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Zápisnica OZ č. 6/2019 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 30. 08. 2019 
v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom o 13:00 
hod. 
 
 
Prítomní: 
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha 
Poslanci OZ :  Ing. Miroslav Dočár 
                         Miroslav Dorman 
                         Jaroslav Gajdica 
                         Mgr. Katarína Jantošová 
                         Mgr. Katarína Chnapková   
                         Mgr. Janka Jurčová 
                         Jozef Zborovan                                
 
 
Neprítomní poslanci OZ:  Daniel Lysík, Milan Pivko 
Prednosta Obecného úradu: neprítomný 
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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome (bude zaslané e-mailom)  

Predkladá: Dávid Nekoranec 
4. Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana (bude zaslané e-mailom) 

Predkladá: Mgr. Anton Varecha 
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

9/2019 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

6. Rôzne (videoprojekcia) 
7. Interpelácie poslancov 
8. 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 6. 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, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Jantošová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 30. 
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:   Mgr. Katarína Chnapková 

  Mgr. Janka Jurčová 
Návrhová komisia: Miroslav Dorman 

        Mgr. Katarína Jantošová 
 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Jantošová, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka Jurčová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
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Ad. 3 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome     
 
 Starosta obce 

 Uznesením č. 7/2018-4.3 zo dňa 11. 09. 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť 
Ing. Jozefa Hermanna o pridelenie nájomného bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovilo 
dobu nájmu na 2 roky.   

 Pán Jozef Hermann byt spoločne užíval aj s pani Danielou Uhlíkovou. Pán Ing. Jozef 
Hermann doručil na obec žiadosť o ukončenie nájmu a zároveň bola na tunajší obecný úrad 
doručená žiadosť pani Daniely Uhlíkovej o prenájom jednoizbového bytu č. 3 s výmerou 
45,06 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov. 

 Následne poslanec OZ p. Ing. Miroslav Dočár, podal stanovisko k prideleniu 2-
izbového bytu č. 3 s výmerou 45,06 m²  v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov.  

 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Po zvážení všetkých skutočností v stanovisku komisie navrhujeme, aby bol dvojizbový byt č. 3 
s výmerou 45,06 m²  v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov prenajatý pani Daniele Uhlíkove. 
 

Nakoľko nemal nikto k tejto žiadosti žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o 
predloženej žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov pani 
Daniele Uhlíkovej a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 
 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu č. 4 v 16-bytovom nájomnom 
dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. 

Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 4/2019-3.1 scválilo pridelenie nájomného bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 



Strana 5 z 11 Zápisnica č. 6/2019 
  
 

miestnej časti Nižný Kelčov žiadateľom v  pani Zuzane Nemcovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou p. č. 389, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
  
 Bc. Dávid Nekoranec 
 Pani Zuzana Nemcová ma telefonicky informovala, že má záujem schválený byt 
prevziať, no jej finančný príjem je 500 € v hrubom, čo nie je postačujúce, aby mohla zaplatiť 
nájomné za byt. 
  
 Starosta obce 
 Nájomný byt č. 4 sme na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva schválili p. Zuzane 
Nemcovej, rodenej Vavricovej na základe toho, že v byte bude bývať spoločne so svojou 
matkou, na ktorú mala dostať opatrovnícke. Opatrovnícke na matku však žiadateľke nebolo 
schválené a jej matka chce ostať bývať vo svojom dome. Znamená to, že došlo k zmene a 
finančné podmienky sú nedostačujú na to, aby dokázala zaplatiť nájomné a samozrejme mať 
i finančné prostriedky na život. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Mesačný príjem 500 € nie je postačujúci na to, aby pani Zuzana Nemcová mohla platiť 
nájomné a tým, že jej mama s ňou nebude bývať, nesplnila podmienky pridelenia bytu. 
   
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
 Pani Zuzane Nemcovej sme schválili žiadosť na základe toho, že bude bývať s jej 
matkou a bude mať dostatočné finančné prostriedky, nie na základe toho, že bude bývať sama, 
takže nespĺňa podmienky pridelenia bytu. Žiadosť ostane v evidencii a keď sa jej finančné 
podmienky zlepšia, môžeme v prípade uvoľnenia bytu žiadosť opätovne prerokovať.  

