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Zápisnica OZ č. 5/2019 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15.08.2019 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 
                         Jaroslav Gajdica 
                         Daniel Lysík  
                         Milan Pivko        
                         Jozef Zborovan                                
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Katarína Chnapková,   
                                            Mgr. Janka Jurčová 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
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 (videoprojekcia) 

Predkladá: Mgr. Anton Varecha 
4. Návrh Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 
7/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Rôzne (videoprojekcia) 
9. Interpelácie poslancov 
10. 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 5. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2019. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu 
žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 15. 
08. 2019.   
       
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:   Ing. Miroslav Dočár 

   Jozef Zborovan                         
Návrhová komisia: Miroslav Dorman 

        Daniel Lysík  
 

Nakoľko k daným návrhom na zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 
neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 
Poslancom obecného zastupiteľstva bola prostredníctvom videoprojekcie odprezentovaná 
kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi obecného zastupiteľstva.  

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. 

Starosta obce: 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.  

Starosta obce: 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. 

 

Starosta obce: 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... 
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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. 

Starosta obce: 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. 
 
     Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ: Chcem sa opýtať, či sú preplatky na 
nájomnom u nájomníkov v tomto bytovom dome. 

 
     Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce: Evidujeme preplatky na nájomnom 
u každého jedného z nájomníkov. 
 

 
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.  

Starosta obce: Vec intenzívne komunikujem s našim právnym zástupcom. Od 
samotných nájomníkom mám informáciu, že sú si vedomí nutnosti navýšenia 
nájomného pokiaľ sa majú niektoré veci v bytovke riešiť, avšak nesúhlasia so 
zmenou nájmu na dobu určitú. V mesiaci september bude zrealizované stretnutie 
s nájomníkmi, kde sa budeme snažiť nájsť vzájomný kompromis.  
Tomuto problému sa venujeme už naozaj dlho. Navrhujem preto, že zvolám 
spoločné stretnutie nájomníkov, kde sa dohodneme len na úprave výške 
nájomného resp. odvodov do fondu opráv. Pokiaľ toto nevyriešime nie sme 
schopní realizovať napr. i požadované zateplenie. Znamenalo by to však, že 
nebudeme už riešiť úpravu nájomných zmlúv, čo sa týka dĺžky nájomného 
vzťahu. 
 
     Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ: Chcem sa opýtať, či sú preplatky na 
nájomnom u nájomníkov v tomto bytovom dome. 

 
     Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce: Evidujeme preplatky na nájomnom 
u každého jedného z nájomníkov. 
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Rok 2018 

Uznesenie č. 3/2018-7.4 
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť prípadný možný postup a 

kúpne podmienky. Obec Vysoká nad Kysucou má predbežný záujem o kúpu časti 
pozemku, v ktorom je vedená časť obecného vodovodu a pretlaková šachta.  

 
 
Uznesenie č. 8/2018-3.1 

v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prostredníctvom právneho zástupcu 
obce vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, v ktorej pani Ida Chríbiková uzná 
a bude súhlasiť s existenciou už zabudovaného vodovodného potrubia a šachty 
s pretlakovým ventilom. V prípade podpísania tejto dohody z oboch strán, následne 
obec Vysoká nad Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. 
por., že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce 
a žiadateľka si ho bude môcť vysporiadať do svojho osobného vlastníctva. 

 
Starosta obce:  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 vysporiadať 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.  

Starosta obce: 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. K veci sa bližšie vyjadrí právny 
zástupca pani Janíčkovej pán Mgr. Pavol Karman.  
 

K tejto veci i: 

Uznesenie č. 3/2019-6.1 
v 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 
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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. 

 
Starosta obce: Právny zástupca pani Janíčkovej pán Mgr. Pavol Karman doposiaľ 
nekontaktoval právneho zástupcu našej obce. 

 
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. 

Starosta obce:  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. Skutočnosť je však taká, že sa jedná o parcely 
prislúchajúce k rodinnému domu pani Štefkovej. 
 

K tejto veci: 
Uznesenie č. 3/2019-6.2 

v 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 
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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. 
 
Starosta obce: Nakoľko sa jedná o tri druhy pozemkov (t.t.p., zastavané plochy 
a les) znalecké posudky museli realizovať traja znalci. K dnešnému dňu máme 
vyhotovené znalecké posudky na parcely označené ako t.t.p. a zastavané plochy. 
Čakáme na dokončenie znaleckého posudku na lesné parcely. 

