprogram 2)
b) Športom k zdravému telu (podprogram 4)
Projekt podaný: 05.03.2018
a) Zdravie je v našich rukách:
- vytvoriť lepšie podmienky pre športovanie v areáli ZŠ s MŠ E.A.
Cernana - detské ihrisko
b) Športom k zdravému telu:
- motivácia detí a mládeže k športovej aktivite – zlepšenie materiálno
športovo- technickej vybavenosti
a) Požadovaná dotácia
Zdravie je v našich rukách ...............................................................11.992,42 €
Športom k zdravému telu ...................................................................6.231,00 €
Požadovaná dotácia......................................................................... 18.223,42 €
b) Vlastné zdroje
Zdravie je v našich rukách ....................................................................631,18 €
Športom k zdravému telu ......................................................................345,00 €
Vlastné zdroje spolu............................................................................. 976,18 €
a) Náklady celkom
Požadovaná dotácia + vlastné zdroje ................................................19.199,60 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený

Ministerstvo financií SR
Štefaničova 5, 817 82 Bratislava
Výmena okien a dverí Administratívnej budovy č. 215
Projekt podaný: 07.03.2018
výmena okien a dverí,
zníženie energetických nákladov.
Požadovaná dotácia.........................................................................13.455,00 €
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Vlastné zdroje....................................................................................1.495,00 €
Náklady celkom ...............................................................................14.950,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený

Vyjadrenie

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-9.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa obec
Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev.
KIA Motors – Šport v regióne 2018
Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom
grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v
Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môžete vaše projekty
predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou.
• podpora zdravého životného štýlu detí a mládeže,
• sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež,
• podpora domácich športových pretekov a turnajov,
• zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.
Aktuálne spracovávame žiadosť na zasedačkovanie existujúcej tribúny na ihrisku TJ SPARTAK
Vysoká nad Kysucou.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
Aktuálne sa môžu podávať žiadosti na Envirofond (zatepľovanie verejných budov). Oprávnené
sú - obecné, mestské úrady, požiarna zbrojnica, informačné centrá, knižnice, domy smútku,
domovy dôchodcov atď. max. dotácia 200 000 €. V tomto prípade musí byť taktiež minimálne
5% spoluúčasť obce.
Nakoľko neboli žiadne vznesené žiadne pripomienky k Zníženiu energetickej náročnosti budovy
obecného úradu, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-9.4
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z environmentálneho
fondu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s. č. 215“.
2. Spolufinancovanie „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s. č. 215“
vo výške min. 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.
Nápad pre folklór
Nadácia Poštovej banky opätovne otvorila grantový program Nápad pre folklór, do ktorého sa
môže zapojiť každý, kto sa snaží o zachovanie našich tradícií. Projekt môže na svoju realizáciu
získať 1 000 eur. Celkovo prerozdelia prostredníctvom grantu 40 000 Eur. Našim projektovým
zámerom je prehliadka detských súborov z regiónu prípadne i Moravy na Matúšovských
hodových slávnostiach vo Vysokej nad Kysucou.

Ad. 10 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové
opatrenie č. 1/2018 a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Rozpočtové opatrenia neboli zaslané elektronickou formou, nakoľko boli dokončené dnes. O ich
odprezentovanie prosil starosta obce hlavnú účtovníčku obce.
Hlavná účtovníčka pomocou videoprojekcie predniesla poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č.
1/2018, ktoré je v kompetencii starostu.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2018, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-10.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
1/2018.
Následne hlavná účtovníčka predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie Rozpočtové
opatrenie č. 2/2018.
Nakoľko neboli žiadne vznesené pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2018, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

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

Uznesenie č. 1/2018-10.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2018.

