Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

1/2019

dátum:
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31.01.2019

Zápisnica OZ č. 1/2019
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 31.01.2019 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
Daniel Lysík
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Milan Pivko, Jaroslav Gajdica
Prednosta Obecného úradu: prítomný
Hlavný kontrolór: prítomný
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Prejednanie možnosti predĺženia prevádzky elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom
Kelčove
Návrh Dodatku č. 1 k VZN 1/2015 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
Návrh VZN č. 1/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vysoká
nad Kysucou
Návrh VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia
Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. 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. 2019.
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorý zároveň navrhol doplniť o bod č. 9 Návrh na
úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, ktorým by sa mala
riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k prednesenému návrhu 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť prvá schôdza OZ dňa
31.01.2019.

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
Daniel Lysík
Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu neboli
vznesené 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 1/2019-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú komisiu.

Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich OZ
Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva predniesol kontrolu uznesení
z predchádzajúcich schôdzí OZ. Podrobnejšie vysvetlil a objasnil uznesenia, kde došlo k zmene
prípadne ich naplneniu.
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.
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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
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 nebyjadrila.
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 školskú dochádzku do
ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie č. 10/2018-3.4
v 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.
Podanie správy: Plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode dnešnej
schôdze obecného zastupiteľstva.
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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: Zástupca žiadateľa Ing. Ján Kubinec sa doposiaľ k návrhu nevyjadril.
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
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. 10/2018-5.3
v 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.
Podanie správy: Žiadosť bola po prepracovaní doručená na prejednanie obecnému
zastupiteľstvu.
Starosta obce
Zástupca Združenia Terra Kisucensis je renomovaným historikom a odborníkom na históriu
Kysúc. Dielo bude mať naozaj veľkú hodnotu pre našu obec v tom, že budú publivané doposiaľ
neznáme fakty z jej histórie. Osobne sa prikláňam k podporeniu predloženej žiadosti.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženej žiadosti Združenia Terra Kisucensis
o poskytnutie dotácie vo výške 400,00 EUR z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019,
dal starosta obce o 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-3.1
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o pridelenie dotácie pre Združenie Terra Kisucensis,
Záhradná 420, 023 54 Turzovka vo výške 400,00 Eur.
Uznesenie č. 10/2018-13.5
v Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie žiadosť o vrátenie majetku
2. poveruje starostu obce získať listinné podklady o nadobudnutí majetku do vlastníctva
obce.
Podanie správy: Vo veci sa koná.
Uznesenie č. 10/2018-13.6
v 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.
Podanie správy: Obci Vysoká nad Kysucou bol na základe listu, ktorý sme zaslali
spoločnosti SEVAK, zaslaný nový návrh a spoločnosť SEVAK akceptuje nami navrhovanú
sumu 2,00 EURA/m2.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu na zriadenie 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, dal starosta obce o
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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-3.2
Obecné zastupiteľstvo
1. 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.
2. Poveruje starostu obce na uzavretie predloženého návrhu Zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi Obcou Vysoká nad Kysucou a Severoslovenskými vodárňami
a kanalizáciami a.s.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy k bodu č. 3 Kontrola
uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ, dal starosta obce o 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-3.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 Prejednanie možnosti predĺženia prevádzky elokovanej triedy materskej
