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Zápisnica OZ č. 3/2019 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 12.06.2019 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. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
4. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018  

Predkladá: Jana Kubalová 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2019 

Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
6. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ  

Predkladá: Mgr. Anton Varecha 
7. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad 

Kysucou miestnej časti obce Nižný Kelčov  
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch 
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou   
Predkladá: Nikola Zajacová, Jana Kubalová 

9. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o tvorbe a použití fondu 
údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou  
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Predkladá: Jana Kubalová 
10. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev   

Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák 
11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

4/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2019  
Predkladá: Jana Kubalová 

12. Rôzne  
13. Interpelácie poslancov 
14. Záver 

 
 
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 3.schôdzi OZ v r. 2019. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. V rámci predloženého návrhu programu dnešnej schôdze navrhol presunúť bod 
č. 9 Návrh Všeobecne-záväzného nariadenia č. 3/2019 o tvorbe a použití fondu údržby, 
prevádzky opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou do ďalšej 
schôdze OZ. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden 
pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 12. 
06. 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  
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Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 
neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
Ad. 3 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce bolo zaslané 
poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky. O bližšie predstavenie starosta obce 
požiadal hlavného kontrolóra obce. 
 
Následne hlavný kontrolór obce pomocou videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva 
bližšie predstavil Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce. 
 
Nakoľko k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce neboli 
vznesené žiadne pripomienky ani ďalšie otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce. 
 
 
Ad. 4 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018 
 
Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018 bol poslancom OZ zaslaný 
elektronicky a postupne i prislúchajúce prílohy.  
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V zmysle zákona bol Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke obce. Starosta obce poprosil hlavnú účtovníčku obce o jeho skrátené 
prednesenie a od prezentovanie. 
 
Hlavná účtovníčka obce spolu s hlavným kontrolórom obce predstavili pomocou 
videoprojekcie poslancom obecného zastupiteľstva záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2018.  
 
Nakoľko neboli k Záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018 vznesené žiadne 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-4.1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018. 
Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad. 
 
Následne poslanci OZ hlasovali o prebytku z hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou za rok 
2018.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 Uznesenie č.3/2019-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

• Prebytok hospodárenia vo výške 144 943,00 Eur. 
• Z prebytku hospodárenia realizovať tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v 

celkovej sume 14 494,30 Eur. 
• Rozdiel prebytku hospodárenia po vykonaní tvorby rezervného fondu v sume 

130 449 Eur použiť na finančné operácie a kapitálové výdavky rozpočtu 2019. 
• Zostatok rozpočtových finančných prostriedkov na bankových účtoch za rok 

2018 previesť ako finančné operácie do rozpočtu nasledujúceho rozpočtového 
roka a nakladať s nimi v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

• Rozdiel prebytku hospodárenia po vykonaní tvorby rezervného fondu v sume 
130 449 Eur použiť na finančné operácie a kapitálové výdavky rozpočtu 2019. 
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Ad.5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku  
        2019 
 
Plán Kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou 
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór.  
 
V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Zároveň bol 
poslancom OZ zaslaný elektronicky. Pre prípadné doplnenie resp. vysvetlenie odovzdal 
starosta obce slovo hlavnému kontrolórovi.  
 
Hlavný kontrolór obce pomocou videoprojekcie poslancom OZ bližšie ozrejmil a predstavil 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2019. 
 
Nakoľko neboli k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 
2019 vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. 
polroku 2019 a poveruje hlavného kontrolóra obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle 
plánu kontrolnej činnosti. 
 
 
Ad.6 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ  
 
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.  
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Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval, nakoľko nedošlo k technickému 
vyriešeniu predmetu žiadosti. 
 
Uznesenie č. 7/2017-15.1 

v Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ústne podanú sťažnosť pána Jána Lovasza, 
nájomníka v nájomnom dome p.č. 1259 bytu č. 14 a v mesiaci január bude zvolaná 
schôdza s nájomníkmi bytov za účasti starostu obce a členov Komisie pre oblasť 
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. 

Podanie správy: Dňa 12. 02. 2018 sa uskutočnilo spoločné stretnutie nájomníkov bytov 
a poslancov OZ. I na základe následnej obhliadky bol dohodnutý nasledovný postup: 

a) Nové nájomné zmluvy, ktoré musia byť na dobu určitú (max. 3 roky) 
b) Zmena výšky nájomného – zvýšenie príspevku do fondu opráv – 0,5 €/1m2 
c) Výška finančnej zábezpeky (6 mesiacov výšky nájomného zaplatená pri 

podpise zmluvy) 
Ak budú zo strany nájomníkov  dodržané tieto podmienky obec postupne 
pristúpi k odstraňovaniu technických závad na bytovom dome č. 1259 a 
v jednotlivých bytoch – oprava omietok, zateplenie a pod... 

 
Uznesenie č. 5/2018-3.1 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o príspevok do bytového fondu 
vo výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 
1259. 

Podanie správy: Niektorí nájomníci nám doručili oznámenie, že nesúhlasia 
s podpisom navrhovaného dodatku a tým i odmietli zjednať nápravu, ktorá nám 
bola uložená na základe kontroly zo strany Okresného úradu v Žiline. 

 
Uznesenie č. 7/2018-3.2 

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 obec Vysoká nad Kysucou posunula na preštudovanie 
právnemu zástupcovi obce, ktorý bol pozvaný na dnešnú tretiu schôdzu obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2019. Z pracovných dôvodov sa jej však 
nemohol zúčastniť-  

 
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.  
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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 Alene Šašlákovej, ktorá zastupuje pani Idu Chríbikovú bola 
opätovne zaslaná ponuku na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že ak 
dôjde k jej podpisu zo strany pani Idy Chríbikovej v zmysle uznesenia 8/2018-3.1  obec 
Vysoká nad Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por., že 
vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce a žiadateľka si ho 
bude môcť vyporiadať do svojho osobného vlastníctva. 
 
Uznesenie č. 8/2018-9.8 

v Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s navrhovanou dohodou o urovnaní a v prípade 
záujmu žiadateľky Emílie Janíčkovej, rod. Gregušová, Antona Bernoláka 2180/56, 
010 01 Žilina v prípade záujmu je obec ochotná parcely odpredať v stave „C“ ako 
prebytočný majetok obce.  

Podanie správy: Pani Emília Janíčková nechala na predmetné parcely vypracovať 
znalecký posudok a dňa 10. 06. 2019 doručila formou e-mailu na tunajší obecný úrad 
Dohodu o urovnaní, ktorou navrhuje predmetné parcely resp. podiely v parcelách 
odkúpiť za cenu 1,00 EURO/m2.  
 
Dnešnej tretej schôdze obecného zastupiteľstva konanej 12. 06. 2019 sa zúčastňuje p. Mgr. 
Pavol Karman - právny zástupca pani Janíčkovej a p. Ferdinand Janíček - syn pani Janíčkovej. 
 
