Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

2/2019

dátum:
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10.04.2019

Zápisnica OZ č. 2/2019
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 10.04.2019 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
Milan Pivko
Jozef Zborovan

Neprítomní poslanci OZ: Jaroslav Gajdica
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
Predkladá: Mgr. Anton Varecha

4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome
Predkladá: Dávid Nekoranec
5.

Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák

6. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Predkladá: Jana Kubalová
7.

Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
a Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Predkladá: Jana Kubalová

8. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec

9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. 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 2. schôdzi OZ v r. 2019.
Starosta obce predniesol návrh programu, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa
10. 04. 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: Mgr. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Jantošová
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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto
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Uznesenie č. 2/2019-2
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. Starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva podklady k bodu č. 3
Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi obecného zastupiteľstva zaslal elektronickou
formou.
Na schôdzu obecného zastupiteľstva bola dňa 16.03.2017 doručená žiadosť pani Miroslavy
Šurinovej bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie
pozemku č. 1687/4 (214m²), ktorý je vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou. Na pozemok bol
zhotovený geometrický plán. Obecné zastupiteľstvo konané dňa 09. 05. 2017 uznesením č.
2/2017-9.9 odpredaj pozemku č. 1687/4 (214m²) neschválilo, voči Uzneseniu č. 2/2017-9.9 sa
žiadateľka odvolala.
Obec Vysoká nad Kysucou požiadala ako správcu vodného toku o vydanie stanoviska Povodie
Váhu, nakoľko cez pozemok prechádza krytý mapovaný vodný tok. Vodný tok tečie pozemkom
č. 1687/4 (214m²) od Novej Kolónie pomedzi rodinné domy p. Činčalovej a p. Hermanovej.
Vyjadrenie Povodia Váhu poslancom obecného zastupiteľstva zaslal starosta obce elektronickou
formou.
Manželia Danka a Igor Šurinovci - Ústna žiadosť o prenájom pozemku č. 1687/4
(214m²) ktorý je vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou
Danka Šurinová, žiadateľka
Tento pozemok č. 1687/4 (214m²) už niekoľko rokov obhospodarujeme. Na vlastné
náklady sme tam postavili oplotenie, aby sa tam nezhromažďoval bodrel. Susedia nad nami to
majú zastavané tak isto aj pod nami p. Činčalová to ma ohradené a zastavané. Chceli by sme si
to odkúpiť, aby sme to mali v poriadku z dôvodu, že vedľa je náš pozemok. Je to tam taká
priekopa. Môže sa to iba kosiť a nič iné tam nie je. Vedľa ten náš pozemok je stavebný, ale my ho
nemáme v úmysle ďalej odpredať. Súhlasíme i so zriadením vecného bremena, keby tam obec
potrebovala vstúpiť nemáme s tým žiadny problém. Chceme len, aby sme mohli pozemok
plnohodnotne i naďalej oficiálne užívať a starať sa o neho
Starosta obce
Osobne som sa zúčastnil obhliadky predmetného pozemku. Je pravdou, že na pozemku sa
nechádza neporiadok, ktorý môže pochádzať priamo od susedov, predovšetkým ten biologický
odpad. Stanovisko Povodia Váhu hovorí jasne, že predmetný vodný tok nie je mapovaný a teda
nie je v ich správe. Pozemkom však prechádza vedenie obecného vodovodu od vodárne pri
základnej škole až k vodojemu nad kostolom. Jediní, kto sa o údržbu pozemku starajú sú
manželia Šurinovci. Obecné zastupiteľstvo má právomoc i možnosť pozemok buď odpredať,
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prenajať alebo ho ponechať vo vlastníctve obce. Uznesením č. 2/2017-9.9 obecné zastupiteľstvo
jeho odpredaj neschválilo avšak pozemok je možné prenajať v súlade s dodržaním ustanoví
zákona o nakladaní s majetkom obce. Ak samozrejme ostane vo vlastníctve obce predpokladám,
že ako žiadatelia tak i susedia budú vyžadovať, aby obec pozemok oplotila a realizovala i jeho
údržbu. Tak ako žiadateľka uviedla, že má záujem o jeho prenájom je to možné, samozrejme
muselo by tam byť, v prípade schválenia, uložené vecné bremeno.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Navrhujem, aby tam bolo zriadené vecné bremeno s tým, že tam budú dodržané
i ochranné pásma.
Starosta obce
V prípade, že by obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom pozemku, tento by musel
byť najdlhšie na dobu 3 rokov a cena nájmu by mohla byť určená v zmysle znaleckého posudku
číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014, ktorý bol vypracovaný za účelom určenia ceny nájmu
metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Vysoká nad
Kysucou v extraviláne obce v odade Dibalka a taktiež v zmysle Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo
dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy medzi
ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na parcelu nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena
ročného nájmu bola dohodnutá vo výške 0,22 EURO/m2, pričom by boli zohľadnené ťarchy.
Po následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu obce, aby dal hlasovať
o možnosti prenájmu predmetného pozemku.
Nakoľko k podanej ústnej žiadosti manželov Šurinovcov neboli vznesené žiadne iné návrhy ani
doplňujúce otázky, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-3.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, ods.9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom prenájmu nehnuteľného majetku
žiadateľom:
Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja
bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou:
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• a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká
nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 - zast. plochy
o výmere 214 m2. Táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prevodu.
za cenu ročného nájmu vo výške 0,186 EURO/m2.
Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý:
1. znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia
ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri
obce Vysoká nad Kysucou v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu
stanovená vo výške 0,093 EURO/m2
2. Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
s uzavretím nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na parcelu
nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá vo výške
0,22 EURO/m2
Výsledná cenu ročného nájmu bola oproti cene určenej znaleckým posudkom číslo 12/2014
zo dňa 23. 01. 2014 navýšená o 100% z dôvodu, že sa predmetný pozemok nachádza
v intraviláne obce a znižená oproti cene uvedenej v bode č. 2 z dôvodu, že bola zohľadnená
ťarcha, ktorou je prekrytý odvodňovací kanál a potrubie obecného vodovodu.
Odôvodnenie:
Dňa 10. apríla 2019 predniesli manželia Igor a Danka Šurinovci na schôdzi Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou ústnu žiadosť o prenájom parcely CKN č. 1687/4 zast. plochy o výmere 214 m2, ktorá bola GP č. 13/2017 odčlenená z parcely EKN č. 20218/1
zapísanej na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou.
Parcela EKN 202018/1 bola vytvorená prekrytím odvodňovacieho kanála, ktorý slúži na
zaústenie povrchových dažďových vôd. Prekrytie je vytvorené z betónových rúr. Súbežne
s odvodňovacím kanálom je parcelou vedené i potrubie obecného vodovodu vedúce z vodárne
pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana do vodojemu umiestneného nad farským kostolom sv. Matúša.
Prístup na parcelu je možný cez parcelu CKN 1703/9, ktorej vlastníkom sú žiadatelia a s ktorou
vytvára spoločný celok. Prístup na parcelu z južnej strany (priamo z miestnej komunikácie) je
sťažený kvôli existujúcej terénnej hrane. Z dôvodu, že na parcele sa neustále hromadil
komunálny a biologicky rozložiteľný odpad, žiadatelia na vlastné náklady zrealizovali jej
dočasné oplotenie z južnej strany. Údržbu zelene a pravidelné čistenie parcely CKN 1687/4 preto
doposiaľ vykonával žiadateľ bez nároku na odmenu z dôvodu, že neudržiavaný trávnatý porast,
ktorý susedí s jeho záhradou bol vhodným útočiskom pre škodcov a plazy. Údržbu parcely
vykonavájú žiadatelia od doby, kedy nadobudli parcelu CKN 1703/9. Taktiež z tohto porastu
bolo väčšie riziko rozrastania sa burín, alergénov i invazívnych rastlín. Parcela bude využívaná
výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa.
Prenájmom parcely CKN 1687/4 tak dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia,
starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia.
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou
predkupného práva na nehnuteľnosť.
Strana 6 z 35 Zápisnica č.2/2019