Ad. 11 Rôzne
Záložná zmluva Bytový dom so 16 bytmi, č.s. 1142
Na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa v sume 272 159,82 Eur vyplývajúcej zo
Zmluvy o poskytnutí dotácie je obec Vysoká nad Kysucou ako záložca povinná dať do zálohu
svoju nehnuteľnosť Bytový dom so 16 bytmi, č.s. 1142 so súpisným číslom 1142 zapísaná na
liste vlastníctva č. 2039 v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, obec Vysoká nad Kysucou,
okres Čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 3453/2 o výmere 383 m², zastavaná
plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva č. 11354, v ktorej sa nachádza 16 nájomných
bytov a zriadiť k nej k nej záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorý je Ministerstvo
dopravy a výstavby SR. Záložná zmluvy bola pripravená v spolupráci s Ministerstvom dopravy a
výstavby SR a návrh jej znenia Vám predkladám na schválenie.
Poslancom OZ záložnú zmluvu bližšie pomocou videoprojekcie predniesol starosta obce.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Záložnej zmluve bytovky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151a a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0030-PRB/2015/Z medzi
obcou Vysoká nad Kysucou ako záložcom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako
záložným veriteľom v zmysle predloženého návrhu.
Kúpna zmluva parkovisko
Obec Vysoká nad Kysucou nemá doposiaľ vysporiadané vlastnícke práva na pozemky
nachádzajúce sa pod parkoviskom na pravej strane cesty II/487 v centre obce (parkovisko pred
Petrom Adamcom, obchodom s textilom a kvetinárstvom). Samozrejme ak by sme tu
v budúcnosti chceli realizovať aktivity vo verejnom záujme – výstavba nástupného ostrovčeka je
nutný list vlastníctva. Problémom urovnania vlastníckych vzťahov sa zaoberáme už nejakú dobu
a oslovili sme pani Mgr. Ľubicu Chrenkovú r. Suchárová parcely EKN č. 1969/2, zast. pl.
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a nádvoria o výmere 453 m2 zapísanej na LV 10993 za cenu, ktorú obec uplatnila pri kúpe
obdobných pozemkov teda 3,30 EUR/m2. Pani Mgr. Ľubica Chrenková r. Suchárová s návrhom
súhlasila. Definitívny súhlas s kúpou však môže svojim uznesením udeliť iba obecné
zastupiteľstvo.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ku Kúpnej zmluve, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.2
Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s kúpou parcely EKN č. 1969/2, zast. pl. a nádvoria o výmere 453 m2
zapísanej na LV 10993 v podiele 1/1
2. schvaľuje kúpnu cenu vo výške 3,30 EUR/m2
3. poveruje starostu obce, aby v spolupráci s právnym zástupcom pripravil a s pani
Mgr. Ľubicou Chrenkovou r. Suchárová ako predávajúcou uzavrel kúpnu zmluvu.
Kúpna zmluva cintorín
Na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva som Vás informoval o aktuálnych krokoch, ktoré
obec Vysoká nad Kysucou realizuje v súvislosti s plánovaným rozšírením cintorína v ústredí
obce. Je dokončené výberové konanie na „Odborne spôsobilú osobu pre obstarávanie Zmeny
a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou“ a taktiež i na „Spracovanie zmien a
doplnkov č. 1 k ÚPN obce Vysoká nad Kysucou“. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/201715.5 zo dňa 12. 12. 2017 schválilo kúpnu cenu vo výške 0,50 EUR/m2. Požiadal som právneho
zástupcu obce Vysoká nad Kysucou o prípravu kúpnej zmluvy, ktorej znenie Vám v návrhu
predkladám. V prípade jej schválenia môžeme začať s výkupom parciel.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ku Kúpnej zmluve cintorín, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.3
Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí s kúpou parciel pod pripravovanú výstavbu nového cintorína v ústredí obce
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2. schvaľuje kúpnu zmluvu na nákup parciel pod pripravovanú výstavbu cintorína
v ústredí obce v zmysle predloženého návrhu
3. poveruje starostu obce uzatvorením kúpnej zmluvy s vlastníkmi parciel pod
pripravovanú výstavbu cintorína v ústredí obce
Spoločné kompostovisko pre obce združené v TKO Semeteš