 

Uznesenie č. 3/2019-12.11 
v 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.  
 
Starosta obce: Vec bude prejednávaná v samostatnom bode dnešnej schôdze. 

 
 
Nakoľko k body č. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzi OZ neboli žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
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Ad. 4 Návrh Všeobecne –záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce: Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ukladá 
zriaďovateľovi, aby formou všeobecne záväzného nariadenia určil výšku príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
školskom klube detí, ako aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 
Návrhom predkladaného Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad 
Kysucou (ďalej len „VZN“), ktorý by mal byť účinný od 1. 9. 2019, dôjde k navýšeniu 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, školskom klube detí, ako aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 
jedálni. Dôvodmi, pre ktoré je nevyhnutné pristúpiť k navýšeniu príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom klube 
detí, ako aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sú najmä 
uvedené skutočnosti: 
 

• 1. 1. 2019 došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov všetkých zamestnancov vo 
verejnej správe, tak aj nepedagogických zamestnancov materských a základných 
škôl. Postupné zvyšovanie cien tovarov a služieb v posledných rokoch spôsobilo 
zvýšenie nákladov na samotnú prevádzku školy alebo školského zariadenia. 

• MŠVVŠ SR s účinnosťou od 1. 9. 2019 určilo tri finančné pásma na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Návrh nového VZN 
navrhuje zaradiť školskú jedáleň z 1. do 2. finančného pásma a materskú školu z 
1. do 2. finančného pásma a dospelých stravníkov z z 1. do 2. finančného pásma, 
čo bolo prerokované s vedením školy a s vedúcou školskej jedálne jedální. 

• Novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov poskytuje štát Dotáciu 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a 
iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje 
posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Dotácia sa poskytuje v 
sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. 
Dotačná podpora platí pre materské školy od 1. 1. 2019 a v základných školách 
bude platná od 1. 9. 2019. 

• Obec Vysoká nad Kysucou  každoročne vynakladá zo svojho rozpočtu finančné 
prostriedky na opravy a bežnú údržbu objektov ZŠ s MŠ E. A. Cernana a 
bezodkladne rieši havarijné situácie. Okrem bežnej údržby každý rok rieši aj nové 
investície do objektov a ostatných priestorov ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Nárast 
potreby finančných prostriedkov na prevádzku ŠJ je potrebné riešiť aj 
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primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov 
formou úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 29. 7. 2019 a v zákonom 
stanovej lehote neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.  

 
 

Nakoľko k predloženému Návrhu Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-4 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského 
stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou. 

2. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených 
obcou Vysoká nad Kysucou. 

 
 
 
Ad. 5 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce 
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky. Hlavného kontrolóra obce 
poprosím o prípadné doplnenie resp. zodpovedanie Vami vznesených otázok. 
 
Hlavný kontrolór obce pomocou videoprojekcie poslancom OZ bližšie ozrejmil a predstavil 
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 04072019 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana.  
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Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly č. 04072019 - ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana  neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-5.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly             
č.04072019 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
V poradí ako ďalšiu hlavný kontrolór obce predstavil Správu o výsledku finančnej kontroly na 
mieste č. 05082019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad 
Kysucou. 
 
Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 05082019 – úsek 
rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou neboli žiadne 
pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-5.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
05082019 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
Ad. 6 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
Starosta obce 
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 spracoval prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák. 
 
Následne prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu prednosta 
obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do 
zverejnených výziev. 
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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 

projektu 

OBNOVA PODLAHY GARÁŽI V HASIČSKEJ ZBROJNICI č. 524 
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 - dotácia 9.049,88 € 

 
 

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 WiFi pre Teba – Obec Vysoká nad Kysucou 
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projektu  
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 Žiadosť bola posúdená ako úspešná - dotácia 14.250,00 € 

 
   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 

Podprogram č.2 :  Rozhýbme detí a mládež 

Názov 

projektu 

Výstavba detského ihriska 

 
Cieľ Výstavba detského ihriska  v areáli materskej školy . 
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projektu  

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 – štandardná 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 € 
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Vyjadrenie Žiadosť nebola úspešná. 

 
  B 5.)  

Poskytovateľ 

NFP 

ÚRAD ŽSR, odbor kultúry 

Komenského 48, 011 09 Žilina 

Výzva: 2/2019 

Program: Dotácie pre regióny 

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 posúdená ako úspešná - dotácia 1.000,00 € 

 
    B 7.)  