školy vo Vyšnom Kelčove
V zmysle Uznesenie č. 10/2018-3.4 zo dňa 20. 12. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo poverilo
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 sa dňa 15. 01. 2019 stretla Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže
a školstva, Rada školy pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou s rodičmi detí v MŠ
vo Vyšnom Kelčove vo veci prerokovania žiadosti rodičov o predĺženie prevádzkovej doby
elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove. Stretnutia sa okrem
komisie a rodičov zúčastnil i starosta obce spoločne s riaditeľom ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Zástupkyňa pre MŠ p. Eva Janetková oboznámila členov komisie pre oblasť kultúry, športu,
mládeže a školstva, Radu školy pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana vo Vysokej nad Kysucou a ostatných
prítomných o žiadosti rodičov o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ
E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčove z prevádzkovej doby 15:00 hod. na prevádzkovú dobu 16:30
hod. Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Alojz Žufa vysvetlil a objasnil rodičom, že aktuálny čas
prevádzkovej doby vzišiel práve zo žiadosti rodičov. Starosta obce rodičov informoval, že
v prípade kladného posúdenia žiadosti a predĺženia prevádzkovej doby elokovanej triedy
materskej školy, bude obec z pochopiteľných dôvodov očakávať i pozitívny postoj samotných
rodičov a prihlásenie ich detí na povinnú školskú dochádzku do ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Na základe získaných informácií od všetkých zúčastnených a zainteresovaných strán uvedenú
problematiku prerokovali na svojom samostatnom stretnutí členovia Komisie pre oblasť kultúry,
športu, mládeže a školstva.
Starosta obce poprosil predsedníčku komisie Mgr. Janku Jurčovú o predloženie správy a podanie
stanoviska obecnému zastupiteľstvu.
Predsedníčka komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva Mgr. Janka Jurčová podala
správu a stanovisko komisie poslancom OZ.
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Členovia komisie sa uzniesli a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu schváliť predĺženie
prevádzkovej doby elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove do 16:30 za dodržania
podmienok:
• všetky deti predškolského veku nastúpia na povinnú školskú dochádzku do 1.
ročníka ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou
• finančné prostriedky budú dofinancované zriaďovateľom, teda obcou
• je nutné doriešiť THP pracovníka v prevádzke elokovanej triedy materskej školy
vo Vyšnom Kelčove
Ak nebudú dodržané tieto podmienky, navrhujeme obecnému zastupiteľstvu aby toto predĺženie
prevádzky zrušilo a ponechalo tak, ako je schválené doteraz do 15:00 hod.
Daniel Lysík, poslanec OZ
Prevádzková doba elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove by sa mala
predĺžiť do 16:30 hod. Som za to, keď obec vychádza rodičom v ústrety, tak aby aj rodičia niečo
urobili pre obec a aby nastúpili na povinnú školskú dochádzku do 1. ročníka ZŠ s MŠ E. A.
Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Myslím si, že obyvatelia, teda rodičia detí predškolákov
z Vyšného Kelčova, vyjdú obci v ústrety a dajú deti do ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad
Kysucou.
Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Máme tam zamestnanú okrem THP pracovníka i p. Liskovú, ktorá je zamestnaná na výdaj
stravy a upratovačka. Vydáva desiaty, obedy, vydáva obed pre dôchodcov. Poobede musí riady
poumývať nachystať deťom olovrant, poumývať a zamknúť budovu. Má kumulovanú funkciu na
100% úväzku. Nemôžeme od nej žiadať, aby mala pracovnú dobu od 7:00 hod. do16:30 hod. do
kedy bude prevádzková doba elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove a potom jej
treba ešte upratať poumývať pozamykať budovu. Pre ňu je to neúnosné. Musela by sa tam zobrať
ďalšia pracovná sila na polovičný úväzok. Predstavovalo by to cca 4 500,00 Eur nákladov
ročne.
Vzhľadom na to, že dnes je už 31. 01. 2019 bolo by možné predĺžiť prevádzkovú dobu
elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom Kelčove od 15. 02. 2019 hod. so skúšobnou dobou
do konca šk. roka 2018/2019.
Starosta obce
Čo sa týka THP pracovníka mám ešte jedno variantné riešenie, ktoré skúsim
prediskutovať s pánom riaditeľom.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky k bodu č. 4
Prejednanie možnosti predĺženia prevádzky elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom
Kelčove, 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-4
Obecné zastupiteľstvo:
1. Schvaľuje Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ
s MŠ E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčov.
2.