 

Starosta obce 
V zmysle Uznesenia č. 4/2019-3.2 zo dňa bude teda byt č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16-

bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
pridelený v zmysle schváleného poradia Ivane Kubicovej, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 
1323, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 

 
 
Ad. 4 Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 
 Starosta obce 
 Zámerom výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana sa obec Vysoká nad 
Kysucou zaoberá už niekoľko rokov. Našu snahu sme deklarovali s troma podanými 
žiadosťami, ktorými sme sa v rokoch 2016, 2017 a 2018 zapojili do zverejnených výziev 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bohužiaľ, žiadosti boli posúdené ako 
neúspešné a obci sa nepodarilo na realizáciu zámeru získať žiadnu dotáciu. I napriek týmto 



Strana 6 z 11 Zápisnica č. 6/2019 
  
 

neúspechom sme však postupne pracovali na príprave potrebnej dokumentácie a realizácii 
všetkých potrebných krokov, aby sme mohli stavbu telocvične realizovať i prípadne 
z vlastných resp. úverových finančných zdrojov. Realizácia projektu „Výstavba telocvične pri 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ predpokladá investíciu vo výške 530 000,00 EUR. Obec tieto 
finančné prostriedky  nemá, a preto ich bude potrebné kryť z úverových zdrojov.  
 Hlavného kontrolóra obce by som preto požiadal o vypracovanie stanoviska,  
k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania (úveru). Stanovisko Vám bolo zaslané 
elektronicky. 
 
 Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 

 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania ako aj účelné, efektívne 
a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami upravuje zákon č.583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prihliadať je potrebné aj na ostatné 
súvisiace právne predpisy, ktoré stanovujú podmienky celkového výsledku hospodárenia 
v rozpočtovom období a nakladania s majetkom obce. K možnosti prijatia návratných zdrojov 
financovania na pripravovaný projekt výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
predkladám stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru), ktoré vám bolo 
doručené elektronicky. 
 Odporúčam výšku úveru maximálne 400 000 €, viac by som neodporúčal, na dobu 10 
rokov s úrokovou sadzbou 3% rozdelených do viacerých rozpočtovým období, tým pádom by 
sme to nemuseli kryť za jeden rok, ale mohlo by sa to rozdeliť na viacero rokov, minimálne tri 
roky. Ročné splátky by boli na takej úrovni, že by sme si mohli dovoliť dokončiť aj niektoré 
ďalšie drobné projekty v obci. Priemerné ročné splátky pri úrokovej sadzbe by boli 46 600 €. 

 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-4.1 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu 
návratných zdrojov financovania -  investičného úveru pre projekt výstavby telocvične pri 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 

Starosta obce 
 Projekt realizácie telocvične je potrebné realizovať a preto budeme musieť možno 
odstúpiť od niektorých projektov, súčastne budeme pokračovať s projektom realizácie 
chodníkov v našej obci. Situácia na trhu je v súčasnosti veľmi priaznivá pre vybavenie úveru. 
Je samozrejmé, že zrealizujeme medzi jednotlivým bankami prieskum, aby sme mohli úver 
čerpať za čo najvýhodnejších podmienok. Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, 
aby po zvážení všetkých „ZA“ aj „PROTI“ podporili predložený návrh a tak jasne 
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deklarovali náš záujem a snahu doslova naplniť sen mať vlastnú telocvičňu pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana.  

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému návrhu prijatia 
návratných zdrojov financovania (úveru) vo výške maximálne 400 000,00 EUR na 
financovanie projektu ,,Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ na dobu 10 rokov, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania (úveru) vo výške 
maximálne 400 000,00 EUR na financovanie projektu ,,Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana“ na dobu 10 rokov.  

 
 

Ad. 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou, Rozpočtové 
opatrenie č. 9/2019 

 
            Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 predniesol starosta obce. Na prejednanie obecného 
zastupiteľstva bolo  doručené rozpočtové opatrenie obce č. 9/2019, ktorého súčasťou sú 
úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2019 a č. 6/2019.  O odprezentovanie úprav 
rozpočtu základnej školy pomocou videoprojekcie  požiadal starosta obce riaditeľa ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu. 
 
 
 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ a MŠ E. A. Cernana 
 Predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtu - Rozpočtové 
opatrenie ZŠ s MŠ E.A. Cernana č. 5/2019, k tejto úprave rozpočtu nás dotlačila situácia s 
obedmi zadarmo, nakoľko školská kuchyňa nie je prevádzkovo schopná pokryť dodávku stravy 
v závislosti so zvýšením počtom  stravníkov, je nutné zakúpiť elektrickú panvicu v hodnote 3 
800€. 
V blízkej budúcnosti bude potrebné dovybavenie školskej jedálne, pretože už terajšia kapacita 
nie je postačujúca. Je potrebné dokúpiť ďalšie dva kotly na miešanie cesta, pretože koláče sa 
robia na štyrikrát. Nárast počtu stravníkov spôsobil, že kuchyňa potrebuje  väčšiu škrabku na 
zemiaky, regály na skladovanie potravín, ďalšiu platničku a iné vybavenie.  
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 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Pán riaditeľ si zisťoval všetky potrebné informácie k obedom zadarmo pre všetkých 
školákov. Túto problematiku je naozaj potrebné riešiť a dožadovať sa dovybavenia školskej 
jedálne. 
  
 Nakoľko k predloženému návrhu na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E.A. Cernana č. 5/2019 
už neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2019, ktorá je 
súčasťou rozpočtového opatrenia obce č. 9/2019. 
 
 Následne  riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffa odprezentoval pomocou 
videoprojekcie úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E.A. Cernana č. 6/2019.  
 