Poskytovateľ 

NFP 

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo 

Palárikova 87, 022 01 Čadca 

 

Program: Podpora lokálnych komunít 
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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 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 € 
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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 € 

 
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 

Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 
                     vrátane zatepľovania 

Názov 

projektu 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO 
ÚRADU č.s. 215 
 

Cieľ 

projektu 

Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy so sídlom Obecného úradu – 

zateplenie budovy (obvodové steny a strešný plášť),  výmena okien 
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Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................172.994,00 € 

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

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná  - dotácia 50.000,00 € 

 
Starosta obce: V súvislosti s touto podanou žiadosťou sme zvažovali realizáciu jednej 

z dvoch variant. Buď zatepliť strop, kde sú veľké tepelné úniky alebo zatepliť vonkajšiu stenu 
na budove obecného úradu a to tej zo strany pri supermarkete COOP Jednota. Avšak kvôli 
obrovským tepelným únikom, cez poval tejto budovy, v dôsledku čoho sa začali tvoriť na 
dažďových zvodov ľadovce, ktoré ich poškodili sme sa rozhodli realizovať zateplenie 
stropov. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ: Myslím, že je rozumné ísť do zateplenia stropu, to 
je momentálne väčšia priorita, ako zatepliť len jednu zo stien. 
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ: Súhlasím s p. Dočárom, je teba najskôr spraviť strop. 
 
  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 € 
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Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  10.05.2019 

 
  B 14.)  

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 
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 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  13.06.2019 

 
  B 15.)  

Poskytovateľ 

NFP 

Ministerstvo vnútra SR 
Prezídium Policajného zboru 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

 

Názov 

projektu 

BEZPEČNE DO ŠKOLY, BEZPEČNE ZO ŠKOLY 
 

Cieľ 

projektu 

Činnosť súvisiaca s bezpečnosťou cestnej premávky 

-  Osvetlenie priechodu pre chodcov pri ZŠ s MŠ a osadenie meračov rýchlosti za 
účelom zníženia rizika zrážky  chodcov s motorovými vozidlami 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................9.760,30 €  

Spolufinancovanie ...................................................................................  513,70 € 
Spolu...................................................................................................... 10.274,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  17.06.2019 
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B 16.) 

Poskytovateľ 

NFP 

Úrad vlády SR 
Sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

 

Názov 

projektu 

NAŠTARTUJME ROZVOJ HORNÝCH KYSÚC 
 

Cieľ 

projektu 

Činnosť súvisiaca s bezpečnosťou cestnej premávky 

Predmetom je: 
-  návrh priechodu pre chodcov s nasvietením na št. ceste II/487 v ústredí obce, 
- zníženie existujúceho chodníka a realizácie bezbariérového chodníka  ako aj 

realizácie autobusového zastávkového  pruhu 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................33.414,93 €  

Spolufinancovanie ................................................................................... 3.712,78 € 
Spolu...................................................................................................... 37.127,71 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  26.06.2019 

 
 
Nakoľko k predloženému bodu Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených 
výziev neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-6.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
 
 
Verejne dostupná elektrická nabíjacia stanica  
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu č.: 18409/2019-4210-36886 na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne dostupných elektrických 
nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom je podpora 
rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. 
Zapojením sa do zverejnenej výzvy by obec mohla získať dotáciu na výstavbu takejto 
nabíjacej stanice vo výške 5 000,00 EUR. Predpokladaný rozpočet je 5 500,00 EUR čo 
znamená, že spoluúčasť obce by bola max. 500,00 EUR, pričom v rámci súťaže môže 
samozrejme dôjsť k zníženiu ceny. 
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Nakoľko k predloženému návrhu na Spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pod názvom 
„Nabíjacia stanica pre elektromobily vo Vysokej nad Kysucou“ v rámci výzvy: č.: 
18409/2019-4210-36886 neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. Spracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania 
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pod názvom „Nabíjacia stanica 
pre elektromobily vo Vysokej nad Kysucou“ v rámci výzvy: č.: 18409/2019-4210-
36886. 

2. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Nabíjacia stanica pre 
elektromobily vo Vysokej nad Kysucou“ zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov, v sume 500,00 EUR. 