Následne Mgr. Pavol Karman, právny zástupca p. Emílie Janíčkovej poslancom OZ bližšie 
predstavil a ozrejmil situáciu s históriou majetko-právneho nakladania s predmetnými 
parcelami a s navrhovanou Dohodu o urovnaní, ktorej predmetom je urovnanie vlastníckych 
práv v podiele 1/4  v nehnuteľnostiach: 

-  parcela reg. C parc. č. 6981 - orná pôda o výmere 2922 m2 
-  parcela reg. C parc. č. 6982 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 412m2   
-  parcela reg. C parc. č. 7037 - trvalé trávnaté porasty o výmere 412 m2 

formou odplaty v prospech obce Vysoká nad Kysucou vo výške 1,00 EURO/m².  
 
Poslanci OZ sa zhodli na Dohode o urovnaní a v následnej diskusii navrhli  odplatu 
v prospech obce Vysoká nad Kysucou vo výške 1,00 EURO/m².  
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Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy ani doplnenia, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať o predloženom návrhu Dohody o urovnaní 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o urovnaní v zmysle predloženého návrhu medzi 
žiadateľkou Emílou Janíčkovou, rod. Gregušovou, bytom Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 
Žilina a Obcou Vysokou nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou a súhlasí s 
odplatou v prospech obce Vysoká nad Kysucou vo výške 1,00 EURO/m². 

Poznámka: Dohoda o urovnaní bude najskôr posúdená právnym zástupcom obce Vysoká nad 
Kysucou. V prípade kladného stanoviska právneho zástupcu obce Vysoká nad Kysucou dôjde 
k jej podpisu. 
 
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. 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. Listina 
bola na tunajší obecný úrad doručená 07. 05. 2019. V podstate ide o dohodu, v ktorej 
pani Aneška Štefková ponúkla nehnuteľnosti do vlastníctva československého štátu 
bezodplatne. Prečo sa tak stalo sa v listine neuvádza.  
 
Starosta obce poslancom OZ bližšie predstavil a ozrejmil mapové a listinné podklady 
pomocou video prezentácie.  
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Starosta obce 

Je veľmi náročné sa dnes o tom baviť, či sa jednalo alebo nejednalo o dobrovoľné odovzdanie 
majetku Aneškou Štefkovou v prospech šátu. Skutočnosť je taká, že v súčastnosti sú predmetné 
parcely resp. podiely v parcelách vo vlastníctve obce a tak k nim aj musíme pristupovať. 
Bezodplatné vrátenie nie je možné. V spoločnej diskusii ste sa vyjadrili, že sa jedná 
o prebytočný majetok obce. Nakoľko sa však v CKN stave, ktorý je pre určenie ceny pozemkov 
určujúci, jedná o t.t.p., les ale i zastavanú plochu, nie je možné aby sme stanovili odkúpnu 
cenu. Navrhujem preto nechať vypracovať znalecký posudok, ktorého cena bude pochopiteľne 
zahrnutá do odkúpnej ceny. 
 
Nakoľko neboli žiadne pripomienky ani iné pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-6.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku za účelom určenia ceny 
nehnuteľného majetku obce a to:  
EKN č.7148, orná pôda o výmere 662 m2, v podiele 3/4, t.j. 496,5 m2, na LV 6470 
EKN č.7153, orná pôda o výmere 358 m2, v podiele 3/4, t.j. 268,5 m2, na LV 6475 
EKN č.7167, orná pôda o výmere 1311 m2, v podiele 3/4, t.j. 983,25 m2, na LV 6487 
EKN č.7182, orná pôda o výmere 608 m2, v podiele 3/4, t.j. 456 m2, na LV 6501 
EKN č.7183, TTP o výmere 73882 m2, v podiele 3/8, t.j. 2770,5 m2, na LV 6502 
EKN č.7136/1, TTP o výmere 29278 m2, v podiele 3/16, t.j. 5489,625 m2, na LV 6464 
EKN č.7179, orná pôda o výmere 1726 m2, v podiele 3/4, t.j. 1294,5 m2, na LV 6498, pričom 
cena znaleckého posudku bude zahrnutá do kúpnej ceny. V prípade odstúpenia žiadateľky od 
podanej žiadosti  na odkúpenie predmetných parciel resp. podielov v parcelách, si bude obec 
Vysoká nad Kysucou uplatňovať preplatenie sumy za vyhotovenie znaleckého posudku ako 
vyvolanú investíciu. 
 
Uznesenie č. 2/2019-3.1 

v 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 
prenájmu. 

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. 
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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. 
 
Podanie správy:  Zámer bol dňa 15. 5. 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na 
webovej stránke obce a zvesený 3. 6. 2019. Voči zámeru prenájmu nehnuteľného 
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebola podaná žiadna pripomienka. 
 
Nakoľko neboli k zámeru 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 vznesené žiadne pripomienky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-6.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na dobu 3 roky prenájom 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“) 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: 

• 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 
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parcelu nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá 
vo výške  0,22 EURO/m2 
 

Výsledná cena 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 znížená 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. 
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. 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 2/2019-3.1 schválilo 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 tohto majetku. Zámer bol dňa 15. 5. 2019 zverejnený na 
úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce a zvesený 3. 6. 2019. Voči zámeru prenájmu 
nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebola podaná žiadna 
pripomienka. 
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Uznesenie č. 2/2019-5.3 
v 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;  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške min. 5% rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

Podanie správy:  Z dôvodu, že náš český projektový partner nestihol pripraviť potrebnú 
projektovú dokumentáciu žiadosť nebola podaná. Z našej strany však bude pokračovať 
snaha o vysporiadanie parciel aspoň pod predmetnými autobusovými zastávkami, aby 
sme boli pripravení na obdobnú výzvu. 
 
Nakoľko neboli k bodu č. 6 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky ani doplnenia, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-6.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
 
Ad.7 Pridelenie bytov 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 Vysoká nad 

Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov  
 
Uznesením č. 10/2018-12.1 obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Mária Cisaríka 
o pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 
vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovilo dobu nájmu na 2 roky. Dňa 
26. 3. 2019 pán Mário Cisarík požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy a výpovedná lehota 
uplynie dňa 30. 6. 2019. 
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Na obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou evidujeme 7 žiadostí o pridelenie nájomného 
bytu. Uvedené žiadosti boli poslancom OZ, kvôli prehľadu, zaslané elektronicky. Žiadosti 
o pridelenie nájomného bytu boli predložené na prejednanie Komisiii pre oblasť sociálnu, 
bytovú a zdravotníctva. Starosta obce požiadal o stanovisko predsedu komisie pre oblasť 
sociálnu, bytovú a zdravotníctva. 
 
Následne predseda komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva Ing. Miroslav Dočár 
oboznámil poslancov OZ s doručenými žiadosťami o pridelenie nájomného bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov. 
 