 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ a MŠ E. A. Cernana 

V tejto úprave rozpočtu dochádza k navýšeniu prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu 
 o 730 € a to za zber papiera, ktoré neboli pôvodne rozpočtované, vo výdavkovej časti sú 
rozpočtované na nákup materiálu. Zároveň dochádza ešte k presunu výdavkov za prenesené 
kompetencie, čím sa však nemení celková výška výdavkov.  
Výsledná suma úpravy rozpočtu č. 6/2019 je: navýšenie o 730 € na  príjmy a navýšenie o 730 
€  na výdavky. 
 
Nakoľko k predloženej úprave rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2019 už neboli vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E.A.Cernana č. 6/2019, ktorá je 
súčasťou rozpočtového opatrenia obce č. 9/2019. 
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Následnej starosta obce odprezentoval samotné rozpočtové opatrenie obce č. 9/2019. 
 

 Návrh Rozpočtového opatrenia č. 9/2019 vychádza predovšetkým zo schválenia 
návratných zdrojov financovania (úveru) z účelom Realizácia projektu „Výstavba telocvične 
pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. Výška navrhovanej sumy úveru je 400 tis. €, čo je v súlade so 
stanoviskom hlavného kontrolóra obce  k prijatiu návratných zdrojov financovania.  
 
K predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 9/2019 otváram diskusiu.   
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 9/2019 neboli vznesené žiadne 
ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-5.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2019. 
  
 
 Starosta obce 
 Tento rok by som chcel zaviesť skúšobne zber kuchynského použitého oleja. Na 
podmienkach pracujeme, zber by sa mal konať raz za dva mesiace, ale ľudia môžu doniesť 
olej aj individuálne, čo bude zvyšovať separáciu v našej obci. 
 
 
 
Ad.6 Rôzne 
 
Žiadosť o vyradenie majetku 
 
 Bc. Dávid Nekoranec 
 Predkladám žiadosť obce Vysoká nad Kysucou o vyradenie 200ks stoličiek - 
Holanďaniek, nakoľko sa tieto stoličky nepoužívajú, sú opotrebované a morálne zastaralé. 
V prípade ich vyradenia sa ich pokúsime odpredať po 0,50 € za kus, inak by sa museli 
zlikvidovať. 
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 Nakoľko k predloženej žiadosti  neboli vznesené žiadne ďalšie doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 
Chnapková,  Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-6  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie majetku obce Vysoká nad Kysucou 
v zmysle predloženého súpisu. 
 
 
Ad.7 Interpelácie poslancov 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Ďalej by som sa chcela informovať v akom štádiu je riešenie cesty v miestnej časti 
obce Semeteš, či už prebehlo výberové konanie na výstavbu cesty. 
 

Starosta obce 
 Pani predsedníčke napíšem úradný list a predpokladám, že do nasledujúceho 
obecného zastupiteľstva budem mať viac informácií.  
 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Ja by som sa chcel informovať, v akom štádiu je riešenie mosta na Širokom moste. 
 
Starosta obce 

 Na tento most je vydané stavebné povolenie, je zmonitorovaný a ku každému mostu, 
ktorý ide popri ceste som dával pripomienku, aby v prípade jeho rekonštrukcie bolo myslené 
i na výstavbu chodníka. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Na základe požiadavky starostu obce som preveril možnosti presunutia rozhlasu na 

Nižnom konci tak ako to žiadala pani Hancová. Rozhlas je možné presunúť o 1 stĺp vyššie, 
pretože p. Holazová dobre nepočuje, čo sa hlási v miestnom rozhlase a p. Hancovej obecný 
rozhlas pri jej dome veľmi kričí. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Chcela by som informovať o tom, že by bolo dobré dať okolo lezeckej steny umelý 

trávnik prípadne nejaký zmäkčený povrch, nakoľko teraz tam sú kamene, ktoré sú pri doskoku 
nebezpečné pre deti.  
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Ďalej by som chcela informovať o tom, že u nás bol čistená odvodňovacia priekopa, 
no jej čistenie bolo uskutočnené len v krátkom úseku a zvyšná časť nebola vyčistená, čo 
spôsobuje upchávanie tohto úseku. 

Pri dome p. Kubalovej pri ihrisku sú pomerne vysoké stromy, ktoré zasahujú pod 
elektrické vedenie a bolo by dobré ich zrezať. 

 
Starosta obce 
Oválne kamienky sú schválenou dopadovou plochou. 
Čo sa týka priekopy, snažlili sme sa s brigádnikmi o jej vyčistenie, avšak nános je tak 

masívny, že to bude musieť byť zrealizované bágrom. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Chcel by som poprosiť, o oslovenie Správy ciest, aby prečistili priepust u nás na 

Nižnom konci, ktorý vyúsťuje pod hlavnou cestou, často sa tento priepust upcháva.   
 
 
Ad.8 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 šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2019 
ukončil o 14:15 hod. 

 
 
 

     Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová               ..................................... 

Mgr. Katarína Chnapková                                    .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                         ................................... 