 
 
Ad. 7 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové 

opatrenie č. 7/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 
 
Obe rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené  
prostredníctvom video prezentácie. Ako prvé bolo Rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ktoré je 
v kompetencii starostu. O jeho predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce p. 
Janu Kubalovú.  
 
Následne hlavná účtovníčka obce p. Jana Kubalová odprezentovala obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom videoprojekcie  Rozpočtové opatrenie č. 7/2019. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu č. 7/2019 neboli vznesené žiadne 
pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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       Uznesenie č. 5/2019-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
7/2019. 
 
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 8/2019 bol poslancom OZ zaslaný elektronicky. O  detailné 
odprezentovanie žiadam hlavnú účtovníčku obce pani Janu Kubalovú. 
 
Následne hlavná účtovníčka obce p. Jana Kubalová odprezentovala obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom videoprojekcie  Rozpočtové opatrenia č. 8/2019. 
 
Nakoľko k predloženému bodu Rozpočtové opatrenie č. 8/2019 neboli žiadne pripomienky, 
dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2019. 
 
 
Ad. 8 Rôzne 
 

• Žiadosť o skončenie nájomného vzťahu  
MUDr. Pavol Zimka, stomatológ, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti o skončenie nájomného vzťahu neboli žiadne pripomienky, 
dal starosta obce o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MUDr. Pavla Zimku o ukončenie prenájmu v 
nebytových priestoroch v budove Zdravotného strediska č. 1260. 
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• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
MDDr. Dávid Masarik, Nižný Kelčov č. 891, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
 

MDDr. Dávid Masarik, stomatológ 
     Chcel by som požiadať o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku 
č. 1260 nakoľko stomatológ MUDr. Pavol Zimka ukončil zo zdravotných dôvodov 
prenájom v týchto priestoroch. Chcel by si otvoriť vlastnú stomatologickú ambulanciu 
a priestory na Zdravotnom stredisku mi priestorovo vyhovujú. Mám záujem 
prevádzkovať stomatoligickú ambulanciu v tejto obci, avšak budem nútený priestory 
zrekonštruovať a zmodernizovať. 

 
Starosta obce 
     Žiadosť MDDr. Dávida Masarika môžeme len v plnej miere privítať a samozrejme 
podporiť. V dobe nedostatku lekárov je mladý stomatológ, ktorý bude pôsobiť v našej 
obci len a len prínosom nie len pre obyvateľov našej obce, ale i pacientov zo širšieho 
okolia. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti o prenájom nebytových priestorov MDDr. Dávidom 
Masarikom neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-8.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Súhlasí so žiadosťou MDDr. Dávida Masarika o prenájom nebytových priestorov 
v budove Zdravotného strediska č. 1260  za účelom zriadenia zubnej ambulancie. 

2. Súhlasí, aby prenajaté priestory v budove Zdravotného strediska č. 1260 boli sídlom 
firmy DAMADENT s.r.o. 

 
 

• Žiadosť o náhradu časti nákladov na rekonštrukciu priestorov a zápočet 
nájomného 
MDDr. Dávid Masarik, Nižný Kelčov č. 891, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
MDDr. Dávid Masarik, stomatológ 
     Tak ako som už uviedol priestory kde plánujem prevádzkovať stomatoligickú 
ambulanciu po MUDr. Zimkovi by som chcel zrekonštruovať a zmodernizovať. 
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Predloženou žiadosťou by som chcel požiadať obec, aby sa na tejto rekonštrukcii 
spolupodieľala. 
     Náklady na rekonštrukciu budú predstavovať približne 12 500 EUR. V tejto sume 
sú náklady na materiál 9 100 EUR a náklady na prácu 3 400 EUR. Náklady na prácu 
by som znášal v plnej výške vo svojej réžii. Z nákladov na materiál žiadam refundovať 
sumu 7 000 EUR, zostávajúcu časť 2 100 EUR žiadam započítať s nájmom za 
prenajatý priestor. 

 
Starosta obce 
     Predpokladám, že obecné zastupiteľstvo zámer rekonštrukcie prenajatých 
priestorov plne podporí. V schválenom Rozpočte obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2019 sme s takouto investíciou nepočítali. Tým nechcem povedať, aby sme nehľadali 
spôsob na možnú dohodu, ale jednoducho aktuálne nemáme v rozpočte voľné finančné 
prostriedky, aby sme mohli investovať do rekonštrukcie ambulancie.  
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu obce o vyhlásenie prestávky, aby 

sa mohli vzájomne poradiť spoločne s hlavnou účtovníčkou a starostom obce. 
 