Nájomcovia budú povinní strpieť vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti nájomcu strpieť
odvodňovacie a vodovodné potrubie s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného
okraja uloženého potrubia vodorovne a obidve strany, čo predstavuje plochu obmedzenia
(vecného bremena) za účelom prevádzkovania, opravy a údržby. Nájomcovia budú povinní
umožniť prenajímateľovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženému potrubiu
v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby.
Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komunikácie.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval.
Uznesenie č. 3/2017-5.7
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty a obec
zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval, nakoľko nedošlo k technickému
vyriešeniu predmetu žiadosti.
Uznesenie č. 7/2017-15.1
v Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústne podanú sťažnosť pána Jána Lovasza,
nájomníka v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č. 14 a v mesiaci január bude zvolaná
schôdza s nájomníkmi bytov za účasti starostu obce a členov Komisie pre oblasť
sociálnu, bytovú a zdravotníctva.
Podanie správy: Dňa 12. 02. 2018 sa uskutočnilo spoločné stretnutie nájomníkov bytov
a poslancov OZ. I na základe následnej obhliadky bol dohodnutý nasledovný postup:
a) Nové nájomné zmluvy, ktoré musia byť na dobu určitú (max. 3 roky)
b) Zmena výšky nájomného – zvýšenie príspevku do fondu opráv – 0,5 €/1m2
c) Výška finančnej zábezpeky (6 mesiacov výšky nájomného zaplatená pri podpise
zmluvy)
Ak budú zo strany nájomníkov dodržané tieto podmienky obec postupne pristúpi
k odstraňovaniu technických závad na bytovom dome č. 1259 a v jednotlivých
bytoch – oprava omietok, zateplenie a pod...

Uznesenie č. 5/2018-3.1
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o príspevok do bytového fondu vo
výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 1259.
Podanie správy: Niektorí nájomníci nám doručili oznámenie, že nesúhlasia
s podpisom navrhovaného dodatku a tým i odmietli zjednať nápravu, ktorá nám
bola uložená na základe kontroly zo strany Okresného úradu v Žiline.
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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. 6/2018-6
v Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so vzdaním sa vlastníckeho nároku na spoluvlastnícke
podiely v parcelách
EKN 7175 vedená na LV č 6494, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/16 pod bodom B
17. Titul nadobudnutia:
o Fin/597/RP/maj
o PKV 700
o ZRPS
EKN 7191 vedená na LV č 6510, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 3/28 pod bodom B
17. Titul nadobudnutia:
o Fin/597/RP/maj
o PKV 700
o ZRPS
Podanie správy: K výkonu tohto uznesenia Vás chcem informovať, že dňa 12. 02. 2019 bolo
obci Vysoká nad Kysucou doručené Uznesenie Okresného súdu v Čadci pod číslom
4C/36/2018-116, ktorým súd žalobu žalobkyne Zuzany Botkovej zamietol.
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.
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Podanie správy: Pani Ida Chríbiková sa doposiaľ k prijatému uzneseniu obecného
zastupiteľstva nevyjadrila.