Obce združené v TKO Semeteš n.o. pripravujú zámer výstavby kompostoviska v priestoroch
zrekultivovanej skládky na Semeteši. Spoločne s primátorom mesta Turzovka a ďalšími
kolegami som sa zúčastnil pracovnej cesty v Rakúsku, kde sme boli pozrieť ako kompostovisko
funguje v praxi. Zámer a nutné kroky k podaniu žiadosti a prípadnej realizácie sú opísané v liste,
ktorý nám bol doručený. Ide o zámer 900 až 1000 ton, plus 100 ton bude tvoriť biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad.
Následne starsta obce poslancom obecného zastupiteľstva s komentárom predstavil fotografie
a videozábery z pracovnej cesty a fungovania kompostoviska.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Obyvatelia Semeteša majú už teraz sťažený život už iba kvôli existujúcej skládke. Keď chceme
nejakú kompenzáciu tak to nie je možné. Pripadá mi to tak, ako keby sa všetok odpad mal
likvidovať iba na Semeteši. Urobím všetko, aby sme zabránili výstavbe kompostoviska na
Semeteši.
V následnej diskusii poslanci OZ vyjadrili svoj nesúhlas s umiestnením kompostoviska v areáli
TKO Semeteš n.o.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.4
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do pripravovaného
projektu výstavby spoločného kompostoviska v areáli TKO Semeteš n.o.
Helena Putoríková, Vysoká nad Kysucou č.279,023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o stornovanie pohľadávky dane z nehnuteľnosti
Žiadosť o stornovanie pohľadávky poslancom OZ bližšie predniesol prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO
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ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 1/2018-11.5
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Heleny Putoríkovej o odpustenie pohľadávky dane z
nehnuteľnosti.
Ján Lisko, Vyšný Kelčov č. 1194, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o vyjadrenie
podľa §63 písm. a/ ods.1 zák. č. 323/1992
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.6
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva k parcelám
podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok)
Jozef Lisko, Vyšný Kelčov č. 1194, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o vyjadrenie
podľa §63 písm. a/ ods. 1 zák. č. 323/1992
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.7
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva k parcelám
podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok)
Klub turistiky Vysoká nad Kysucou č.1094, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2018
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Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2018 poslancom OZ
bližšie predniesol prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť v roku
2018 pre KT Vysoká nad Kysucou vo výške 300,00 EUR.
Návrh na vyradenie majetku Obecného úradu, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad
Kysucou
Prednosta OcÚ poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol zoznam majetku v úžívaní
obecného úradu, ktorý je navrhnutý na vyradenie.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.9
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní OcÚ v zmysle predloženého
návrhu.
Návrh na vyradenie majetku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Spartak Vysoká nad
Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Prednosta OcÚ poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol zoznam majetku v užívaní TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou navrhnutého na vyradenie.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2018-11.10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
v zmysle predloženého návrhu.
Návrh na vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou - ZŠ
s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Prednosta OcÚ poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol zoznam na vyradenie
majetku v užívaní ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku v užívaní ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle
predloženého návrhu.
Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Kysucou 1094, 023
55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
v roku 2018
Prednosta OcÚ pomocou videoprojekcie poslancom OZ bližšie predniesol žiadosť o dotáciu.
Nakoľko neboli žiadne vznesene pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na činnosť v roku
2018 pre OZ Voľný čas vo výške 1000,00 EUR.
ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Poďakovanie za
poskytnutie dotácie na činnosť organizácie
Poďakovanie poslancom OZ predniesol prednosta OZ.
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Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.13
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poďakovanie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou.
Robdata s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 200, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
Žiadosť o predĺženie nebytových priestorov pomocou videoprojekcie predniesol poslancom OZ
prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestoroch
v Dome služieb p.č. 200 vo Vysokej nad Kysucou na ďalšie 3 roky.
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215,023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2018
Žiadosť bližšie predniesol poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
na činnosť v roku 2018 vo výške 13 000,00 EUR.
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DHZ Vysoká nad Kysucou - Horný Kelčov, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu Výročnej členskej schôdze pri príležitosti
oslavy 60-tého výročia založenia DHZ Horný Kelčov
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesol prednosta OcÚ.
V následnej diskusii poslaci OZ navrhli poskytnúť dotáciu pre DHZ Horný Kelčov na
organizáciu Výročnej členskej schôdze pri príležitosti 60-tého výročia založenia DHZ Horný
Kelčov vo výške do 800,00 EUR formou priamej úhrady občerstvenia a reprezentačných
výdavkov.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.16
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie pre DHZ Vysoká nad Kysucou Horný Kelčov na organizáciu Výročnej členskej schôdze pri príležitosti 60-tého výročia
založenia DHZ Horný Kelčov s priamou úhradou občerstvenia a reprezentačných výdavkov do
výšky 800,00 EUR.
Jana Kubalová, Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť
o odkúpenie pozemku CKN 1476/4
Žiadosť bližšie predstavil poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.17
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:
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p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar. 16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká
nad Kysucou:
• a to pozemku parcela č. CKN 1476/4 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere
125 m2 zapísaná na LV 1479.
Cena je stanovená vo výške 3,30 €.
Odôvodnenie:
Parcela CKN 1476/4 tvorí predzáhradku rodinného domu s. č. 222/2. Predchádzajúci i súčastní
majitelia rodinného domu s. č. 222/2 sa o parcelu starali vždy ako o svoju vlastnú. Parcelou sú
vedené inžinierske siete rodinného domu s. č. 222/2. Cez parcelu je jediný možný prístup
k vchodu do rodinného domu s. č. 222/2 a do jemu prislúchajúcej garáže.
Parcela je širšou súčasťou centra obce Vysoká nad Kysucou a jej skultúrnenie a pravidelná
starostlivosť o vegetáciu bude nesporne estetickým prínosom pre vizáž celého centrálneho
námestia obce Vysoká nad Kysucou.
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 227, 023 55 Vysoká
nad Kysucou - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku
2018
Žiadosť bližšie predstavil poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosť Vysoká nad
Kysucou dotáciu v roku 2018 vo výške 6 000,00 EUR.
Palmitas, s.r.o. Moyzesova 1441,022 01 Čadca - Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 1/2015 uzatvorenej dňa 16. 10. 2015 medzi obcou Vysoká nad
Kysucou a spoločnosťou Palmitas, s.r.o. - poskytovanie lekárskej starostlivosti v obci
Žiadosť bližšie pomocou videoprojekcie predniesol poslancom OZ prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