Súhlasí s predĺžením prevádzkovej doby elokovanej triedy materskej školy vo
Vyšnom Kelčove do 16:30 hod. s účinnosťou od 15. 02. 2019 v čase so skúšobnou
dobou do konca šk. roka 2018/2019. Podmienkou je, že všetci rodičia zapíšu svoje
deti do prvého ročníka v ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Ad. 5 Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2015
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
V dňoch 3. 10 2018 a 4. 10. 2018 bola u obce Vysoká nad Kysucou ako povinnej osoby vo
vzťahu k Štátnemu fondu rozvoja bývania vykonaná finančná kontrola na mieste v zmysle §17
ods. 2 zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počas vykonávanej kontroly bolo zistené, že v Čl. 8 ods. 2 Všeobecne – záväznému nariadeniu č.
1/2015 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 je nesprávne uvedené „Nájomca nájomného bytu,
môže požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy, je však povinný 2 mesiace pred ukončením
nájomného pomeru požiadať Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou o predĺženie nájomnej
zmluvy spolu s dokladmi o tom, že spĺňa podmienky tohto VZN.“, nakoľko nie je možné
nájomnú zmluvu predĺžiť, ale iba opakovane uzavrieť. Z tohto dôvodu je predmetom
navrhovaného dodatku upraviť nesprávne znenie Čl. 8 ods. 2
Ostatné časti VZN č. 1/2015 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 ostávajú nezmenené.
Návrh predmetného VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad
Kysucou a webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a zároveň bol poslancom OZ zaslaný
elektronickou formou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k návrhu Dodatok č.1 k Všeobecne – záväznému
nariadeniu č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
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republiky a úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2019-5
Obecné zastupiteľstvo:
1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015
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.
2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015
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.
.

Ad. 6 Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 1/2019 o záväznej časti zmien
a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou
Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou (ďalej aj len Zmena a
Doplnok ÚPN-O) bola obstaraná a spracovaná v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona
z dôvodu potreby aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Obce Vysoká nad Kysucou
v súvislosti s požiadavkami na rozšírenie plôch cintorína na území obce. Zmena a Doplnok č. 1
ÚPN-O Vysoká nad Kysucou je v súlade so Zadaním pre ÚPN-O Vysoká nad Kysucou,
schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 3/2007 zo dňa 24. 4.
2007.
Návrh predmetného VZN bol v zákonnej lehote zverejnený na Úradnej tabuli obce Vysoká nad
Kysucou a webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a zároveň bol zaslaný poslancom OZ
elektronickou formou.
Starosta obce požiadal o podrobnejšie objasnenie navrhovaného VZN prednostu OcÚ.
Následne prednosta OcÚ predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce
Vysoká nad Kysucou

Strana 11 z 19 Zápisnica č.1/2019

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č.
1/2019 o záväznej časti zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 1/2019-6
Obecné zastupiteľstvo
I. Konštatuje že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou bol po
dobu 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a
právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1
Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou, resp. bude sa k nim prihliadať
v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou
stavieb
c) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, Oddelenie územného
plánovania preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce
Vysoká nad Kysucou a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP2018/036923/KRJ zo dňa 26.10.2018
II. Súhlasí
a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Vysoká
nad Kysucou
b) S Vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1
Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou
III. Schvaľuje
a) Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Vysoká nad Kysucou v súlade
s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona.
b) VZN Obce Vysoká nad Kysucou o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1
Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 27 ods. 3)
Stavebného zákona.
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Ad. 7 Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č.2/2019 o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
V rámci dozornej činnosti vykonala dňa 24. 08. 2018 Okresná prokuratúra Čadca v zmysle § 30
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, v obci Vysoká nad
Kysucou previerku, zameranú na Zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní
orgánov ochrany ovzdušia s poukazom na zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o ovzduší). V rámci previerky bola preskúmaná aj zákonnosť VZN
obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou.
Výsledkom kontroly bolo Upozornenie prokurátora č. Pd 98/18/5502-2 zo dňa 13. 09. 2019,
ktoré navrhuje obci Vysoká nad Kysucou prijať také opatrenia, aby bol odstránený
protizákonný stav.
Návrh VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou upravuje protizákonný stav doterajšieho
VZN č. 1/2017:
A) Náležitosti oznámenia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a ďalšie podrobnosti vo
veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej aj ako „MZZO“).
B) Určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok za znečisťovanie ovzdušia nebude
vyrubovať a vyčleňuje MZZO, na ktorých prevádzkovateľov sa nebude vzťahovať
ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov.
C) Určuje výšku, splatnosť a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia
MZZO a spôsob úhrady poplatku prevádzkovateľmi MZZO na území obce Vysoká
nad Kysucou.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k predloženému Návrhu
Všeobecne - záväzného nariadenia č.2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 1/2019-7
Obecné zastupiteľstvo
1. ruší VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou.
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2. prerokovalo Návrh VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou.
3. schvaľuje VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou.