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: Nakoľko do dnešného dňa nebolo obci doručené žiadne ďalšie stanovisko
zo strany p. Evy Záhumenskej, uznesenie ostáva v platnosti a zo strany obce dôjde
k realizácii miestneho rozhlasu.
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: Dňa 25. 2. 2019 obec Vysoká nad Kysucou zaslala okresnému úradu
v Čadci žiadosť dodanie fotokópií titulu nadobudnutia označeného ako Fin/597/RP/maj.
Dňa 9. 4. 2019 bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené oznámenie a výzva, že listina bola
v archíve nájdená a za jej poskytnutie je nutné najskôr uhradiť správny poplatok a až
následne bude formou zásielky do vlastných rúk poskytnutá jej fotokópia. Po jej doručení
dáme jej obsah posúdiť právnikovi a následne vás oboznámime s výsledkom, aby obecné
zastupiteľstvo k veci mohlo zaujať stanovisko.
Uznesenie č. 1/2019-4
v 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.
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Starosta obce
O oboznámenie poslancov obecného zastupiteľstva so zápisom detí do prvého ročníka ZŠ
s MŠ E. A. Cernana by som požiadal pána riaditeľa Mgr. Alojza Žuffu.
Mgr. Alojz Žuffa Jurčová, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Podľa evidencie obyvateľstva na matrike sa malo zápisu zúčastniť 38 detí, ktoré do 31. 8.
dovŕšia 6 rokov. V MŠ sme evidovali 35 predškolákov - z toho 6 detí malo odklad plnenia
školskej dochádzky z minulého roku (1 predškoláčka v MŠ je z Turzovky).
Na zápis sa dostavilo 30 predškolákov a 1 predškoláčka z Klokočova - celkom zapísaných 31
detí. Z tohto počtu 3 zákonní zástupcovia už požiadali o odklad plnenia PŠD, 1 zákonný zástupca
ešte zvažuje odklad. Pri počte 27 detí otvoríme 2 triedy, ktoré sa žiaľ udržia iba na 1. stupni ZŠ.
Podľa platnej legislatívy ich v 5. triede budeme musieť spojiť - budú chýbať 3 žiaci, aby sa
zachovali 2 triedy aj na 2. stupni. Chýbajú nám práve tie deti, ktorých rodičia zapísali na plnenie
PŠD do Makova. jedná sa približne o 9 detí.
Starosta obce
Z materskej školy vo Vyšnom Kelčove nám do prvého ročníka na Makov odišlo teraz 5
detí (4 deti z Vyšného Kelčova a 1 z Nižného Kelova)
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Nakoľko zo strany rodičov elokovaného pracoviska MŠ vo Vyšnom Kelčove neboli
dodržané podmienky, ktorými bolo predĺženie prevádzky v elokovanej triede MŠ podmienené,
navrhujem, aby predĺžená prevádzka bola zrušená a upravená na dobu do 15:00 hod. od
1.5. 2019.
Milan Pivko, poslanec OZ
Žiadam zachovať predĺženú prevádzkovú dobu elokovanej triedy MŠ vo Vyšnom Kelčove
na skúšobnú dobu do konca školského roka 2018- 2019, tak ako to je uvedené v uznesení.
Daniel Lysík, poslenc OZ
Žiadam tak isto aby bola zachovaná prevádzka elkovanej triedy MŠ vo Vyšnom Kelčove
na skúšobnú dobu do konca školského roka 2018- 2019.
Mgr. Alojz Žuffa,riaditeľ ŽŠ s MŠ E.A Cernana
Pani Lisková, ktorá upratuje a vydáva stravu v elokovanom pracovisku, po predĺžení
prevádzkovej doby mala upravenú pracovnú dobu, s ktorou súhlasila len do zápisu žiakov v ZŠ s
MŠ E. A. Cernana, teda približne na dva mesiace. Z toho vyplýva, že ak p. Lisková nebude
súhlasiť s upravenou pracovnou dobou do konca školského roka, bude nutné prijať ďalšieho
pracovníka na čiastočný úväzok, čím sa náklady na prevádzku elokovanej triedy navýšia.
Starosta obce
Pred prijatím tohto rozhodnutia sme sa s rodičmi detí stretli, i za účasti niektorých z Vás,
na rodičovskom združením. Mám zato, že sme si tam jasne povedali, že obec sa snaží vychádzať
v ústrety. Mrzí ma, že rodičia detí z Vyšného Kelčova, ktoré nastupujú do prvej triedy, sa nám
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takpovediac otočili chrbtom a to i napriek našim ústretovým krokom. Stalo sa presne to v čo sme
nedúfali – rodičia, ktorým deti v materskej škole vo Vyšnom Kelčove končili ich prihlásili do
školy na Makov a čo bude po nich ich už pochopiteľne nezaujíma! Pravda je však taká, že by sme
nemali trestať deti za sebecké rozhodnutia ich rodičov. Určite by sme mali dodržať uznesenie
o predĺžení prevádzky do konca školského roka a k tejto téme sa vrátiť. Ak nám to bude
vychádzať prečo by prevádzka nemala byť predĺžená i naďalej.
Následne poslanci OZ požiadali Mgr. Alojza Žuffu, riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana o zistenie
stanoviska pani Liskovej k jej aktuálne upravenej pracovnej dobe.
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.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2019-3.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome
Dňa 22. 03. 2019 uplynula ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 13 v 16
bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov.
V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve
upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní
podmienok uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy
bol žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia
nájmu nájomného bytu čo sa udialo.
Dňa 06. 02. 2019 bola na tunajší obecný úrad Vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 13.
• Milan Knor bytom Nižný Kelčov 1142/13,023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o
opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 13 s podlahovou plochou 29,08 m²
Nakoľko neboli k žiadosti p. Milana Knora bytom Nižný Kelčov 1142/13, 023 55 Vysoká nad
Kysucou o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 13 s podlahovou plochou 29,08 m²
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v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou miestnej časti obce Nižný
Kelčov 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Milana Knora 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 a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.
Dňa 24. 4. 2019 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 15 v 16 bytovom
nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. V zmysle Čl. 4
ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo
nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bol
žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia
nájmu nájomného bytu čo sa udialo.
Dňa 06. 02. 2019 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 15.
• Andrej Kubačák bytom Vyšný koniec 315, 023 54 Turzovka - Žiadosť o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 15 s podlahovou plochou 42,98 m²
Nakoľko neboli k žiadosti p. Andreja Kubačáka bytom Vyšný koniec 315, 023 54 Turzovka - o
opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 15 s podlahovou plochou 42,98 m² v 16bytovom nájomnom dome p.č. 1142 v obci Vysoká nad Kysucou miestnej časti obce Nižný
Kelčov 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-4.2
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Andreja Kubačáka o pridelenie nájomného bytu č. 15
s výmerou 42,98 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej
časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.

Ad. 5 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží aktívne zapájať do zverejňovaných výziev s možnosťou
získať nenávratné finančné zdroje na realizovanie rôznych aktivít obce. Od posledného
predstavenia aktuálneho stavu podaných žiadostí došlo k niektorým zmenám. Prehľadovú
tabuľku, ktorá bola poslancom OZ zaslaná elektronicky, spracoval prednosta OcÚ Ing. Ladislav
Kubačák. Prehľadová tabuľka bola poslancom obecného zastupiteľstva zaslaná na naštudovanie
elektronicky.
Ø Projekty a žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Žiadosti o dotáciu v roku 2018, ktoré neboli doteraz vyhodnotené
A 1.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
A 2.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium policajného zboru
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zefektívnenie pátracej činnosti hasičských zborov obce Vysoká nad Kysucou
Projekt podaný: 16.03. 2018
Zlepšenie materiálno- technického vybavenia činnosti hasičských zborov v obci
Vysoká nad Kysucou a ich činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia- prehĺbenie spolupráce s policajným zborom
- Dron s externou 5.2 K kamerou; termokamera; LCD monitor; dovybavenie
a zakrytovanie kabíny štvorkolky; snežné pásy na štvorkolku; osvetľovací balón
400W
Požadovaný príspevok............................................................................50.100,00 €
Spolufinancovanie .................................................................................. 2.650,00 €
Spolu..........................................................................................................52.750,00 €
Žiadosť nebola úspešná.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
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
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Vyjadrenie
A 3.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie
A 4.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu

Projekt ešte nebol vyhodnotený

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania a kompetencií
Drieňová 22, 826 86 Bratislava
OBNOVA PODLAHY GARÁŽI V HASIČSKEJ ZBROJNICI č. 524
Žiadosť zaslaná dňa 06.04.2018
Rekonštrukcia podlahy – zlepšenie zázemia garážovanej automobilovej a strojnej
techniky.
Požadovaný príspevok.................................................................................9.049,88 €
Spolufinancovanie ........................................................................................ 476,31 €
Spolu....................................................................................................... ....9.526,19 €
Žiadosť bola posúdená ako úspešná.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Odbor riadenia a implementácie programov
cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A, P:O:BOX 1, 830 03 Bratislava
CYKLOCESTOU ZA CEZHRANIČNÝM DEDIČSTVOM
Žiadosť zaslaná dňa 07.06.202018 – Predkladateľ žiadosti: Obec Makov
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spoločný projekt cezhraničnej spolupráce:
- Vedúci partner – Obec Makov
- Hlavný cezhraničný partner – Obec Hutisko- Solanec (ČR)
- Projektový partner 1 – Obec Vysoká nad Kysucou
- Projektový partner 2 – O.Z. Makov- Kasárne
- Projektový partner 3 – Obec Zašova
-

Náklady (€) Rozhľadňa VRCHRIEKA
pre
Obec
- Rozhľadňa ................................................................................... 60.490,34 €
Vysoká nad
- Lavičky...............................................................................................354,61 €
Kysucou
- Informačná tabuľa a prvky drobnej architektúry ..........................2.194,86 €
- Informačná tabuľa a prvky drobnej architektúr...............................1675,10 €
- Informačná tabuľa..............................................................................165,14 €
Oddychová zóna NIŽNÝ KELČOV
- Novo navrhnutá zeleň .................................................................. 7.823,93 €
- Zóna pre deti..................................................................................33.225,22 €

Vyjadrenie

Spolu....................................................................................................... 105.929,20 €
Žiadosť nebola úspešná.