Po vzájomnej porade hlavná účtovníčka obce predniesla nasledovný návrh: 
     Nakoľko obec nedisponuje v rozpočte s voľnými finančnými prostriedkami a na 
poskytovaní stomatologických služieb máme eminentný záujem navrhujeme, že 
náklady na rekonštrukciu prenajatých priestorov v budove Zdravotného strediska č. 
1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie budú započítané vo výške 
mesačného nájmu a poplatku za služby, ktoré sa stanovujú vo výške 200 Eur mesačne 
po dobu 4 rokov tj. 9 600 Eur. Týmto spôsobom, bude zaručené, že sa Vám 
investované finančné náklady vrátia vo väčšej výške ako ste žiadali a budete mať 
zároveň i garantovanú dlhšiu dobu námu.  
 
Starosta obce 
     Zároveň sa ako obec i zaväzujeme, v čo najkratšom čase zrealizovať rekonštrukciu 
toaliet na zdravotnom stredisku, pričom jedna z toaliet bude ako bezbariérová. 
 
 
 
MDDr. Dávid Masarik, stomatológ 
S predloženým návrhom súhlasím. 
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Nakoľko k predloženému návrhu náhrady nákladov na rekonštrukciu prenajatých priestorov 
v budove Zdravotného strediska č. 1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie 
neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce 
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

       Uznesenie č. 5/2019-8.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Súhlasí s rekonštrukciou prenajatých priestorov v budove Zdravotného strediska č. 
1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie 

2. Súhlasí so zápočtom nákladov na rekonštrukciu prenajatých priestorov v budove 
Zdravotného strediska č. 1260 za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie vo 
výške mesačného nájmu a poplatku za služby, ktoré sa stanovujú vo výške 200 Eur 
mesačne po dobu 4 rokov tj. 9 600 Eur.  

3. Ukladá hlavnej účtovníčke obce vykonať zúčtovanie vynaložených finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu a ročne zúčtovávať skutočné náklady na nájom a služby 
pre účely vyčíslenia započítanej sumy na rekonštrukčné práce. 

 
 

• Žiadosť o predĺženie prevádzky elokovanej triedy materskej školy vo Vyšnom 
Kelčove 
Rodičia detí navštevujúcich elokovanú triedu MŠ Vyšný Kelčov v zastúpení poslanec 
OZ Daniel Lysík, Vyšný Kelčov č. 1207, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Skúšobná doba ukázala. že predĺženie prevádzkovej doby vnímali všetci rodičia 
pozitívne, hlavne tí pracujúci a taktiež deťom sa predĺženie času so svojimi rovesníkmi 
pri rôznych aktivitách páči a počet ostávajúcich detí  v MŠ bol vysoký. 
Počas skúšobnej doby sa našlo riešenie aj na problém s pracovnou dobou p. Liskovej 
(výdaj stravy, upratovanie...), ktorá by úpravou začiatku pracovnej doby zo 7:00 hod 
na 6:00 hod. nemala roztrhaný pracovný čas resp. deň a bola by ochotná aj naďalej 
vykonávať kumulovanú funkciu. Úprava jej pracovnej doby žiadnym spôsobom  
nenaruší prevádzkový poriadok MŠ. Nie je teda nutné prijímať ďalšieho pracovníka na 
polovičný úväzok s avizovanými náklady cca 4 500 €/rok. 
     Predĺženie prevádzkovej doby predstavuje teda len minimálne náklady, ktoré 
zahŕňajú zvýšenie jedného existujúceho úväzku 75% na 100% a prípadné náklady na 
el. energiu a iné  počas predĺženia, ktoré sú zanedbateľné a ktoré sme si takpovediac 
už vyskúšali, keď bola prevádzková doba predĺžená v závere minulého školského roka. 
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Gabriela Kubačáková, zástupkyňa rodičov MŠ Vyšný Kelčov 
     Súhlasím s p. Lysíkom, chcela by som apelovať na poslancov OZ, aby dobre zvážili 
túto predloženú žiadosť, nakoľko mnoho rodičov z Vyšného Kelčova by naozaj toto 
predĺženie prevádzkovej doby MŠ uvítalo. Je jasné, že hlavným argumntom proti je to, 
že rodičia nedali svoje deti do základnej školy na Vysokú, ale je to ich rozhodnutie. 
 