Ing. Miroslav Dočár, predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva  
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva prejednala doručené žiadosti 
o pridelenie jednoizbového bytu a to: 

• Anton Ligač, bytom Škradné p.č. 896,023 55 Vysoká nad Kysucou- komisia pre oblasť 
sociálnu, bytovú a zdravotníctva odporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť 

• Patrik Kubjatko, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 272, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Daniela Sojková, bytom Varechovský potok p.č. 885,023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Helena Holáková, bytom Makov p.č. 161, 023 56 Makov 
• Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina  
• Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota p.č. 234,023 36 Kysucké Nové Mesto 
• Zuzana Nemcová , bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 389,023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
V stanovisku komisie navrhujeme, aby obecné zastupiteľstvo pri svojom rozhodovaní 
zohľadnilo najskôr žiadateľov z obce Vysoká nad Kysucou tak, ako to máme uvedené 
i v platnom VZN. Z toho dôvodu predkladáme návrh, aby bol na jednoizbový byt č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov schválený pre: 

• Antona Ligača, bytom Škradné p.č. 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou   
 

Nakoľko k predloženému návrhu o pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
neboli pre Antona Ligača, bytom Škradné p.č. 896,023 55 Vysoká nad Kysucou neboli 
vznesené žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy, dal starosta obce o predloženom návrhu 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-7 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Ligača o pridelenie nájomného bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu od 01.07.2019 na 1 rok.  
 
Žiadosti, ktoré ostávajú naďalej v evidencii žiadateľov: 

• Patrik Kubjatko, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 272, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Daniela Sojková, bytom Varechovský potok p.č. 885,023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Helena Holáková, bytom Makov p.č. 161, 023 56 Makov 
• Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina  
• Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota p.č. 234,023 36 Kysucké Nové Mesto 
• Zuzana Nemcová , bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 389,023 55 Vysoká nad Kysucou- 
žiadateľka o 2izbový byt- žiadosť nepredmetnom prejednávania 

 
 
Ad.8 Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č.2/2017 
        o poplatkoch za služby poskytované  obcou Vysoká nad Kysucou 
 
Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká 
nad Kysucou (ďalej len VZN“) bolo schválené uznesením č. 4/2017-9 Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 27. 06. 2017. Týmto nariadením boli okrem 
iného schválené i poplatky za využitie sály kultúrneho domu a to v ŠTVRTEJ ČASTI, §4 
Výška poplatku a splatnosť, písm. I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu tohto VZN. 
V návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká 
nad Kysucou navrhujeme navýšenie poplatkov uvedených v ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška 
poplatku a splatnosť, písm. I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu tohto VZN. 
V roku 2017 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020, prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia, špecifický cieľ: Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného 
dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, aktivita: Programy spolupráce medzi inštitúciami, 
vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy) 
boli priestory existujúceho vestibulu obecného úradu upravené na výstavnícke priestory. 
V mesiacoch december 2018 a január 2019 došlo k celkovej rekonštrukcii existujúcich toaliet 
vo vestibule obecného úradu a vybudovaniu toaliet pre imobilných občanov vrátane 
vybavenia pre matky s deťmi. Taktiež v januári 2019 bolo do sály kultúrneho domu 
zakúpených 160 kusov nových stoličiek. 
Sála kultúrneho domu, vestibul a sociálne zariadenia sú celoročne intenzívne využívané. Tieto 
priestory sa využívajú na rôzne podujatia ako napríklad: rodinné oslavy, svadby, výročné 
stretnutia, plesy, výročné členské schôdze, ambulantné predaje, smútočné hostiny a pod. 
Okrem obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou priestory navštevujú i návštevníci obce Vysoká 
nad Kysucou. Vzhľadom na skutočnosť, že medziročne stúpa výška nákladov na pravidelnú 
údržbu a hygienu sály (brúsenie a leštenie parkiet, pranie záclon, maľovanie stien v sále) 
a taktiež i na nevyhnutné zabezpečenie hygienických potrieb na toaletách (toaletný papier do 
zásobníkov,  náplne do zásobníkov na papierové uteráky, vrecia do košov na odpadky, náplne 
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do osviežovačov, náplne do dávkovačov mydla) je nutné zvýšené náklady premietnuť i do 
zvýšenia cien za prenájom dnes už moderných a zrekonštruovaných priestorov.  
 
Ostatné časti Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou ostávajú nezmenené. 
 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad 
Kysucou 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 predloženému k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za 
služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, dal 
starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-8 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou. 

2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.  
 
 

Ad.9 Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o tvorbe a použití   
       fondu údržby, prevádzky a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce 
       vysoká nad Kysucou 
 
Tento bod bol presunutý do ďalšej schôdze OZ. 
 
 
Ad.10 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou 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. Niektoré 
s podávaných žiadostí si spracovávame sami avšak za nedoceniteľnú pomoc a spoluprácu 
starosta obce poďakoval RRA Kysuce a poslankyni nášho obecného zastupiteľstva Mgr. 
Kataríne Jantošovej.  
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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. 
 

• Bezpečne do školy, bezpečne zo školy! 
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 02. 05. 2019 výzvu číslo III. Prezídia Policajného zboru 
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. 
Účelom je podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) 
zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov. 
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-
bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci 
k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách 
s dôrazom  na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a 
seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo 
najkratšom čase. 
Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie  v  rizikových úsekoch 
budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s 
vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť  z hľadiska frekvencie 
cestnej premávky. Dotáciu možno poskytnúť  na nižšie uvedené oprávnené aktivity, pričom 
tieto aktivity je možné realizovať v rámci jedného projektu buď každú samostatne, alebo 
viacero oprávnených aktivít súčasne.  
 
Oprávnené aktivity sú nasledovné: 

- samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre  
   chodcov, 
- optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre 

chodcov dopravnými gombíkmi, 
- osadenie  meračov  rýchlosti motorových vozidiel  podľa vzoru elektronického panelu 

na premenné prevádzkové informácie  Z 12 podľa vyhlášky. 
 

Dotácia sa neposkytuje na vodorovné dopravné značenie priechodu pre chodcov. Taktiež sa 
neposkytuje aj na zvislé dopravné značenie, ktoré nesúvisí s vyššie uvedenými oprávnenými 
aktivitami. 
Termín podania žiadosti je do 16. júna 2019. 
Obec Vysoká nad Kysucou by sa do zverejnenej výzvy chcela zapojiť s projektom osvetlenia 
prechodu pre chodcov pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a s umiestnením meračov  rýchlosti 
motorových vozidiel  podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové 
informácie  Z 12 podľa vyhlášky pred odbočkou do základnej školy a v časti pri ihrisku TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou pred vstupom do centra obce. 
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Nakoľko k nárhu na zapojenie sa obce do vyššie uvedenej výzvy so žiadosťou „Bezpečne do 
školy, bezpečne zo školy!“, neboli vznesené žiadne pripmienky ani ďalšie návrhy, dal starosta 
obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č.3/2019-10.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 
číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod 
názvom „Bezpečne do školy, bezpečne zo školy!“.   