A 5.)
Poskytovateľ
NFP

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
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Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

SNKO+ ČLOVEK= ČAS
Žiadosť zaslaná dňa 30.04.2018
Slnečné hodiny – umiestnené na zelenej ploche námestia v ústredí obce
Požadovaný príspevok.................................................................................3000,00 €
Spolufinancovanie .......................................................................................1050,00€
Spolu.......................................................................................................... 4.050 €

Vyjadrenie

Žiadosť nebola úspešná.

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

Vyjadrenie
A 7.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, 011 09 Žilina
ŽIVÝ BETLEHEM 2018
Žiadosť zaslaná dňa 30.04.2018
Živé vystúpenie amatérov a folklórnych nadšencov, ktoré je zamerané na stvárnenie
tradícií, ktoré udržiavali naši predkovia v období od Kataríny do Troch kráľov.
Požadovaný príspevok.................................................................................2.830,00 €
Spolufinancovanie ....................................................................................... 570,00€
Spolu.......................................................................................................... 3.400,00 €
Žiadosť nebola úspešná.

ENVIROMENTÁLNY FOND
Martinská 49, 821 05 Bratislava
Oblasť: Elektromobilita
Elektromobil v službách obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou
1. Projekt podaný: 15.06.2018
Zlepšenie kvality ŽP
Požadovaný príspevok.............................................................................30.000,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 9.150,00 €
Spolu.......................................................................................................39.150,00 €
Žiadosť nebola úspešná.

Žiadosti o dotáciu podané v roku 2019
B 1.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Operačný program: 311000- Integrovaná infraštruktúra
WiFi pre Teba – Obec Vysoká nad Kysucou
2.
Vybudovanie WiFi prístupových bodov pre bezplatné pripojenie k internetu
- Nižný koniec (stĺp verejného osvetlenia)
- Ihrisko TJ Spartak
- Námestie v ústredí obce
- Nová kolónia
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Náklady (€)

Vyjadrenie
B 2.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
B 3.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

ZŠ s MŠ E.A. Cernana
Široký most (stĺp verejného osvetlenia)
Nižný Kelčov (stĺp verejného osvetlenia)
U Cudrákov (stĺp verejného osvetlenia)
Hasičská zbrojnica Vyšný Kelčov
Centrum miestnej časti Vyšný Kelčov

Požadovaný príspevok.............................................................................14.250,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 750,00 €
Spolu.......................................................................................................15.000,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 21.02.2019

ÚRAD VLÁDY SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Podpora rozvoja športu na r. 2019
Podprogram č.2 : Rozhýbme detí a mládež
Multifunkčné ihrisko pre každého a kedykoľvek
3.
Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli základnej školy – pre futbal, hokejbal,
tenis, volejbal, basketbal, bedminton, hádzaná, výbijaná...
Požadovaný príspevok.............................................................................38.000,00 €
Spolufinancovanie ...................................................................................21.331,00€
Spolu.......................................................................................................59.331,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 15.03.2019

FOND NA PODPORU UMENIA
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
5. Pamäťové a fondové inštitúcie
5.1 Knižnice
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
Modernizácia uloženia knižničného fondu a knižničná infraštruktúra
4.
Funkčné a dizajnovo jednotne usporiadanie knižničného fondu - pomocou nových
knižničných regálov a vytvorenie mäkkej podlahy – koberec, najmä v sekcií detskej
literatúry-

Vyjadrenie

Požadovaný príspevok.............................................................................25.233,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 3.000,00 €
Spolu....................................................................................................... 28.233,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 25.03.2019

B 4.)
Poskytovateľ
NFP

ÚRAD ŽSR, odbor školstva a športu
Komenského 48, 011 09 Žilina
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Názov
projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Vyjadrenie
B 5.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie
B 6.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu

Výzva: 1- Aktívny človek- aktívna spoločnosť
Program: Dotácie pre regióny
Podprogram výzvy: Aktívny človek- aktívna spoločnosť
NA BICYKLI OKOLO VYSOKEJ
5.
Cyklistické popoludnie za účelom poznávania kultúrnych a prírodných krás obce
Vysoká nad Kysucou.
a) Modrá trať – trať pre rodiny s deťmi
b) Zelená trať – štandartná trať s predpokladom pre najväčší počet účastníkov
c) Červená trať- tzv. „ultra“ najdlhšia a najnáročnejšia trať .
Požadovaný príspevok.............................................................................3.000,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 650,00 €
Spolu....................................................................................................... 3.650,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 29.03.2019

ÚRAD ŽSR, odbor kultúry
Komenského 48, 011 09 Žilina
Výzva: 2/2019
Program: Dotácie pre regióny
Podprogram výzvy: Kultúra
FEST ROCK VYSOKÁ
6.
Hudobné podujatie -predstavenie mladých, talentovaných a regionálnych rokových
skupín počas sobotňajšieho večera hodových slávnosti
Požadovaný príspevok.............................................................................2.300,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 500,00 €
Spolu....................................................................................................... 2.800,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 29.03.2019

ÚRAD ŽSR, odbor regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
Výzva: 3/2019
Program: Dotácie pre regióny
Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
REVITALIZÁCIA PRIESTRANSTVA V MIESTNEJ ČASTI OBCE VYSOKÁ
NAD KYSUCOU

Cieľ projektu

Úprava priestranstva v Miestnej časti Nižný Kelčov – pri vlakovej stanici
a autobusovej zástavke – úprava terénu, výsadba stromčekov a zelene, osadenie vtáčej
búdky a knihobúdky, osadenie lavičiek.

Náklady (€)

Požadovaný príspevok.............................................................................2.305,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 500,00 €
Spolu....................................................................................................... 2.805,00 €
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Vyjadrenie

Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 29.03.2019

B 7.)
Poskytovateľ
NFP

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca

Názov
projektu
Cieľ projektu

Náklady (€)

Program: Podpora lokálnych komunít
ABY SA DETI HÝBALI PO CELÝ ROK
Zabezpečenie možnosti aktívneho celoročného využívania trávenia voľného
vybudovaním workoutového ihriska a bežkárskeho okruhu.

Vyjadrenie

Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 €
Spolufinancovanie ................................................................................... 327,00 €
Spolu....................................................................................................... 6.327,00 €
Žiadosť nebola úspešná.