Starosta obce 
     Rozhodnutie rodičov z Vyšného Kelčova, ktoré i napriek našej snahe vychádzať im 
v ústrety, predsa len dať svoje deti do záladnej školy na Makov v nímam ako ich 
neustálu pomstu zato, že obec zatvorila základnú školu vo Vyšnom Kelčove. Pritom 
neustále klesajúci počet detí je dôkazom, že to rozhodnutie nebolo zlé. Mám 
informácie, že rodičia detí z Vyšného Kelčova požadujú po obci Makov, aby im 
zriadila školský autobus z Vyšného Kelčova, ktorý trebár na Vysokú premáva. Úsudok 
si potom môžete urobiť každý sám a individuálne. Rozhodnutie je však vyždy na 
rodičoch. Pravda je však taká, že tí ktorí sa tak rozhodli už to aj urobili a my nemáme 
právo trestať deti, ktoré sú v materskej škôlke teraz a osobne s predĺžením 
prevádzkovej doby súhlasím. Bol som sa tam niekoľko krát pred prázdninami pozrieť 
po 16:00 hod. a počet detí, ktoré v škôlke bol dokazoval, že predĺženie prevádzkovej 
doby rodičia hojne využívajú a teda má to zmysel. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som túto žiadosť na dnešnou OZ neriešil, nakoľko tu nie sú prítomní poslanci 
Mgr. Janka Jurčová ani Mgr. Katarína Chnapková. Aj oni by sa chceli určite k tomu 
vyjadriť. Povedzme si, ale zasa druhú stránku veci, že škôlka vo Vyšnom Kelčove 
zostala v prevádzke pod podmienkou, že rodičia z Vyšného Kelčova dajú deti na 
Vysokú do školy a nestalo sa tak,  väčšina detí išla na Makov. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Nesúhlasím s p. Dočárom, túto žiadosť treba vyriešiť dnes na tomto obecnom 
zastupiteľstve. Je pravdou, že rodičia dali deti na Makov do školy, ale nemôžeme 
odstaviť časť obce Vyšný Kelčov od škôlky, keď celkové náklady na jej zachovanie nie 
sú zas také veľké, aby sme to z obecného rozpočtu nevedeli vykryť.  
 
Starosta obce 
     Táto schôdza bola riadne zvolaná a preto evidím dôvod prečo v danej veci 
nerozhodnúť, nakoľko sa blíži i začiatok školského roka. 
 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     To, že rodičia 5 detí sa rozhodli umiestniť ich do základnej školy v Makove 
samozrejme spôsobuje stratu a organizačné problémy našej školy, čo nás dobehne pri 
prechode tohto ročníka na druhý stupeň, kedy sú už podmienkou pre otvorenie dvoch 
tried iné počty žiakov v triede. Mrzí ma to, že sa aktívne snažíme komunikovať 
s rodičmi vo Vyšnom Kelčove a oni ako keby si vydobijú svoje a potom dajú deti do 
školy na Makov. 
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     To, že sa podarilo nájsť vhodný spôsob úpravy pracovnej doby pani Liskovej je 
veľké pozitívum. Je nutné a poprosil by som, aby obecné zastupiteľstvo o žiadosti 
rozhodlo dnes, nakoľko i ja si musím zariadiť organizáciu nadchádzajúceho školského 
roka. 
     Myslím si, že by obecné zastupiteľstvo s predĺžením prevádzkovej doby materskej 
školy vo Vyšnom Kelčove za týchto podmienok mohlo súhlasiť a my uvidíme aký postoj 
zaujmú opäť samotní rodičia detí. 

 
 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti o predĺženie prevádzky elokovanej triedy materskej školy vo 
Vyšnom Kelčove neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva  o tejto žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-8.4 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Schvaľuje žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana vo Vyšnom Kelčov. 

2. Súhlasí s predĺžením prevádzkovej doby elokovanej triedy materskej školy vo 
Vyšnom Kelčove do 16:30 hod. s účinnosťou od 15. 02. 2019 

 
 
 
 

• Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2019 
 
V tomto bode predstavil prostredníctvom videoprojekcie riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa  obecnému zastupiteľstvu Hospodárenie ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2019. 
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Nakoľko k predloženému Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k        
 30. 06. 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-8.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
k 30. 06. 2019. 
 