Ad. 8 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. Starosta obce
požiadal hlavného kontrolóra obce o bližšie predstavenie Správy o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2018 a Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 14012019 TJ
SPARTAK Vysoká nad Kysucou.
Hlavný kontrolór obce poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Správe o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-8.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2018.
Následne bola od prezentovaná hlavným kontrolórom obce poslancom OZ pomocou
videoprojekcie i Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 14012019 TJ SPARTAK
Vysoká nad Kysucou.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky k Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
14012019 TJ SPARTAK 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 1/2019-8.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
14012019.

Ad. 9 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie
č.1/2019
Rozpočtové opatrenie bolo poslancom OZ zaslané elektronickou formou. Jeho podstatnou
časťou je Rozpočtové opatrenie č. 1 ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktoré zahŕňa úpravu rozpočtu školy
o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR v roku 2018. O jeho od prezentovanie starsota obce
požiadal riaditeľa školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu.
Riaditeľ školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa pomocou videoprojekcie predniesol
poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č.1 ZŠ s MŠ E.A.Cernana.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č.1 ZŠ s MŠ E. A.
Cernana v zmysle predloženého návrhu, 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-9.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1 ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle
predloženého návrhu.
Starosta obce požiadal o od prezentovanie návrhu Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad
Kysucou č. 1/2019 hlavnú účtovníčku obce Janu Kubalovú.
Hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová predniesla pomocou videoprojekcie poslancom OZ
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.1/2019.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad
Kysucou č. 1/2019, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Katarína Jantošová,
Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
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ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 1/2019-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2019
v zmysle predloženého návrhu.

Ad. 10 Rôzne
TKO Semeteš
Starosta obce požiadal pána Miroslava Dočára, ako zástupcu našej obce v Správnej rade TKO
Semeteš o prednesenie, prejednanie a pokiaľ možno i vyriešenie nasledovných vecí:
1. List o nepreplatení nákupu transparentných vriec – starosta obce má zato, že je to
porušenie zmluvy i uznesenia správnej rady. Ak sa to na správnej rade preberalo
a odobrilo, nájdite spôsob ako budú ľudia separovať, starosta obce toto odmieta
vysvetľovať obyvateľom a určite nebude obec Vysoká nad Kysucou financovať
nákup vriec z vlastných zdrojov!
2. TKO Semeteš nebude zbierať papier spoločne s plastami! Toto sa starosta obce
dozvedel dnes. Údajne to bolo prejednané na správnej rade.
3. Semeteš – separovaný zber. Obec dostáva opätovné sťažnosti, že pracovníci
separované komodity vysypú do vozidla z komunálnym odpadom. Prečo potom
separujeme. Pán riaditeľ po obyvateľoch žiada dôkaz v podobe fotografie, ale predsa
nikto nemôže čakať na pracovníkov TKO celý deň a fotografovať ich!
4. Starosta obce má zato, že my sme zákazník TKO Semeteš. Nikdy nemeškáme
s platnou za poskytované služby, tak žiadame o normálne a transparentné služby.
Po konaní sa zasadania správnej rady starosta obce žiada o podanie stanoviska. V prípade, že
bude niečo nutné poslancom OZ ozrejmiť zo zasadania správnej rady, pán Dočár dá starostovi
obce včas vedieť, aby to mohol zaradiť do programu ako samostatný bod, tak isto i situáciu,
ktorá si vyžaduje stanovisko obce.
Wifi pre Teba
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v
zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „WIFI pre Teba“. Investičnou prioritou výzvy je rozšírenie širokopásmového pripojenia
a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí
pre digitálne hospodárstvo a špecifickým cieľom je zvýšenie pokrytia širokopásmovým
internetom / NGN.
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Podľa projektovej dokumentácie, ktorú pre obec vypracovala spoločnosť TES Media s.r.o. by
v prípade získania dotácie by mohlo byť v našej obci vybudovaných 10 WiFi hot-spotov, ktoré
by vytvorili akúsi základnú kostru bezplatného WiFi pripojenia. Tieto body by boli v tejto fáze
viazané na už existujúce meranie t.j. na elektrické hodiny verejného osvetlenia prípadne na
budovy vo vlastníctve obce, v ktorých sa takéto meranie nachádza. V budúcnosti by mohli byť
body zahustené s využitím solárnych a panelov a pod. čo je podstatne vyššie investícia. Aktuálne
by boli riešené hot-spot body: 1. Nižný koniec, 2. Inrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou,
3. Námestie v ústredí obce, 4. Nová kolónia, 5. ZŠ s MŠ E. A. Cernana, 6. Široký most, 7. Nižný
Kelčov, 8. U Cudrákov, 9. Hasičská zbrojnica Vyšný Kelčov, 10. Centrum miestnej časti Vyšný
Kelčov. Zámerom nie je ln poskytnúť našim obyvateľom bezplatný internet “len tak“, ale pokryť
ním i autobusové a železničné zastávky, aby si ľudia mohli prostredníctvom aplikácií napr. zistiť
kde sa náchadzajú ich spoje, na verejných pristranstvách kominukovať so svojimi nabližšími čo
samosprávou a pod.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu o zapojení sa obce do
zverejnenej výzvy „WIFI pre Teba“ formou podania žiadosti pod názvom „WiFi pre Teba –
Obec 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-10.1
Obecné zastupiteľstvo
1. súhlasí so zapojením sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnenej výzvy č. OPII-2018/7/1DOP formou predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so
zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
2. schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „WiFi pre
Teba – Obec Vysoká nad Kysucou“ vo výške 750,00 EUR ako rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, min. však vo výške 5%.