B 8.)
Poskytovateľ
NFP

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca

Názov
projektu
Cieľ projektu

Program: Podpora lokálnych komunít
TANCE, ZVYKY, PESNIČKY TEJ NAŠEJ BABIČKY
Propagácia, uchovávanie a šírenie kultúrnych tradícií, zvykov a ľudovej slovesnosti
našich predkov - zamerané na deti MŠ, žiaci ZŠ, mládež z obce a blízkeho okolia.
Zabezpečenie krojového oblečenia pre členov detskej folklórnej skupiny Drotárik.

Náklady (€)

Vyjadrenie
B 9.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie

Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 €
Spolufinancovanie ...................................................................................
0,00 €
Spolu....................................................................................................... 6.000,00 €
Žiadosť nebola úspešná.

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca
Program: Podpora lokálnych komunít
POHYBOM KU ZDRAVIU
Revitalizácia a dobudovanie detského ihriska materskej školy.
Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 €
Spolufinancovanie obce.............................................................................609,00 €
Spolufinancovanie rady pri MŠ ................................................................500,00 €
Spolu....................................................................................................... 7106,00 €
Žiadosť nebola úspešná.
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B 10.)
Poskytovateľ
NFP

Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie
B 11.)
Poskytovateľ
NFP
Názov
projektu
Cieľ projektu
Náklady (€)

Vyjadrenie

NADÁCIA KIA
Motors Slovakia
Program: Šport v regióne
ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ
Vytvorenie workoutového športoviska na námestí v centre obce + tzv. rozprávková
lavička, ktorá bude realizovaná zo zdrojov OCR Kysuce.
Požadovaný príspevok.............................................................................5.000,00 €
Spolufinancovanie obce..........................................................................2.607,00 €
Spolu....................................................................................................... 7.607,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 29.03.2019

WiFi 4 EU
WiFi 4EU PORTAL
Vytvorenie Wifi siete z prostriedkov EU.
Požadovaný príspevok............................................................................15.000,00 €
Spolufinancovanie obce..........................................................................
0,00 €
Spolu....................................................................................................... 15.000,00 €
Projekt ešte nebol vyhodnotený - projekt podaný: 04.04.2019

Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky,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, Milan Pivko Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-5.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa obec
Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev.
Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E.A Cernana p. Mgr. Alojz Žuffa informoval poslancov obecného
zastupiteľstva o zrealizovaných elektroinštalačných prácach v ZŠ s MŠ E.A Cernana.
• Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu II. etapa
Aktuálne sa môžu podávať žiadosti na Envirofond (zatepľovanie verejných budov). Oprávnené
sú - obecné, mestské úrady, požiarna zbrojnica, informačné centrá, knižnice, domy smútku,
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domovy dôchodcov atď. max. dotácia 200 000 €. V tomto prípade musí byť taktiež minimálne
5% spoluúčasť obce. Obec Vysoká nad Kysucou má spracovaný projekt a aktuálne by sa chcela
do zverejnenej výzvy prihlásiť z II. etapou zatepľovania.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať o návrhu podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z environmentálneho fondu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného
úradu s. č. 215“ hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2019-5.2
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.
• Rekonštrukcia autobusových zastávok na cyklozastávky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg VA Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Termín uzávierky prijímania žiadostí
je 13. 06. 2019.
Oprávnenosť aktivít projektu:
V rámci tejto výzvy je žiadateľ alebo partner povinný zvoliť si minimálne jednu projektovú
aktivitu uvedenú v rámci oprávnených typov aktivít v zmysle intervenčnej logiky programu
Zoznam oprávnených cieľových skupín:
Povinné projektové aktivity v členení podľa oprávnených typov aktivít:
Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest aturistických chodníkov s
dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom
regióne
Projektová aktivita č. 1 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov acyklotrás
zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
vrátane doplnkovej infraštruktúry
Projektová aktivita č. 2 - Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných
chodníkov alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske,
vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v
cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry
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Obec Vysoká nad Kysucou by sa so svojou partnerskou obcou Hutisko Solanec do tejto výzvy
mohla zapojiť s projektom, ktorý je možné zaradiť do aktivity C. V rámci projektu by sme chceli
zrekonštruovať 9 kusov autobusových zastávok a so zámerom na modálnu dopravu ich prestavať
i na cyklozastávky.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ja za tento projekt nezahlasujem, nakoľko nie všetci obyvatelia ho využijú, lebo nie všetci
cestujú autobusovou dopravou.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Navrhujem sa do projektu zapojiť.
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať o návrhu podať žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklocesta
po slnečnej sústave“ hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2019-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklocesta po slnečnej
sústave“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR resp. s
platným plánom rozvoja kraja v ČR a programom hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja kraja v SR;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške min. 5% rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
• Technické vozidlo (elektromobil)
Environmentálny fond zverejnil dňa 19. 03. 2018 na svojej stránke Výzvu na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018 na činnosť J1. Predmetom podpory
bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len
na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre
garantuje zástupca výrobcu danej značky. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva
vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Definície a
predmet podpory pre činnosť J1: elektrické vozidlo kategórie M1 1 alebo N1 1 typu BEV
(batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 18
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kW do 150 kW vrátane. Do uvedenej výzvy sa chcela naša obec zapojiť žiadosťou o nákup
servisného vozidla, ktoré by nahradilo poruchové vozidlo NISSAN X-TRAIL, ktorý sme dostali
od Ministerstva vnútra SR ako vyradený majetok.
Avšak nakoľko je výška možnej dotácie „iba“ 10 000,00 EUR a nadobúdacie náklady
elektrovozidla by predstavovali sumu viac ako 35 000,00 EUR je pre našu obec ekonimicky
nevýhodné sa do tejto výzvy zapojiť.
• Rozšírenie kamerového systému
Dňa 29. 03. 2019 bola zverejnená Výzva číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti
kriminalite podľa § 2 písm. d) 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 v oblastiach zvyšovania
bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových systémov)
zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí. Žiadosť je nutné podať
najneskôr do 13. mája 2019.
Obec Vysoká nad Kysucou má zámer podať projekt s názvom „Zníženie kriminality
a výtržníctva v obci Vysoká nad Kysucou rozšírením kamerového systému“. Zámerom by bolo
doplniť existujúci kamerový systému o 3 ks kamier čítajúcich ŠPZ (Nižný koniec, Nižný Kelčov
a Vyšný Kelčov) a ks statických kamier (Vyšný Kelčov – materská škola, Nižný Kelčov – 16
bytový nájomný dom, Ústredie – priestor pred domovom dôchodcov, Ústredie – parkovisko
a trhové miesto, autobusová zastávka U Rekši a Nižný koniec – vstup do obce od Turzovky.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať o návrhu podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z environmentálneho fondu pod názvom „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Vysoká nad
Kysucou rozšírením kamerového systému“ hlasovať.
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2019-5.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod názvom „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Vysoká nad
Kysucou rozšírením kamerového systému“.
2. spolufinancovanie „Zníženie kriminality a výtržníctva v obci Vysoká nad Kysucou
rozšírením kamerového systému“ vo výške min. 5% z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných zdrojov.
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Ad. 6 Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
V zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou boli do
15. marca 2019 doručené nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Žiadosti
boli vopred poslancom OZ zaslané elektronicky.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2019 - OZ Lupežov
(štatutárny zástupca Miroslav Zeman)
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie OZ Lupežov, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-6.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 300,00 EUR pre OZ Lupežov.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2019 - Združenie
priateľov Gymnastiky Kelčov (štatutárny zástupca Ing. Ľuboš Ďurčanský)
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová. Združenie požaduje finančnú výpomoc na pripravované medzinárodné preteky
v gymnastike, ktoré sa budú konať 28. 4. 2019 vo Vyšnom Kelčove.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať.
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2019-6.2
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad
Kysucou 2019. Obec poskytne súčinnosť pri akcií konanej dňa 28. 04. 2019.
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Odôvodnenie: Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov zatiaľ ešte nie je právoplatným
občianským združením (zatiaľ ešte namajú zaregistrované stanovy a nemajú pridelené IČO
organizácie). Obec Vysoká nad Kysucou však poskytne maximálnu možnú pomoc pri
organizácii medzinárodných pretekov v gymnastike – bezodplané zapožičanie budovy základnej
školy vo Vyšnom Kelčove na ubytovanie, bezodplatné zapožičanie celých priestorov telocvične,
párty stan a ďalšie materiálové vybavenie vrátane jeho dovozu a odvozu.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou v roku 2019 - OZ
Vysočanka (štatutárny zástupca Mgr. Janka Jurčová)
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie OZ Vysočanka,
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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-6.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 300,00 EUR pre OZ Vysočanka.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2019 - Klub
turistiky Vysoká nad Kysucou
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie Klub turistiky
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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-6.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 300,00 EUR pre Klub turistiky Vysoká nad Kysucou.
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Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2019 – OZ Voľný
čas Vysoká nad Kysucou
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie OZ Voľný čas
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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-6.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 1 000,00 EUR pre OZ Voľný čas Vysoká nad Kysucou.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Vysoká nad Kysucou 2019 – ZO SZPB
Vysoká nad Kysucou
Žiadosť bližšie predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka p. Jana
Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k žiadosti o poskytnutie dotácie ZO SZPB 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-6.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 100,00 EUR pre ZO SZPB 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
2019
Žiadosť bližšie predstavila poslancom OZ hlavná účtovníčka p. Jana Kubalová.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, 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. 2/2019-6.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad
Kysucou vo výške 6 000,00 EUR pre Rímskokatolícku cirkev - Farnosť Vysoká nad Kysucou.