 

• Návrh na vyradenie inventárnych predmetov – kosačky 
Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou  

 
Hlavná účtovnícka obce p. Jana Kubalová predstavila prostredníctvom videoprojekcie 
obecnému zastupiteľstvu návrh na vyradenie inventárnych predmetov – kosačky.  
K predloženému návrhu boli zároveň priložené i vyjadrenia odborne spôsobilej osoby 
o ekonomickej nerentabilite opravy. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na vyradenie inventárnych predmetov – kosačky neboli 
vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov v zmysle predloženého 
zoznamu. 
 
 

• Oprava miestnych komunikácií 
 
V tomto bode starosta obce prostredníctvom videoprojekcie odprezentoval obecnému 
zastupiteľstvu predbežné cenové ponuky na opravu jednotlivých miestnych komunikácií, 
v zmysle ich osobnej obhliadky samotnými poslancami OZ.  
Nakoľko sa však začalo v centre obce s výstavbou chodníka, na dostavbu ktorého neboli 
v rozpočte obce pre tento kalendárny rok vyčlenené dostatočné finančné prostriedky jednou 



Strana 29 z 30 Zápisnica č. 5/2019 
 
 

z možných variant, je presun časti finančných prostriedkov určených na opravu miestnych 
komunikácií práve na dostavbu chodníka v centre obce. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Ja by som navrhol, aby sa realizovala aspoň oprava mosta do osady Škradné 

a vyspravenie výtlku na miestnej komunikácii v osade Semeteš presnejšie tohto nájazdu od 
hlavnej cesty po odvodňovaciu odrážku. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Súhlasím s p. Dočárom, len by som k tomu ešte pridal vyspravenie výtlku na ceste na 

Vrchrieku. Inak by som bol  za to, aby sa zvyšné finančné prostriedky použili na dokončenie 
chodníkov v Ústredí obce. 

 
 

Jaroslav Gajdica, poslanec OZ 
Taktiež súhlasím s návrhom p. Dočára, tiež si myslím, že ten výjazd na Semeteši oproti 

prevádzke U Cipára a most do osady Škradné je asi to najakútnejšie, čo by sa malo spraviť, aj 
keď by bolo najlepšie, keby sa spravili všetky cesty, ktoré sú uvedené v odprezentovanom 
návrhu. Samozrejme všetko sa odvíja od výšky finančných prostriedkov, ktoré na to obec má. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na opravu miestnych komunikácií neboli vznesené žiadne 
ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2019-8.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu miestnych komunikácií a to: 

1. most do osady Škradné 
2. napojenie miestnej komunikácie č. 51c na cestu II/541 v miestnej časti Semeteš u 

Cipára (v úseku od cesty II/541 smer k Solíkom po odvodňovaciu odrážku pod 
detským domovom)  

 
 
Ad.9 Interpelácie poslancov 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Chcel by som informovať ako dopadlo zasadnutie správnej rady TKO Semeteš. Obec 

Vysoká nad Kysucou má nízke percento vyseparovaného odpadu. Na správnej rade sme ďalej 
schválili nový cenník platieb za odpad pre podnikateľov. Zároveň chcem tiež informovať, že 
obec Klokočov odstúpila od zmluvy s TKO Semeteš o vývoze odpadu. 
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Jaroslav Gajdica, poslanec OZ 
Chcem sa opýtať, kedy sa bude kosiť Gajdicovský potok, sú tam úseky, ktoré sú úplne 

zarastené trávou.  
 
 

Starosta obce 
Intenzívne komunikujem so správcom vodného toku Gajdicovský potok, ktorým je Povodie 
Váhu, aby sa tento rok zrealizovalo jeho opätovné prehĺbenie bágrom. Pekné letné počasie sa 
snažíme využívať na množstvo prác a musím sa priznať, že toho kosenia máme dostatok. Ak by 
nám to náhodou pracovne vyšlo tak sa do toho dáme, avšak apelujem a taktiež i Vás žiadam 
o určitú osvetu, na samotných obyvateľov, ktorí bývajú priamo pozdĺž Gajdicovského potoka, 
aby vykosili aspoň časti, ktoré susedia s ich pozemkami, veď v prvom rade ide o ich ochranu. 
 
 
Ad.10 Záver 
 
Starosta obce 
Vážení páni poslanci. 
 
Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2019 
ukončil o 18:15 hod. 

 
 
 
 

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

Jozef Zborovan                          .....................................          
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová               ................................... 