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu „Bezpečne do školy, bezpečne zo školy!“ vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, min. vo výške 5%. 

 

Projekty a žiadosti o nenávratný  finančný príspevok 
 
A) Žiadosti o dotáciu v roku 2018, ktoré neboli doteraz vyhodnotené  

A 1.)  
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Prostredníctvom: 
Okresný úrad Žilina, odbor školstva 
Komenského 35 
010 01 Žilina 

Názov 
projektu 

Odstránenie havarijného stavu: ZŠ s MŠ E.A. Cernana 
REKONŠRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE 
Projekt podaný: 02.03. 2018 

Cieľ 
projektu 

Odstránenie havarijného stavu  elektroinštalácie– výmena rozvodov, zásuviek, vypínačov 
a svietidiel, zhotovenie kazetových stropov 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................44.275,74 

Spolufinancovanie ...................................................................................  5.000,00 
Spolu..........................................................................................................49.275,74 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  
 
 
    A 2.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Odbor plánovania  a kompetencií 
Drieňová 22, 826  86 Bratislava  

Názov OBNOVA PODLAHY GARÁŽI V HASIČSKEJ ZBROJNICI č. 524 
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projektu Žiadosť zaslaná dňa 06.04.2018 
Cieľ projektu Rekonštrukcia podlahy  – zlepšenie zázemia garážovanej automobilovej a strojnej techniky. 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.................................................................................9.049,88 € 

Spolufinancovanie ........................................................................................ 476,31 € 
Spolu....................................................................................................... ....9.526,19 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola posúdená ako úspešná. 
 
 

B) Žiadosti o dotáciu podané v roku  2019  
   B 1.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY  SR pre investície  a informatizáciu 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
Operačný program:  311000- Integrovaná infraštruktúra 

Názov 
projektu 

WiFi pre Teba – Obec Vysoká nad Kysucou 
 

Cieľ projektu Vybudovanie WiFi prístupových bodov pre bezplatné pripojenie k internetu 
- Nižný koniec (stĺp verejného osvetlenia) 
- Ihrisko TJ Spartak 
- Námestie v ústredí obce 
- Nová kolónia 
- 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 

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................14.250,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................    750,00 € 
Spolu.......................................................................................................15.000,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  21.02.2019 
 
   B 2.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD VLÁDY  SR  
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Podpora rozvoja športu na r. 2019 
Podprogram č.2 :  Rozhýbme detí a mládež 

Názov projektu Multifunkčné ihrisko pre každého  a kedykoľvek 
 

Cieľ projektu Vybudovanie viacúčelového ihriska  v areáli základnej školy – pre futbal, hokejbal, tenis, 
volejbal, basketbal, bedminton, hádzaná, výbijaná... 

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................38.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................21.331,00€ 
Spolu.......................................................................................................59.331,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná  - dotácia 37.000,00 € 
Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD VLÁDY  SR  
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Podpora rozvoja športu na r. 2019 
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Podprogram č.2 :  Rozhýbme detí a mládež 
Názov projektu Výstavba detského ihriska 

 
Cieľ projektu Výstavba detského ihriska  v areáli materskej školy . 

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................12.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................3.050,00 € 
Spolu.......................................................................................................15.050,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná – dotácia 8.000,00 € 
 
   B 3.)  

Poskytovateľ 
NFP 

FOND NA PODPORU UMENIA 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
5. Pamäťové a fondové inštitúcie 
5.1 Knižnice 
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc 

Názov 
projektu 

Modernizácia uloženia knižničného fondu a knižničná infraštruktúra 
 

Cieľ projektu Funkčné  a dizajnovo jednotne usporiadanie knižničného  fondu  - pomocou nových 
knižničných regálov a vytvorenie mäkkej podlahy – koberec,  najmä v sekcií  detskej  
literatúry-   

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................25.233,00 € 

Spolufinancovanie ................................................................................... 3.000,00 € 
Spolu....................................................................................................... 28.233,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
 
   B 4.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD ŽSR, odbor školstva a športu 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
Výzva: 1- Aktívny človek- aktívna spoločnosť 
Program: Dotácie pre regióny 
Podprogram výzvy: Aktívny človek- aktívna spoločnosť 

Názov 
projektu 

NA BICYKLI OKOLO VYSOKEJ 
 

Cieľ projektu 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 . 

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................3.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  650,00 € 
Spolu....................................................................................................... 3.650,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
  B 5.)  
Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD ŽSR, odbor kultúry 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
Výzva: 2/2019 
Program: Dotácie pre regióny 
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Podprogram výzvy: Kultúra 
Názov projektu FEST ROCK VYSOKÁ 

 
Cieľ projektu Hudobné podujatie -predstavenie mladých,  talentovaných  a regionálnych rokových skupín 

počas sobotňajšieho  večera hodových slávnosti  

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................2.300,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  500,00 € 
Spolu....................................................................................................... 2.800,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
  B 6.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD ŽSR, odbor regionálneho rozvoja 
Komenského 48, 011 09 Žilina 
Výzva: 3/2019 
Program: Dotácie pre regióny 
Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra 

Názov 
projektu 

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 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná. Dotácia 1.000,00 EUR. 
 
    B 7.)  

Poskytovateľ 
NFP 

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo 
Palárikova 87, 022 01 Čadca 
 
Program: Podpora lokálnych komunít 

Názov 
projektu 

ABY SA DETI HÝBALI PO CELÝ ROK 
 

Cieľ projektu Zabezpečenie  možnosti aktívneho celoročného využívania trávenia voľného  vybudovaním 
workoutového ihriska  a bežkárskeho okruhu. 

 
Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  327,00 € 
Spolu....................................................................................................... 6.327,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
    B 8.)  

Poskytovateľ 
NFP 

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo 
Palárikova 87, 022 01 Čadca 
 
Program: Podpora lokálnych komunít 

Názov 
projektu 

TANCE, ZVYKY, PESNIČKY TEJ NAŠEJ BABIČKY 
 

Cieľ projektu Propagácia, uchovávanie  a šírenie kultúrnych tradícií, zvykov a ľudovej slovesnosti našich 
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predkov -  zamerané na deti MŠ, žiaci ZŠ, mládež z obce a blízkeho okolia. 

Zabezpečenie krojového oblečenia pre členov detskej folklórnej skupiny Drotárik. 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................      0,00 € 
Spolu....................................................................................................... 6.000,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
B 9.)  

Poskytovateľ 
NFP 

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo 
Palárikova 87, 022 01 Čadca 
 
Program: Podpora lokálnych komunít 

Názov 
projektu 

POHYBOM KU ZDRAVIU 
 

Cieľ projektu Revitalizácia  a dobudovanie detského ihriska materskej školy. 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce.............................................................................609,00 € 
Spolufinancovanie rady pri MŠ ................................................................500,00 € 
Spolu....................................................................................................... 7106,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 
 
B 10.)  