Ad. 7 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie
č.2/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
Obe rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom
video prezentácie. Ako prvé bolo Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktoré je v kompetencii
starostu. O jeho predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce p. Janu Kubalovú.
Hlavná účtovníčka obce predstavila pomocou videoprojekcie poslancom OZ Rozpočtové
opatrenie č. 2/2019, ktoré je v kompetencií starostu obce.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Rozpočtovému opatreniu č. 2/2019, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-7.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
2/2019.
Následne starosta obce požiadal p. riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu
o odprezentovanie pomocou vidoeprojekcie Rozpočtové opatrenie školy ZŠ s MŠ E.A. Cernana
č.2/1-2019, ktoré bude súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoký nad Kysucou č. 3/2019.
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa poslancom OZ pomocou videoprojekcie
predstavil Rozpočtové opatrenie školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/1-2019.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A.
Cernana č. 2/1-2019, 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, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-7.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E.A.Cernana č. 2/1-2019.
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2019 bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. O detailné
odprezentovanie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku pani Janu Kubalovú.
Následne hlavná účtovníčka odprezentovala Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
3/2019, ktorého súčasťou je i schválené Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/12019.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad
Kysucou č. 3/2019, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č.2/2019-7.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2019.

Ad. 8 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. Hlavného kontrolóra
starosta obce poprosil odprezentovanie Správy o výsledku finančnej kontroly č. 22022019 – úsek
rozpočtovania, financovania a správy majetku a Správy o výsledku finančnej kontroly na mieste
č. 04032019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku.
Hlavný kontrolór obce poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie Správu o výsledku
finančnej kontroly č. 22022019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Správe o výsledku finančnej kontroly č.
22022019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku, 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, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-8.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 22022019.
Následne bola odprezentovaná, hlavným kontrolórom obce, poslancom OZ pomocou
videoprojekcie i Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 04032019 – úsek
rozpočtovania, financovania a správy majetku.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste
č. 04032019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku, 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-8.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
14012019.