Starosta obce
Obec má už naskladnené všetky kompostéry. Pripravujeme nájomnú zmluvu a budeme sa
snažiť ešte v týchto mesiacoch kompostéry distribuovať do domácností.

ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, Ústredie č.213,023 55 Vysoká nad Kysucou - žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
Žiadosť predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie prednosta OcÚ.
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Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti ZO ZPCCH 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-10.2
Obecné zastupiteľstvo
3. ruší uznesenie č.10/2019-5.7 zo dňa 20. 12. 2018
4. schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou vo výške
500,00 Eur.
Združenie TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 023 54 Turzovka - Výzva na obec
k triedeniu separovaného odpadu
Výzvu predniesol poslancom OZ pomocou videoprojekcie 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, Daniel Lysík, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 1/2019-10.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výzvu Združenia TKO Semeteš n.o. a prostredníctvom
dostupných informačných kanálov bude obec Vysoká nad Kysucou o výzve informovať svojich
obyvateľov.

Ad. 11 Interpelácia poslancov
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Keby sa vyviezol kontajner so starým oblečením, ktorý sa nachádza v Ústredí obce pri
predajni SECOND-HAND.
Prosba obyvateľov Nižný koniec, ak sa bude čistiť tento kalendárny rok Gajdicovský
potok, aby im obec pristavila len vlečku a oni si ho v časti od pána Turčáka smerom po pána
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Krišofa vyčistia svoj pomocne a to aj okolo rodinného domu p. Krištofa z dôvodu, že pán Krištof
nechce nikomu povoliť vstup na pozemok.
Starosta obce
Kontajnery musíme najskôr „oslobodiť“ od snehu a následne budeme urgovať ich vývoz.
Ak si to obyvatelia skoordinujú cez pána poslanca Jozefa Zborovana, nevidím v tom problém, len
to treba dať vedieť dopredu a dohodnúť s pánom prednostom OcÚ pristavenie vlečky, pretože
máme určitý plán prác a aby nebola obsadená vlečka. Je to na dobro veci.
Mgr. Janka Jurčová
Bolo nám už doručené nejaké vyrozumenie čo sa týka mosta u Jánskych.
Čo s miestnou komunikáciou pri futbalovom ihrisku, ktorú má vo vlastníctve pán
Korenčiak?
Starosta obce
Povodie Váhu nám stále nedoručilo svoje stanovisko.
Neviem ako to ďalej popohnať, celú dokumentáciu má JUDr. Kupšo. Stretol sa s ním
sľúbil mi, že to vypracuje a že to doručí na tunajší obecný úrad a zatiaľ sa tak nestalo, takže
neviem v akej je to fáze.

Ad.12 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej prvej schôdzi Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v kalendárnom roku 2019.
Následne starosta obce prvú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2019 ukončil
o 15:40 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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