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA KIA 
Motors Slovakia 
 
Program: Šport v regióne 

Názov 
projektu 

ROZHÝBME DETI A MLÁDEŽ 
 

Cieľ projektu Vytvorenie workoutového športoviska na námestí v centre obce  + tzv. rozprávková lavička, 
ktorá bude realizovaná zo zdrojov OCR Kysuce.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................5.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................2.607,00 € 
Spolu....................................................................................................... 7.607,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná. Dotácia 5.000,00 EUR. 
 
B 11.)  

Poskytovateľ 
NFP 

WiFi 4 EU 
 

Názov 
projektu 

WiFi 4EU PORTAL 
 

Cieľ projektu Vytvorenie Wifi siete z prostriedkov EU.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................15.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................        0,00 € 
Spolu....................................................................................................... 15.000,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná  - dotácia 15.000,00 € 
 
  B 12.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 
Martinská 49,  820 15 Bratislava 
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Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 
                     vrátane zatepľovania 

Názov 
projektu 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ŔADU č.s. 
215 
 

Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy so sídlom Obecného úradu – zateplenie 
budovy (obvodové steny a strešný plášť),  výmena okien 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................172.994,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  9.105,04 € 
Spolu...................................................................................................... 182.099,04 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  16.04.2019 
 
  B 13.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR 
prostredníctvom 
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
Výzva číslo: II KMV 2019 

Názov 
projektu 

ZNÍŽENIE KRIMINALITY A VÝTRŽNÍCTVA V OBCI VYSOKÁ NAD KYSUCOU 
ROZŠÍRENÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 

Cieľ projektu Doplnenie kamerového systému o ďalšie stacionárne kamery, no predovšetkým o kamery 
čítajúce ŠPZ.  

-  A - Centrum miestnej časti Vyšný Kelčov – 1ks stat. kamery 
- B - Telocvičňa  a elokované pracovisko  MŠ vo Vyšnom Kelčove -4ks stat.  

      kamery 
- C - Centrum miestnej časti N. Kelčov – 3ks stat. kamery + 1ks kamera 

      čítajúca ŠPZ 
- D - Centrum obce – 2ks stat. kamery 
- E - Areál pred domovom dôchodcov – 1ks stat.  kamery 
- F - Nižný koniec -2ks stat.  kamery+ 1ks kamera čítajúca ŠPZ 
- G - Nižný koniec U Rekši -1ks stat.  kamery 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................22.988,10 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  1.209,90 € 
Spolu...................................................................................................... 24.198,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  10.05.2019 

 
Nakoľko neboli k informáciám o  zapojení sa obce do zverejnených výziev vznesené žiadne 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 3/2019-10.2  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
 
• Multifunkčné ihrisko pre každého a kedykoľvek 

Tak ako bolo v prehľadovej tabuľke v bode B 2.) uvedené, obec Vysoká nad Kysucou sa 
zapojila do výzvy Úradu vlády SR so žiadosťou „Multifunkčné ihrisko pre každého 
a kedykoľvek“. Jej podstatou je výstavba nového multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana na mieste, kde sa v súčastnosti nachádza nevyužívané antukové ihrisko. Nové ihrisko 
bude mať umelý hladký povrch a bude využiteľné na širokú paletu športov. 
Žiadosť obce Vysoká nad Kysucou bola posúdená ako úspešná a obec Vysoká nad Kysucou 
získala dotáciu vo výške 37 000,00 EUR. Aby bolo možné však projekt realizovať je nutné ho 
zo strany obce dofinancovať sumou 22 331,00 EUR. 

V následnej diskusii sa poslanci obecného zastupiteľstva zhodli, že vzhľadom na už získanú 
dotáciu a celkový prínos projektu pre školu i celú obec je nutné, aby obec projekt 
Multifunkčného ihriska pre každého a kedykoľvek dofinancovala potrebnou sumou. 

Starosta obce preto predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na dofinancovanie 
projektu Multifunkčného ihriska pre každého a kedykoľvek sumou 22 331,00 EUR. 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky ani pozmeňujúce 
návrhy, dal starosta obce poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-10.3  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie realizovaného projektu „Multifunkčné 
ihrisko pre každého a kedykoľvek“ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, max. vo výške         
22 331,00 EUR. 

 
• Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s 
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg 
V-A 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. 6. 2019.  

 
Oprávnenosť aktivít projektu 
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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 atrás pre športovú turistiku (in-line, 
lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných 
lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry. 
Obec by sa chcela do tejto výzvy zapojiť s projektom: „Cyklocestou za cezhraničným 
dedičstvom“. Miestom realizácie projektu sú tri obce: Makov, Vysoká nad Kysucou, 
Hutisko-Solanec. Zámerom obce Vysoká nad Kysucou je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho 
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 
prostredníctvom vybudovania, predĺženia cyklistickej trasy z časti Vysoká nad Kysucou  - 
Semetešské sedlo, Liesková, Vrchrieka – tu sa bude nachádzať rozhľadňa s oddychovou 
zónou. Umiestnená tu bude aj informačná tabuľa o smerovaní cyklistickej trasy, ale aj 
o dedičstve - histórii drotárstva. Priamo z časti Vysoká nad Kysucou - Vrchrieka pochádza 
významná osobnosť slovenského drotárstva, Štefan Hunčík. Drotárstvo na Slovensku 
predstavuje špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu  na určitom 
území, ani v žiadnom inom štáte. Stovky až tisíce drotárov vytvorili atypickú historickú kulisu 
dejín malého národa uprostred Európy. Odtiaľ bude pokračovať po značkovanej cyklotrase až 
do časti Vysoká nad Kysucou – Nižný Kelčov. Tu sa bude nachádzať oddychová zóna 
rozdelená na dve samostatné časti. Prvá oddychová zóna bude slúžiť ako zhromaždovacie 
miesto pre návštevníkov a obyvateľov cezhraničného regiónu. Nachádzať sa tu bude taktiež 
informačná tabuľa o cyklistickej trase a prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného 
regiónu. Druhá oddychová zóny bude určená výhradne detským návštevníkom a obyvateľom 
cezhraničného regiónu. V rámci Obce Vysoká nad Kysucou by boli rozmiestnené smerovníky 
k začiatku cyklistickej trasy. 
Obecné zastupiteľstvo už svojimi uzneseniami č. 9/2016-4.4, č. 9/2016-4.5, 2/2018-4.1 
a 2/2018-4.2 súhlasilo so zapojením sa obce do tohto projektu, ale v tom čase bola naša 
žiadosť neúspešná. Teraz máme možnosť žiadosť podať opätovne. 
Obec Vysoká nad Kysucou by v prípade úspešnosti získala na realizáciu svojej časti 
projektového zámeru finančné prostriedky vo výške 105 929,20 EUR a spoluúčasť by 
predstavovala 5 292,46 EUR.  