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

Uznesenie č. 1/2018-11.19
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť spoločnosti Palmitas, s.r.o. o predĺženie Zmluvy
o nájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska p.č. 1260 na ďalšie 3 roky.
Henrieta Koleňáková, Vyšný Koniec 79, 023 54 Turzovka – Žiadosť o prenájom
nebytových priestorov
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesol prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.20
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Dome
služieb p.č. 200 miestnosť č. 19.
Štefan Šutarík, Jugoslavská 6, Ostrava Zábřeh a Ľubica Šutaríková, Jugoslavská 6,
Ostrava Zábřeh – Žiadosť o odkúpenie časti majetku obce
Žiadosť poslancom OZ bližšie pomocou videoprojekcie predniesol prednosta OcÚ.
Nakoľko neboli žiadne vznesene pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.21
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou
a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:
Štefan Šutarík r. Šutarík, nar. 21. 08. 1952 a manželka Ľubica Šutaríková r. Hlušíová, nar. 01.
08. 1954 obaja bytom Jugoslavská 6, 70 400 Ostrava - Zábřeh:
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• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou
o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 201/2017 vytvorila parcela
CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 495/5 je
predmetom prevodu.
Cena je stanovená vo výške 3,00 €/m2 v zmysle návrhu žiadateľa.
Odôvodnenie :
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1.
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané
Správou katastra v Čadci do KN.
Predmetná parcela CKN 495/5 – t.t.p., o výmere 29 m2 bola vyčlenená z pôvodnej parc. č. E-KN
20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 885 m2 zapísanej na LV 11008
geometrickým plánom číslo 201/2017 zo dňa 08. 10. 2017. Novovyčlenená parcela bola
v minulosti útne zamenená medzi
Cez parcelu sú vedené inžinierske siete k rodinnému domu s.č. 110, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov a k rodinnému domu pani Zdeny Varechovej s.č. 65. P/arclea im zároveň slúži ako
prístupová cesta. Parcelu žiadatelia užívajú už viac ako 20 rokov ako svoju vlastnú.
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 885
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenou parcelou CKN 495/5 – t.t.p.,
o výmere 29 m2 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju žiadatelia užívajú
ako svoju vlastnú už viac ako 20 rokov pre obec nevyužiteľná.
.
Terézia Lisková rod. Šupčíková, Vysoká nad Kysucou p.č. 67, 023 55 Vysoká nad
Kysucou – Žiadosť o odkúpenie parcely
Žiadosť predniesol pomocou videoprojekcie poslancom OZ starosta obce.
Nakoľko neboli žiadne vznesene pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2018-11.22
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou
a zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku žiadateľovi:
p. Terézia Lisková r. Šupčíková, nar. 13. 10. 1943 bytom Vysoká nad Kysucou č. 67:
• a to časti pozemku parc. č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou
o výmere 885 m2 zapísaná na LV 11008, z ktorej sa GP č. 45876479-70/2017 vytvorili:
parcela CKN 494/1 – zast. pl. o výmere 106 m2, parcela CKN 494/2 – zast. pl. o výmere
63 m2, parcela CKN 494/5 – zast. pl. o výmere 284 m2 a parcela CKN 495/4 – t.t.p.
o výmere 355 m2. Tieto novovytvorené parcely CKN 494/1, CKN 494/2, 494/5 a CKN
495/4 sú predmetom prevodu.
Cena je stanovená vo výške 1, 00 € na základe nižšie uvedených dôvodov.
Odôvodnenie:
Podľa §14 ods. 1 a 2 zákona č. 180/95 Z. z. (na základe ktorého sa zostavil ROEP) – pozemky
v zastavanom území obce, ktoré tvorili verejný majetok, tzv. „neknihované pozemky“ (neboli
zaevidované v PKN vložkách a v PKN mape nemali uvedené parcelné číslo) a neboli v správe
žiadneho miestneho orgánu štátnej správy, prechádzajú dňom účinnosti uvedeného zákona
