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Zápisnica OZ č. 7/2019 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 10. 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 Chnapková   
                         Mgr. Janka Jurčová 
                         Jozef Zborovan   
                         Milan Pivko                              
 
 
Neprítomní poslanci OZ:  Daniel Lysík,  Mgr. Katarína Jantošová 
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.  Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome s.č. 1142 na Nižnom Kelčove   
     (bude zaslané e-mailom)  Predkladá: Dávid Nekoranec 
5.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.   
     10/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 11/2019 (videoprojekcia) 

                 Predkladá: Jana Kubalová 
6.  Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady (bude zaslané  
     e-mailom)  Predkladá: Ing. Ján Lisko, Ing. Marcel Nekoranec, Daniela Kubicová 
7.  Návrh požiarneho poriadku 
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 7. 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 
Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 29. 
10. 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:  Jozef Zborovan 

   Ing. Miroslav Dočár 
Návrhová komisia: Miroslav Dorman 

        Milan Pivko 
 

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 
Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-2 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ    
 
Starosta obce 

Uznesenie č. 2/2017-7.5 
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad 

trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála 
pozdĺž miestnej komunikácie. 

Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval.  
 
 
Uznesenie č. 3/2017-5.7 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty 
a obec zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému 
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.  

Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval, nakoľko nedošlo k technickému 
vyriešeniu predmetu žiadosti. 
 
 
Uznesenie č. 7/2017-15.1 

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

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

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

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

Uznesenie č. 5/2018-3.1 
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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.  

     Starosta obce: Uskutočnilo sa stretnutie s nájomníkmi bytového domu č. 1259. 
Všetci nájomníci tohto bytového domu sú si vedomí toho, že sa musí zvýšiť príspevok 
do fondu opráv, predbežne sme sa s nájomníkmi dohodli, že príspevok sa zvýši o 0,50 
centov s tým, že nedôjde k zmene dĺžky trvania nájomného vzťahu. Pokiaľ by bol 
všeobecný súhlas od vás poslancov OZ, pripravím do koncoročného OZ dodatok 
k VZN č. 1/2015 o výške  nájmu. 

Následne všetci prítomní poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili všeobecný súhlas 
s predneseným návrhom  starostu obce. 

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. 

 
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 vysporiadať do svojho osobného vlastníctva. 
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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. 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 
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. 

 
Podanie správy: Dohoda o urovnaní bola prejednaná medzi právnym zástupcom obce  
a právnym zástupcom pani Emílie Janíčkov a v zmysle vyššie prijatého uznesenia 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. 
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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 
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. 

 

Podanie správy: Obec Vysoká nad Kysucou nechala na predmetné parcely vypracovať 
znalecké posudky. V zmysle znaleckých posudkov bola cena za vlastnícke podiely stanovená 
na 4153, 7775 EUR. Cena znaleckých posudkov bola 316,14 EUR. Odkupná cena podielov 
vo vyššie uvedených parcelách teda predstavuje sumu 4 470,00 EUR po zaokrúhlení. Dňa 
16. 9. 2019 bolo na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručené súhlasné 
stanovisko, v ktorom  žiadateľka akceptuje kúpnu cenu, preto navrhujem uvedené parcely 
odpredať. 
 

Nakoľko nemal nikto k predmetnej veci žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
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ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-3.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľke:  

p. Agneška Štefková, nar.  14. 11. 1930, bytom Čujkovova 31, 700 30 Ostrava a to 
pozemkov: 

• Parcela EKN č. 7148, orná pôda o výmere 662 m2, v podiele 3/4, t.j. 496,5 m2, na LV 
6470 

• Parcela EKN č. 7153, orná pôda o výmere 358 m2, v podiele 3/4, t.j. 268,5 m2, na LV 
6475 

• Parcela EKN č. 7167, orná pôda o výmere 1311 m2, v podiele 3/4, t.j. 983,25 m2, na 
LV 6487 

• Parcela EKN č. 7182, orná pôda o výmere 608 m2, v podiele 3/4, t.j. 456 m2, na LV 
6501 

• Parcela EKN č. 7183, TTP o výmere 73882 m2, v podiele 3/8, t.j. 2770,5 m2, na LV 
6502 

• Parcela EKN č. 7136/1, TTP o výmere 29278 m2, v podiele 3/16, t.j. 5489,625 m2, na 
LV 6464 

• Parcela EKN č. 7179, orná pôda o výmere 1726 m2, v podiele 3/4, t.j. 1294,5 m2, na 
LV 6498 