 
Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR,  Odbor riadenia a implementácie programov 
cezhraničnej spolupráce 
Račianska  153/A, P:O:BOX 1, 830 03 Bratislava  

Názov projektu CYKLOCESTOU ZA CEZHRANIČNÝM DEDIČSTVOM 
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Predkladateľ žiadosti: Obec Makov 
Program: Interreg V-A   Slovenská republika – Česká republika 

Cieľ projektu 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 

Náklady (€) pre 
Obec Vysoká 
nad Kysucou 
 

Rozhľadňa VRCHRIEKA 
- Rozhľadňa ................................................................................... 60.490,34 € 
- Lavičky...............................................................................................354,61 € 
- 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 € 

 
Spolu....................................................................................................... 105.929,20 € 

 
Nakoľko neboli k predloženému návrhu o zapojení sa do zverejnenej výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 so žiadosťou 
„Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“ vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce 
poslancom obecnému zastupiteľstvu  hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-10.4  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Cyklocestou za cezhraničným dedičstvom“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom obce v SR.   

B) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   
C) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, min. vo výške 
5%. 
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 Ad.11 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové 
           opatrenie č. 4/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 
 
Rozpočtové opatrenia boli poslancom OZ predstavené  prostredníctvom video prezentácie. 
 
Ako prvé bo predstavené Rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktoré je v kompetencii starostu 
obce. O jeho predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.  
 
Následne hlavná účtovníčka obce predniesla pomocou videoprojekcie poslancom OZ ako 
prvé Rozpočtové opatrenie č. 4/2019, ktoré je v kompetencii starostu obce.  
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019, ktoré je v kompetencii starostu 
obce, neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
4/2019.  
 
Následne bolo predstavené Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2019. 
Súčasťou tohto navrhovaného rozpočtového opatrenia bola i úprava rozpočtu  ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou s poradovým číslom  3/2019, ktorú na žiadosť starostu 
odprezentoval  prítomný riaditeľ školy Mgr. Alojz Žuffa. Predmetom úpravy rozpočtu školy 
bol presun rozpočtových položiek tak, že celková suma príjmov a výdavkov ostala 
nezmenená. Finančné prostriedky ušetrené na rozpočtovej položke „Energie“ boli presunuté 
na položku „Údržba budov, priestorov a objektov“ a to v celkovej sume 10 600 Eur. Podľa 
vyjadrenia riaditeľa školy Mgr. Alojza Žuffu táto suma však nepostačuje na dokončenie 
údržby elektroinštalačných prác na prízemí a na prvom nadzemnom podlaží a prešiel týmto k 
odprezentovaniu taktiež predloženej Žiadosti OZ o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 14 000 
Eur. 
Starosta vyzval hlavnú účtovníčku obce k vyjadreniu, či má obec voľné rozpočtové zdroje na 
poskytnutie požadovanej sumy, resp. ktoré rozpočtové položky obce by bolo možné znížiť.  
Hlavná účtovníčka podala informáciu, že v rozpočte obce nie sú voľné  bežné zdroje, ktoré by 
mohli byť použité na dofinancovanie údržby v základnej škole, avšak bolo by možné použiť 
akumulované prostriedky určené na výstavbu novej telocvične  a navrhla nasledovné riešenie: 
v rozpočtovom opatrení č. 5/2019 je navrhovaný kapitálový výdavok na kapitole 0810 
podpoložke 717001 vo výške  59 331 Eur na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ, ktorý je 
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možné čiastočne pokryť presunom finančných prostriedkov z inej výdavkovej kapitálovej 
položky a následne by bolo možné poskytnúť dotáciu 14 000 Eur na bežné výdavky pre 
základnú školu, čím by boli dodržané  všetky rozpočtové pravidlá.  
Zmeny v Návrhu rozpočtového opatrenia č. 5/2019: 
Kapitola   0810 položka 717 001 Realizácia nových stavieb             59 331 Eur        (čiastočne 
pokryté znížením položky 717001 z kapitoly 09121 a čiastočne inými zdrojmi obce)  
Kapitola 09121 položka 717 001 Realizácia nových stavieb                        -14 000 Eur  
Kapitola 09121, 09211 položka  635006 Údržba budov a priestorov            14 000 Eur 
(výdavok bude zaradený do samostatného účtovníctva školy, do úpravy rozpočtu školy číslo 
3/2019) 
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo  s dofinancovaním  údržby elektroinštalácie v budove ZŠ 
s MŠ E.A.Cernana z rozpočtových prostriedkov obce dotáciou 14 000 Eur, ktorá sa zahŕňa do 
úpravy rozpočtu školy č. 3/2019 a do Rozpočtového opatrenia obce č. 5/2019 v zmysle takto 
predneseného návrhu.  
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3-
2019 neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3-2019.  
 
Po tomto bol poslancom OZ odprezentovaný hlavnou účtovníčkou obce celkový Návrh 
Rozpočtového opatrenia obce č. 5/2019 vrátane už prednesenej zmeny v návrhu.  
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 5/2019 neboli vznesené žiadne 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-11.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2019. 
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Ad.12 Rôzne 
 

Navýšenie ceny za odpad 
Informatívnu správu o nutnosti navýšenia ceny za zber a likvidáciu TKO predstavil 
poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie Ing. Ján Lisko.  
 
Zmena výšky „Skladočného“  
Info: https://www.menejodpadu.sk/vypocitajte-si-aka-je-vasa-miera-triedenia/  
 
Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad 330/2018 sa mení výška „skladočného“ podľa 
percentuálnej miery zatriedenia: Je to pomer separovaného odpadu ku celkovému množstvu 
odpadu (pomer odpadu, ktorý je možné zhodnotiť s tým, ktorý už nie je možné zhodnotiť). 
Číslo určuje, do ktorej kategórie „poplatkov“ je Obec zaradená a akú výšku bude 
prevádzkovateľ skládky fakturovať pre viaceré komodity ako OBJ, ZKO, DrSO 
...Prevádzkovateľ skládky odvádza peniaze Environmentálnemu fondu. 
 

1. Percentuálne zatriedenie a výška poplatku „Skladočné“: 

Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov http://www.epi.sk/zz/2018-330  
 

2. Výpočet poplatku, povinnosti, Environmentálny fond: 
 
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. 
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov:  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/ ........ „nadväzuje 
na Skladočné“ 
 
Dôsledok: 
Ak ostane rovnaká výška poplatku za odpad a rovnaké množstvo odpadu ako v 2018, 
a rovnaké množstvo vyseparovaného odpadu, tak vznikne nárast k aktuálnym nákladom. 
Poz. Potrebné akceptovať zvýšenie cien za služby spojené s vývozom odpadov od TKO 
Semeteš: +3 000 € / ročne 
 
• Rok 2019: nárast nákladov zo „zákona“ o 6 400 €................... + 3 000 € 
• Rok 2020: nárast nákladov zo „zákona“ o 12 500 €................... + 3 000 € 
• Rok 2021: nárast nákladov zo „zákona“ o 15 100 €................... + 5 000 € (predpoklad na 

základe min. mzdy) 
Riešenie resp. východisko je len jedno – zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu zo 
strany obyvateľov. 