180/95 Z.z. do vlastníctva obce, na území ktorej sa nachádzajú. Tento zákon nadobudol účinnosť
1. 9. 1995. To znamená, že obec nadobudla vlastníctvo k týmto pozemkom zo zákona ku dňu 1.
9. 1995. Pri schválení ROEP dňa 30. 11. 2005 (rozhodnutie OPÚ Čadca č. 2409/2005) sa toto
nadobudnutie vlastníctva už len zaevidovalo do registra, aby mohlo byť následne zapísané
Správou katastra v Čadci do KN.
Predmetnú parcelu však „odjakživa“ užíva ako svoju vlastnú žiadateľka a pred ňou
predchádzajúce generácie jej príbuzných. Na parcele je postavený murovaný rodinný dom p.č.
67, ktorý bol podľa ústneho vyjadrenia žiadateľky postavený v roku 1962 staviteľmi Jánom
Liskom a jeho manželkou Teréziou Liskovou r. Šupčíkovou, ďalej drevená hospodárska budova,
ktorá v minulosti prináležala k drevenému rodinnému domu zbúranému podľa ústneho
vyjadrenia žiadateľky v roku 1968. Zvyšnú časť parcely tvorí dvor a záhrada s vysadenými
drevinami. Parcela je oplotená. Obec Vysoká nad Kysucou si na ňu nerobí žiaden nárok,
nakoľko parcela prešla do vlastníctva obce takpovediac bez vedomia obce, ale predovšetkým
i bez vedomia samotnej žiadateľky.
Dňa 29. 9. 2015 žiadateľka prostredníctvom svojho právneho zástupcu ]UDr. Tomáša Michnicu
požiadala obec Vysoká nad Kysucou o odpredaj parcely č. EKN 20001 o výmere 885 m2,
vedenej na LV č. 11008. Uznesením obecného zastupiteľstva vo vysokej nad Kysucou č. 7/20155.7 zo dňa 16. 10. 2015 z dôvodu, že voči zámeru odpredaja uvedenej parcele z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bola vznesená námietka zo strany suseda Štefana Šutaríka. Z tohto dôvodu
nechala žiadateľka vyhotoviť geometrichý plán, ktorým bola zameraná pledmetná parcela EKN
20001 a oddelená jej spomá časť.
Pozemok a to parcela č. E-KN 20001 – orná pôda v k. ú. Vysoká nad Kysucou o výmere 885
m2, zapísaná na LV 11008, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami CKN 494/1, CKN
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494/2, CKN 494/5 a CKN 495/4 je vzhľadom na svoju priestorovú lokáciu a skutočnosť, že ju
užíva žiadateľka a predchádzajúce generácie jej príbuzných, pre obec nevyužiteľná.
Ad. 12 Interpelácia poslancov
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ako to je so zregulovaním a zaústením vody stekajúcej z polí nad pani Janošcovou čo sa snažilo
riešiť už minulý rok. hovoril si pán starosta, že budeš zisťovať niečo ohľadom toho a kde bude
zaústená voda z polí.
Starosta obce
Obyvatelia bývajúci v blízkosti Janitovského potoka, do ktorého by bolo možné prostredníctvom
vykopaného rigolu vodu zaústiť, z takýmto variantným riešením nesúhlasia. Ústne mi nesúhlasne
stanovisko priamo na tvare miesta podal i zamestnanec povodia Váhu.
V priebehu mesiaca Apríl mám priamo na tvare miesta dohodnuté stretnutie s pracovníkom
Hydromeliorácií.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chodník pre deti okolo Kysuce, keby sa nejako vyspravil a ako to je s cyklochodníkom?
Starosta obce
Najskôr musíme upratať po deťoch a všetko záleží od počasia. Projekt cyklochodníka je zatiaľ
v štádiu návrhu. Všetko záleží od dostupných pozemkov.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Kto je vlastníkom našej káblovej televízie? Veľmi seká a vypadáva a je zlý signál. Ako sme na
tom s toaletami na cintoríne? Ďalej by som sa chcel spýtať na rozhŕňanie snehu, či by sa
nemohlo rozhŕňať skôr napríklad o 4 alebo 5 hodine ráno.
Veľa ľudí sa ma pýta, že čo to je v obecnom kalendári – pomoc s právnym vysporiadaním
pozemkov.
Starosta obce
Vlastníkom káblovky je obec Vysoká nad Kysucou a prevádzkovateľom TES Media a.s., ktorá má
na takáto druh činnosti všetky potrebné licencie. Tak ako som každému z Vás e-mailom napísal,
v prípade akejkoľvek poruchy – sekanie, mrznutie, vypadávanie atď. musíte ju okamžite nahlásiť
pretože tam je dôležitý ten moment a technici sú pripravený okamžite poruchu odstrániť.