Ad. 9 Rôzne
• Telocvičňa
Obec musela nechať vypracovať geotechnické posúdenie podložia, na základe ktorého sa
aktuálne spracováva realizačná dokumentácia. Súbežne realizujeme prieskum trhu za účelom
určenia odborne spôsobilej osoby, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie. Akonáhle budú
tieto dve veci dokončené, budeme môcť spustiť proces verejného obstarávania na dodávateľa.
Samozrejme k tejto veci bude ešte zvolané obecné zastupiteľstvo.
• Chodník pri štátnej ceste II/487
Realizáciu chodníka popri štátnej ceste II/487 by som rozdelil do troch celkov.
Prvým je chodník v centre obce. Aktuálne sa nachádzame v štádiu stavebného konania. V snahe
urýchliť jeho realizáciu chceme súbežne pripravovať i verejné obstarávanie na výber dodávateľa.
Ďalšie dva celky a to chodník smerom od kostola po cestu na Vrchrieku a od autobusovej
zastávky U Štegíkov po most u Rekši sa aktuálne spracováva technická dokumentácia. Po jej
dokončením budeme jednať s majiteľmi pozemkov
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• TKO Semeteš
Chcel by som požiadať pána Dočára, ako zástupcu našej obce v Správnej rade TKO Semeteš
o prednesenie, prejedanie a pokiaľ možno i vyriešenie nasledovných vecí:
1. Už na predchádzajúcej schôdzi starosta obce informoval poslancom OZ
o legislatívnej zmene, že nie je možné zbierať papier súbežne s plastmi. O tejto
skutočnosti nás informoval riaditeľ TKO Semeteš n.o. a údajne mali byť o tom
informovaní i členovia správnej rady. TKO Semeteš n.o. nakoniec samospráve
a hlavne jej obyvateľom, vyšla v ústrety a počas tohto kalendárneho roka bude zber
realizovaný tak ako je uvedené v zberovom kalendári. Treba si uvedomiť, že ide
o prechodné obdobie a tento problém budeme musieť spoločne s TKO Semeteš n.o.
vyriešiť.
2. Poskytnutie údajov na prihlásenie do GPS systému Združenia TKO
a. Nevieme či nám vyvážajú, či boli v danej lokalite, a ktoré vozidlo vykonáva
zber
b. Občania sa sťažujú na zber – vývoz / nie vývoz a my nevieme, ktoré vozidlo
a o ktorej hodine prechádzalo po komunikácií
c. Spätná kontrola zvozov - či bol vo Varechovskom potoku, v Škradnom, na
Kelčove, na Hranici, na pohrebisku v centre, za zdravotným strediskom, na
Semeteši ....
d. Operatívne riešenie vývozov 1100 lit nádob, kedy vieme, že vozidlo na ZKO
je napr. na Kelčove alebo ide len z Vysokej na Kelčov.
3. Finančné prostriedky od Envipak na nákup vriec na separ vo výške cca 1620 €,
nakoľko vo veci koná len riaditeľ a o refundácii predsa rozhoduje Správna rada.
4. V akom štádiu je zníženie ceny pre OBJ odpad? Od 10/2018 sa začalo s rokovaním
o zníženie ceny za OBJ a rozhodovaním o zaradení VOK 5-7m³ do skupiny ZKO
alebo OBJ na základe väčšiny charakteru odpadu vo VOK
5. TKO – v akom je ekonomickom stave? koľko pracovníkov v rámci UPSVAR je pre
zamestnaných? Aké paragrafy využíva (§52a, 50j)? Ak ani jeden pracovník, prečo sa
zvyšuje cena za služby keď si dovolí TKO platiť 100% mzdy?
6. Zaslať platný aktuálny cenník za služby od TKO za zberné nádoby 110 lit., VOK,
1100 atď.
7. Nemám vedomosť či zasadala alebo nezasadala Správna rada TKO Semeteš n.o. Ak
tomu tak bolo poprosím Vás o podanie krátkej správy.
8. Je možné aby ste nám spracovali a podali správu po konaní sa zasadnutia Správnej
rady TKO Semeteš n.o. a zaslali nám ju elektronicky, aby sme mali dostatočne
vhodný čas na prípadnú reakciu či realizáciu potrebných krokov?
• Kompostéry
Starosta obce poprosil o mediáciu medzi obyvateľmi, aby Kompostéry po doručení nálepiek
označili a samozrejme využívali, nakoľko nás ešte čaká kontrola z riadiaceho orgánu, ktorého
pracovníci si vytypujú cca 100 domácností, kde chcú reálne prísť i na kontrolu. Obyvateľom táto
povinnosť vyplýva i priamo zo Zmluvy k čomu sa svojím podpisom zaviazali.
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• Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci
Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnych krokoch resp. prebiehajúcom spôsobe
možného nacenenia výmeny svietidiel verejného osvetlena za LED svietidlá. Financovanie
zámeru by bolo formou úspory.
• Cesta na Semeteši
Starosta obce informoval poslancov OZ o zadaní spracovania cenovej ponuky na rekonštrukciu
MK u Cipkov na Semeteši.
GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – Nález ústavného
súdu II. ÚS 655/2017-48 zo dňa 14. 11. 2018
Starosta obce
Elektronickou formou Vám bol zaslaný Nález ústavného súdu II. ÚS 655/2017-48 zo dňa 14. 11.
2018, s tým, že GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava žiadal, aby sa
týmto nálezom zaoberalo obecné zastupiteľstvo a orgány obce. Zároveň Vám boli kvôli získaniu
presných informácií zaslané i rozsudky Okresného súdu v čadci a Krajského súdu v Žiline, ktoré
sa týkali mojej osoby v danom spore. Z nálezu Ústavného súdu SR vyplýva, že spor sa týkal
klientov GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, ktorými sú
Vladimíra Mlakytu a obchodná spoločnosť ELPRAM, s.r.o. a fyzickej osoby Mgr. Antona
Varechu. Z nálezu Ústavného súdu SR ďalej vyplýva, že práva Vladimíra Mlakytu a obchodnej
spoločnosti ELPRAM, s.r.o., boli práva porušené rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp.zn.
5Co/178/2014-238 zo dňa 28.10.2014. Nikde v náleze Ústavného súdu SR sa nehovorí o tom, že
by nejaké práva klientov GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
mala porušiť Obec Vysoká nad Kysucou.
V následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli, aby bola daná
informácia zobratá na vedomie a predkladateľovi bol zaslané vyjadrenie, nakoľko Obecné
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou nebude a nemá dôvod zasahovať do súkromnoprávnych
vzťahov fyzických a právnických osôb.
Nakoľko k predloženej veci neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky ani pripomienky,
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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-9.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Nález ústavného súdu II. ÚS 655/2017-48 zo dňa 14.
11. 2018, ktorý predložil GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
a predkladateľovi bude zaslané vyjadrenie k podaniu.
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Žiadosť o prenájom priestorov v Dome služieb p.č. 200 miestnosť č. 3 – HERAKLES –
NET, s.r.o., Stred 170, 023 54 Turzovka
Žiadosť bližšie ozrejmil a predniesol poslancom OZ starosta obce pomocou videoprojekcie.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženej 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, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť HERAKLES - NET, s.r.o., Stred 170, 023 54
Turzovka o prenájom nebytových priestorov v budove Dome služieb p.č. 200 miestnosť č. 3 na
dobu nájmu 3 roky.
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc - Lenka Sýrová, Vysoká nad Kysucou p.č.
88, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť predniesla pomocou videoprojekcie poslancom OZ hlavná účtovníčka p. Jana Kubalová.
• Nakoľko k žiadosti 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, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-9.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc vo výške 500,00 EUR pre
Lenku Sýrovú, Vysoká nad Kysucou p.č. 88, 023 55 Vysoká nad Kysucou formou priamej
úhrady za pobyt jej maloletej dcéry Kristíny Sýrovej v kúpeľoch Kováčová.
Žiadosť o vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana - ZŠ s MŠ E. A. Cernana,
Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť poslancom OZ predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ E.A.Cernana Mgr. Alojz Žuffa.
Nakoľko k žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky, 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, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2019-9.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E.A Cernana v zmysle
priloženého zoznamu.