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie otázky k informácií Združenia TKO Semeteš n.o. o 
spoplatnení odpadu, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu Združenia TKO Semeteš n.o. 
o spoplatnení odpadu. 
 

Materiál z rekonštrukcie parkovísk 
Obec aktuálne rokuje o možnosti získať sponzorským darom materiál presnejšie zámkovú 
dlažbu o hrúbke 8cm vrátane podkladových vrstiev z parkovísk, ktoré sa budú rekonštruovať 
pri jednom z nákupných reťazcov. Z materiálu by sme určite vedeli vydláždiť kompletne 
parkovisko pri kostole sv. Matúša, parkovisko pred poštou a celú cestu ako vstup do kostola 
sv. Matúša. Súčasťou bude i betónový materiál, ktorý dodávateľská spoločnosť pomelie a my 
by sme ho vedeli využiť ako podkladové vrstvy na miestnych komunikáciách. Našou 
investíciou bude zaplatenie dovozu. 
 

Plán odpadového hospodárstva 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou uznesením č. 5-3/2014 schválilo  Program 
odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2011 – 2015, ktorého platnosť 
logicky skončila v roku 2015.  
Nový program odpadového hospodárstva musím byť schvaľovaný až po prijatí 
celoslovenského programu a následne po prijatí programu odpadového hospodárstva pre 
Žilinský kraj. Preto sa predkladá Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad 
Kysucou na roky 2016 – 2020 až teraz. 
Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2016 – 2020 
vypracovala pre obec RRA Kysuce.  Po jeho odobrení obecným zastupiteľstvom musí 
Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad Kysucou na roky 2016 – 2020 prejsť 
i schvaľovacím procesom na Okresnom úrade Čadca, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie. 
 
Poslancom OZ pomocou video projekcie od prezentoval Plán odpadového hospodárstva Ing. 
Ján Lisko. 
 
Nakoľko voči predloženému Plánu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 neboli 
vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

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

Uznesenie č. 3/2019-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Vysoká nad 
Kysucou na roky 2016 – 2020. 
 

Návrh na udelenie ocenení „Cena obce Vysoká nad Kysucou“ 
Pri príležitosti konania sa príležitostných Matúšovských hodových slávností v obci Vysoká 
nad Kysucou navrhujem udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“ pre nižšie 
uvedené osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu obce 
Vysoká nad Kysucou, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili 
sa o šírenie jej dobrého mena nie len v regióne Kysúc, ale i na Slovensku a za jeho hranicami. 
 

Cena obce Vysoká nad Kysucou 
 
Mgr. Antónia Hudecová 

- za celoživotné dielo a prínos v oblasti archívnictva, výskumu regionálnych a obecných 
dejín a propagáciu kysuckej histórie  

 
Mgr. Anna Hoďáková 

- za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce 
 
Mgr. Mária Grušpierová  

- za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenia dobrého mena obce 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k predloženému návrhu 
laureátov na udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje laureátov Mgr. Antóniu Hudecovú, Mgr. Annu Hoďákovú, 
Mgr. Máriu Grušpierovú na udelenie ocenenia „Cena obce Vysoká nad Kysucou“. 
 
 
 Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, Vyšný Kelčov p.č. 1165, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou – Žiadosť o podporu obce Vysoká nad Kysucou formou bezplatného využívania 
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telocvične vo Vyšnom Kelčove pre účel krúžkov vedených pod značkou „Gymnastika 
Kelčov“ 
Žiadosť predniesol a bližšie predstavil poslancom OZ prednosta OcÚ pomocou 
videoprojekcie.  
 

Starosta obce 
Gymnastika Kelčov si postupne získava viac a viac priaznivcov čo nás môže len tešiť. Doteraz 
tomu tak nebolo, ale organizácia už funguje ako občianske združenie a preto obec s nimi 
môže uzatvoriť nájomnú zmluvu na bezplatné využívanie telocvične počas vopred 
dohodnutých a vymedzených časov. Nebolo by však vhodné, aby bola telocvičňa uzavretá pre 
verejnosť každú sobotu, pretože počas zimných mesiacov je využívaná. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.4 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezplatným využívaním telocvične vo Vyšnom Kelčove 
formou prenájmu vo vymedzených časoch na dobu 1 rok.  Podmienkou je však úprava času 
počas sobôt a termínom, ktoré sú vyhradené plánovaným podujatiam.  
 
 Anton Ligač, Vysoká nad Kysucou 896, 023 55 Vysoká nad Kysucou – Žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy 
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesla pomocou videoprojekcie hlavná učtovníčka. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky ani pozmeňujúce návrhy k žiadosti 
Antona Ligača, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Antona Ligača o prenájom nebytových priestorov 
telocvične vo Vyšnom Kelčove (náraďovne) o výmere 30,16 m2 za účelom zriadenia 
posilovne na dobu nájmu 2 roky a výšku nájomnného 100,00  EUR/rok. 
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 Občianské združenie Múzeum ozbrojených zložiek Slovenskej republiky 1939-1945, 
Javorová 451/32, 958 04 Partizánske - Žiadosť o podporu pri obnove slovenského 
vojnového cintorína 
Žiadosť poslancom OZ bližšie predniesla pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka. 
 
V následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva predložili spoločný návrh podporiť 
obnovu slovenského vojnového cintorína vo výške 150 EUR, teda sumou potrebnou na 
výrobu a prevoz jedného liatinového kríža pre padlého rodáka z Vysokej nad Kysucou Jána 
Kubačáka.    
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné návrhy, dal starosta obce o predloženom návrhu podporiť 
obnovu slovenského vojnového cintorína vo výške 150 EUR, teda sumou potrebnou na 
výrobu a prevoz jedného liatinového kríža pre padlého rodáka z Vysokej nad Kysucou Jána 
Kubačáka poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podporenie obnovy slovenského vojnového cintorína 
čiastkou vo výške 150,00 EUR, teda sumou potrebnou na výrobu a prevoz jedného 
liatinového kríža pre padlého rodáka z Vysokej nad Kysucou Jána Kubačáka. 
 
 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných 
tratí a stavieb, Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina - Návrh na zrušenie priecestia - žiadosť 
o vyjadrenie v žkm 22,329 (SP0092) trate 2541: Čadca - Makov 
Žiadosť bližšie predniesol poslancom obecného zastupiteľstva prednosta OcÚ pomocou 
videoprojekcie. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

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

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

Uznesenie č. 3/2019-12.7 
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Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zrušením predmetného železničného priecestia v žkm 
22,329 (SP0092) trate 2541: Čadca – Makov. 
Odôvodnenie: Na základe vykonaného miestneho šetrenia starostom obce, železničné 
priecestie je využívané majiteľmi príslušných nehnuteľností a jeho zrušením, by došlo 
k značnému sťaženiu resp. zamedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam malou 
poľnohospodárskou technikou.  
 