S toaletami sa práce zastavili preto, lebo sme pred Vianocami nechceli rozkopať parkovisko
kvôli elektrickej prípojke. Aktuálne od včera máme dovezené obkladové drevo. Máme záujem,
aby stavba vyzerala vkusne a nie plechovo. Elektrika sa bude ťahať od existujúceho stĺpa na
šírku parkoviska ďalej krajom parkoviska, aby sme vedeli do stredu umiesť stĺp vereného a ďalší
stĺp na roh parkoviska, aby bolo celé nasvietené a zároveň budeme ťahať ešte chráničku, aby
tam mohla byť umiestnená ešte kamera.
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Čo sa týka rozorávania vždy to záleží od intenzity sneženia. Ak intenzívne sneží a traktoristi
vyštartujú o 3 či skôr, o šiestej ráno to vyzerá ako keby ani nebolo rozhrnuté. Musíme si
uvedomiť, že sa jednoducho nedá rozorať všade naraz. S traktoristami som takmer každé ráno
v telefonickom kontakte a to i vskorých ranných hodinách. Priorita rozorávania v Ústredí je
námestie, potom na šírku jedného pluhu Nová kolónia a následne škola. Potom začína ostatné
cesty.
Službu pomoc s právnym vysporiadaním pozemkov ponúka v kancelárii prvého kontaktu JUDr.
Škulavík. Advokát nás oslovil na základe vlastnej iniciatívy. Samozrejme nebránime sa, ak by
s obdobnou ponukou prišli aj iní advokáti.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcem sa spýtať na našu cestu, či sa bude robiť a kedy?
Starosta obce
Ostáva to ako uznesenie a urobiť sa to musí.
Ján Lysík, poslanec OZ
Od obyvateľov miestnej časti Vyšný Kelčov - u Liskov, mám takú požiadavku odvodnenie
korýtkami. Ostála tam ešte cca 20m neurobená priekopa, či by sa to dalo nejako dokončiť, že oni
by si to znova svojpomocne urobili len či by obec mohla dodať korýtka. Zabúdame trošku na
budovu bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčov, čo s tým ideme robiť?
Starosta obce
O budeove bývalej ZŠ vo Vyšnom Kelčove sa snažím jednať s každým možným investorom.
V mesiaci január mala byť zverejnená výzva na zriaďovanie domovov dôchodcov. Zatiaľ sa tak
však neudialo. Verte mi, že by som bol rád aby sme budovu vedeli zmysluplne a hlavne včas
vhodne využiť, aby nedošlo k jej degradácii. Je tamvšak stále problém s pozemkom.
K nákupu korýtiek musí dať definitívne stanovisko obecné zastupiteľstvo.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Jedni rodičia mi volali zo Žiliny, že majú dieťa autistu a majú otvorené centrum v Kysuckom
Novom Meste a že hľadajú nejaké možnosti zriadiť centrum tu v okolí. Teda urobiť takú školu
pre autistické deti. Odporučila som im, aby išli za pánom starostom.
Starosta obce
Zatiaľ nikto za mnou nebol ani o nikom neviem.
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ
Požadoval by som taktiež o vyspravenie Gajdicovského potoka, pretože znova to je zanesené.
Starosta obce
Rozumiem Vám, ale nemáme vyspravené niektoré cesty a my chceme vyspraviť potok, ktorí nie je
ani náš. Poprosím Vás, aby ste iniciovali žiadosť spoločne s dotknutými obyvateľmi a ja
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následne vstúpim do jednania s Povodím Váhu. Predsa sa mi bude lepšie jednať ak môžem
písomne argumentovať s požiadavkami konkrétnych obyvateľov.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ako to je s autobusovou zastávkou na Chotári?
Starosta obce
V spoločnom rozhovore mi pán primátor z Turzovky, povedal, že v krátkom čase tam bude
prístrešok umiestnený.

Ad.10 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Ďakujem Vám za účasť na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva a želám Vám ešte príjemný
zvyšok dnešného dňa.
Následne starosta obce prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2018 ukončil
o 19:40 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

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

Jozef Zborovan

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

Zapisovateľ:
Nikola Zajacová

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