Ad. 10 Interpelácie poslancov
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som sa informovať, kedy bude prebiehať rekonštrukcia asfaltového krytu
hlavnej cesty v miestnej časti obce Semeteš.
Pri rodinnom dome p. Ostružárovej keby sa dalo vymeniť verejné osvetlenie, nesvieti
a keby sa časovo prednastavilo verejné osvetlenie.
Dali by sa vyzbierať odpadky u nás na Semeteši?
Starosta obce
Nakoľko k danej veci som nemal žiadne relevantné informácie, požiadal som e-mailom
o vyjadrenie predsedníčku ŽSK Eriku Jurínovú v nasledovnom znení:
„Vážená pani predsedníčka.
Vopred sa ospravedlňujem, že si Vás dovoľujem touto cestou osloviť a čerpať tak Váš
drahocenný čas. Aktuálne v našej obci Vysoká nad Kysucou prebieha rekonštrukcia asfaltového
krytu na ceste II/487 cca v 32 až 37 km za čo sa Vám chcem úprimne a zo srdca poďakovať nie
len vo svojom mene, ale i v mene našich obyvateľov. Dovoľte mi však opýtať sa, v akom štádiu je
plánovaná rekonštrukcia cesty II/487 (resp. jej časť týkajúca sa našej obce), ktorá mala byť
realizovaná z európskych finančných zdrojov a taktiež v akom štádiu je plánovaná rekonštrukcia
cesty II/541 Semeteš. Dňa 9. apríla 2019 budem zvolávať schôdzu obecného zastupiteľstva a
predpokladám, že mi budú položené uvedené otázky a rád by som poslancov kompetentne
informoval.
Ešte raz Vám úprimne ďakujem za Váš záujem i prípadnú odpoveď.
Želám Vám veľa sily a úspechov.“
Odpoveď pani predsedníčky resp., ktorá to posunula kompetentnému zamestnancovi:
„Vážený pán starosta Varecha, dovoľte, aby sme Vám zaslali odpoveď na Vašu otázku z odboru
dopravy Žilinského samosprávneho kraja:
V katastrálnom území Vysoká nad Kysucou máme spracovaný projekt na súvislú obnovu povrchu
vozovky v km 39,590 – 40,669, ktorý je v súčasnosti v procese verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby. V závislosti od dĺžky trvania verejného obstarávania sa začne aj so samotnou
realizáciou. Predpokladaný termín je 09/2019, resp. 04/2020. Projekt rekonštrukcie cesty II/541
Turzovka – Semeteš bol už viac krát predkladaný v rámci projektov financovaných z európskych
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finančných zdrojov, ale doposiaľ nebol nikdy schválený. V roku 2017 bol opäť predložený do
žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) v rámci operačného programu IROP
(integrovaný regionálny operačný program), pričom v minulom roku prišlo na Úrad ŽSK
rozhodnutie o schválení projektu a následné bola podpísaná aj zmluva o nenávratný finančný
príspevok. V minulom roku sa začal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, od
čoho opäť závisí termín začiatku realizácie stavebných prac na tejto ceste. V súčasnosti ešte
stále prebieha proces verejného obstarávania. Predpokladaný začiatok realizácie prac je
06/2019.
S pozdravom
Ing. Peter Mráz
odborný referent - oblasť komunikácií
odbor dopravy“
K ďalšej časti otázky: Naša obec má odpadky pozdĺž cesty II/541 na Smeteši vyzbierané. Tento
rok sme tam zber realizovali už dva krát! Požiadal som p. primátora mesta Turzovka, aby si
mesto vyzbieralo i časť, ktorá prináleží katastrálnemu územiu mesta Turzovka. Zber budeme
opäť realizovať pred konaním sa pietnej spomienky pri pamätníku obetiam Semetešskej tragédie.
Vtedy obec so svojimi pracovníkmi pravidelne zbiera i časť katastrálneho územia mesta
Turzovka a to od hranice s našou obcou až po vchod na skládku TKO Semeteš.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
V akom štádiu sme s pozemkom pod Zberný dvor?
Starosta obce
Pozemok nemáme kúpený a komunikujem so ŽSR. V decembri bola posladená moja
komunikácia s pánom z Bratislavy, ktorý má uvedenú vec na starosti. Bolo mi prisľúbené, že dá
priamy príkaz do Žiliny. Vec budem opätovne urgovať.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Keby sa vyriešil problém s verejným osvetlením miestnej časti Nižný koniec, pri väčšom
vetre automatický sa vypne a nesvieti.
Keby začneme s realizáciou ďalších chodníkov na cintoríne?
S výstavbou telocvične sme na tom ako? Budeme do realizačného projektu zahŕňať
i výstavbu šatní, keď máme na ne financie?
Čo sa týka výstavby chodníkov v obci u nás na Nižnom konci - Chotár, kde máme
nehodový úsek, kedy by sa to dostalo do projektovej dokumentácie?
Máme nejaké využitie bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove?
Starosta obce
Opráv verejného osvetlenia máme po zime veľa. Pracovníci obce boli popri ostatných
prácach „vyblokovaní“ kvôli veľkoobjemovému zberu a zberu elektro odpadu. Vedenie VO
budeme musieť fyzicky prejsť a prípadné konáre orezať.
S výstavbou ďalších chodníkov na cintoríne chceme začať ihneď ako nám to počasie
a aktuálny stav prác umožní. Vyvíjam k tomu kroky, aby sme získali pracovníkov
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i prostredníctom ÚP v Čadci. Dnes sa začalo s výstavbou detského ihriska pri ZŠ s MŠ E.A
Cernana.
Aktuálny stav prípravy výstavby telocvične som už opísal vyššie.
Čo sa týka výstavby chodníkov na Nižnom konci, tak ako som uviedol, keď dokončíme
projekčné spracovanie aktuálne prebiehajúcich úsekov, budeme samozrejme projekčne
pokračovať ďalej.
Čo sa týka ďalšieho využitia budovy býval základnej školy vo Vyšnom Kelčove, zatiaľ
Vám neviem povedať žiadne konkrétne možnosti.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
V akom štádiu je most u Jánských?
V akom štádiu je cesta okolo ihriska, ako s tým postúpil pán JUDr. Kupšo?
Pani Uhlíková, ktorá má náš byt v nájme v 16-bytovom nájom dome p.č. 1142 miestnej
časti Nižný Kelčov má požiadala o odstránenie plesne z kúpeľne a obývačky. Pýtala sa, či by sa
tam nebude budovať parkovisko pri16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 miestnej časti Nižný
Kelčov.
Starosta obce
Povodie Váhu nám stále nedoručilo svoje stanovisko, posnažím sa to písomne urgovať.
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.
Nahlásil som to na reklamáciu u dodávateľa, lenže firma už neexistuje, ktorá nám to
realizovala. Komunikujem s pánom Milan Kupšom, aby to prišiel opraviť, pretože to pre neho
pravdepodobne realizoval on. Akútne nám treba vyriešiť umiestnenie kontajnerov pri 16bytovom nájomnom dome p.č. 1142 miestnej časti Nižný Kelčov. Na pozemok pod parkovisko sa
môžem spýtať p. Kubinca, či by mal záujem odpredať nám časť pozemku ako prístupovú cestu,
nakoľko nájomníci nesúhlasia, aby bol prístup za budovu realizovaný medzi bytovkou
a záhradou pána Bilíka, v dôsledku čoho by im automobili chodili doslova popod okná.
Milan Pivko, poslanec OZ
Občania Vyšného Kelčova žiadajú, keby sa mohol vybieliť (vymaľovať) z vnútra Dom
nádeje.
Starosta obce
Stav preverím na mieste a vo vhodnom počasí, hlavne aby bolo teplo a sucho, sa
pokúsime práce zrealizovať.
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Čo sa týka školskej jedálne treba ju dovybaviť, aby tam bol nový prevádzkový poriadok
lebo najneskôr do konca mája požiadať o schválenie hygienu. Máme prekročený limit stravníkov
nad 300, preto ju musíme dovybaviť.
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Ad.12 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou.
Následne starosta obce druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2019
ukončil o 17:56 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

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

Mgr. Janka Jurčová

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

Zapisovateľ:
Nikola Zajacová

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