 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných 
tratí a stavieb, Ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina - Návrh na zrušenie priecestia - žiadosť 
o vyjadrenie v žkm 19,292 (SP0084) trate 2541: Čadca - Makov 
Žiadosť bližšie predniesol poslancom obecného zastupiteľstva prednosta OcÚ pomocou 
videoprojekcie. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky k predloženej žiadosti, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

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

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

Uznesenie č. 3/2019-12.8 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zrušením predmetného železničného priecestia v žkm 
19,292 (SP0084) trate 2541: Čadca – Makov. 
Odôvodnenie: Na základe vykonaného miestneho šetrenia starostom obce, železničné 
priecestie je využívané majiteľmi príslušných nehnuteľností a jeho zrušením, by došlo 
k značnému sťaženiu resp. zamedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam malou 
poľnohospodárskou technikou.  
 

Návrh na počty žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana v školskom rouk 
2019/2020.  
 
Podľa §5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ 
predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie návrhy na počty 
prijímaných žiakov a návrhy na počty tried.  
 
V zmysle zákona 245/2008 Z.z. sa zápis do prvého ročníka ZŠ s MŠ E. A. Cernana konal v 
dňoch 08. 04. 2019 a 09. 04. 2019. Na žiadosť zákonných zástupcov detí, ktoré do 31. 08. 
2019 dovŕšia 6 rok života, bolo zapísaných 33 detí a z toho 29 detí bolo prijatých na riadne  
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ E. A. Cernana a 4 deťom bola odložená 
povinná školská dochádzka o jeden školský rok, 7 deti zákonný zástupcovia zapísali na 
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plnenie školskej dochádzka v ZŠ Makov, 1 dieťa bude plniť PŠD v ZŠ Liesek, 1 dieťa v ZŠ 
Staškov.  
Údaje sú aktualizované k 01. 06. 2019 podľa výsledkov zápisu ZŠ s MŠ E. A. Cernana.  
 
Následne návrh bližšie predstavil poslancom obecného zastupiteľstva pomocou 
videoprojekcie predkladateľ riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko neboli žiadne doplňujúce otázky k predloženému návrhu na počty žiakov a počty 
tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na školský rok 2019/2020, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počty prijímaných žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana na školský rok 2019/2020 v zmysle predloženého návrhu. 
 
 

Žiadosť na udelenie výnimky pre 7. ročník ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 

Podľa platnej legislatívy je minimálny počet žiakov triedy 2. stupňa Základnej školy 15 
žiakov a maximálny počet je 29 žiakov. V budúcom školskom roku bude 7. ročník 
navštevovať 12 žiakov a na udelenie výnimky je nutný súhlas zriaďovateľa. 
Poslancom OZ žiadosť bližšie predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 
Nakoľko neboli doplňujúce otázky k predloženej žiadosti o udelenie výnimky pre minimálny 
počet žiakov v 7. ročníku ZŠ s MŠ E. A. Cernana, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.10 
Obecné zastupiteľstvo udeľuje výnimku pre minimálny počet žiakov v 7. ročníku ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana počas školského roka 2019/2020. 
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  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A Cernana, Ústredie p.č. 286, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou – Žiadosť o úpravu finančného pásma + výška príspevku na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov 
Žiadosť poslancom OZ predniesol pomocou videoprojekcie riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Mgr. Alojz Žuffa.  
 
Nakoľko k Žiadosti o úpravu finančného pásma + výška príspevku na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov neboli vznesené žiadne doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2019-12.11 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o úpravu finančného pásma + výška 
príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov.  
Odôvodnenie: K úprave finančného pásma a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných 
nákladov sa aktuálne spracováva všeobecne – záväzné nariadenie.  
 
 Údržba miestnych komunikácií 
Starosta obce požiadal členov Komisie pre oblasť životného prostredia výstavby, aby 
uskutočnila obhliadku cesty. Členovia Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby sa 
zhodli, že obhliadka stavu miestnych komunikácií sa bude konať v stredu19. 06. 2019 o 14:30 
hod. so zrazom na Semeteši. 
 
 
Ad.13 Interpelácie poslancov 
 

Milan Pivko, poslanec OZ 
Čo sa týka odkúpenia pozemkov pod cintorín, týka sa to i Vyšného Kelčova? 
Dodá obec kompostéry k školskej bytovke vo Vyšnom Kelčove? 
 
Starosta obce 
Prioritou je rozšírenie cintorína v ústredí obce. Preto je nutné realizovať výkup 

pozemkov pre jeho rozšírenie. 
Samozrejme kompostéry pôjdu aj pre bytovky resp. aby som bol presný pre bytové 

spoločenstvo. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Je nejaký zámer so ZŠ vo Vyšnom Kelčove? Je potrebné vysporiadať pozemky pod 

Základnou školou vo Vyšnom Kelčove.  
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Prednosta OcÚ 
Vysporiadanie  pozemkov sa môže robiť až keď budeme vedieť zámer. 
 
Starosta obce 
Samozrejme neustále hľadám možných investorov na využitie alebo na odpredaj celej 

budovy. Jednal som už i s možným investorom na výstavbu bytov. Zatiaľ však boli všetky 
jednania neúspešné. Prestavba budovy by bola náročná a nevychádza nápočet na m². Ak by 
sme sa rozprávali o bytoch, bolo by lepšie celú budovu asanovať a realizovať výstavbu 
bytovky na „zelenej lúke“.  

 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
Mám požiadavky od p. Jána Pavlíka 
- obecný rozhlas miestnej časti u Putkov nemajú 
- sms mu nefungujú 
- oprava miestnej komunikácie 
 
Starosta obce 
Požiadavky pána Pavlíka samozrejme neberiem na ľahkú váhu. Cestu na svojej 

obhliadke posúdi komisia. Áno pán Pavlík tvrdí, že je blatitá, avšak bez vedomia obce 
realizoval bágrom jej úpravy. Neviem odpovedať na otázku či mu funguje alebo nefunguje 
príjem SMS. Potrebujeme jeho telefónne číslo, aby sme to mohli samozrejme v jeho 
spolupráci preveriť. Mali sme tu už sťažnosti, že nám prišiel náš obyvate upozorniť, že mu 
nechodia SMS, ale on ani nepožiadal baby sme jeho číslo zaradili do SMS brány. Ak Vás 
môžem poprosiť, apelujte na našich obyvateľov, aby si skôr do svojich smart telefónov stiahli 
aplikáciu Vysoká nad Kysucou, kde posielame všetky dôležité správy v plnom rozsahu, 
lebo nie sme obmedzení počtom znakov. 
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Ad.13  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 tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2019 
ukončil o 18:53 hod. 

 
 
 
 
 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár               ..................................... 

Jozef Zborovan                          .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová               ................................... 