Cena je stanovená: 
• V zmysle znaleckého posudku č. 41/2019, ktorý vypracovala Ing. Iveta 

Pohančeníková, znalec v odbore Poľnohospodárstvo, odvetvie Odhad hodnoty 
poľnohospodárskej pôdy, ev.č. znalca 914828 

• V zmysle znaleckého posudku č. 102/2019, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Kubinec, 
znalec v odbore Stavebníctvo odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty 
nehnuteľností, ev.č. znalca 911877 

• V zmysle znaleckého posudku č. 34/2019, ktorý vypracoval Ing. Ján Bebej, znalec 
v odbore Lesníctvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov, ev.č. znalca 910176 

Výsledná cena za trvale trávnaté porasty, ornú pôdu, zastavané plochy a nádvoria a za 
vypracované znalecké posudky je 4 470,00 EUR. 
 
Odôvodnenie: 
Uvedené parcely získal otec žiadateľky Ján Putek v roku 1934. Agneša Štefková r. Puteková 
parcely získala po smrti svojho otca v roku 1978 za základe dedičského konania č. D271/78, 
kedy sa i finančne vyrovnala so svojimi súrodencami.  
Parcely „odjakživa“ užíva a obhospodaruje ako svoje vlastné Agneša Štefková r. Puteková. 
Overovaním stavu ich právneho usporiadania na Okresnom úrade Čadca, Katastrálny odbor 
žiadateľka zistila, že predmetné parcely boli dňa 23. 7. 1980 na základe Hospodárskej zmluvy 
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č. Fin 597/Rp/maj formou ponuky na bezodplatný prevod majetku do štátneho socialistického 
vlastníctva prepísané do vlastníctva Československého štátu a do dočasnej správy Okresného 
národného výboru, odboru finančného v Čadci. Následne boli predmetné pozemky prevedené 
do vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou. 
Pani Agneša Štefková r. Puteková si nie je vedomá skutočnosti, že by pozemky bezodplatne 
ponúkla do vlastníctva Československého štátu, avšak z dôvodu, že časť z nich tvorí priestor 
pod jej rodinným domom a záhradou a ostatné doposiaľ nerušene užívala predložila obci 
Vysoká nad Kysucou ponuku na ich odkúpenie do svojho osobného vlastníctva za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom. 
Uvedené pozemky predstavujú pre obec prebytočný majetok, na ktorom nehospodári 
z dôvodu, že ich užíva a obhospodaruje ako svoje vlastné Agneša Štefková r. Puteková. 
 
 
Nakoľko nemal nikto k bodu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ žiadne ďalšie  
pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
 
Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome s.č. 1142 na Nižnom  
         Kelčove 
 
Starosta obce 
     Dňa 18. 09. 2019 uplynula ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 14 v 16 
bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. 
V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných 
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej 
zmluve upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri 
dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia 
nájomnej zmluvy bol žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým 
termínom skončenia nájmu nájomného bytu čo sa udialo. 
 
Dňa 23. 07. 2019 bola na tunajší obecný úrad Vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14.  
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Zuzana Matejová bytom Nižný Kelčov 1142/14,023 55 Vysoká nad Kysucou - 
Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou 
plochou 61,95 m² 

 
     Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ: S bytovou komisiou sme sa boli pozrieť v byte 
u p. Zuzany Matejovej. Bytová komisia odporúča vyhovieť žiadosti p. Zuzany 
Matejovej o opätovné uzatvorenie zmluvy na byt č. 14 s dobou nájmu na 1 rok. V byte 
č. 14 boli zistené závady na dlažbe vo vchode do bytu. Dlažba upadá, nie je to však 
vina p. Matejovej, je to technická závada. 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Matejovej o pridelenie nájomného bytu č. 
14 s výmerou 61,95 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 
 
Starosta obce 

     Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/2019-3.2 schválilo priradenie bytu č.4  výmerou 
70,21 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov, pani Zuzane Nemcovej rod. 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 nedostačujúce na to, aby dokázala zaplatiť nájomné a 
samozrejme mať i finančné prostriedky na život. Preto bol daný byt podľa poradovníka 
priradený pani Ivane Kubicovej, ktorá byt odmietla. Tým pádom je byt č. 4 s výmerou 
70,21m2 neobsadený. 

 
Žiadosti o 2-izbový byt č.4 s výmerou 70,21 m² : 

• Vladislav Zápalka, Vyšný Kelčov 1306, 02355 Vysoká nad Kysucou 
• Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota p.č. 234,023 36 Kysucké Nové Mesto 
• Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina 
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   Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ: Nakoľko máme v žiadostiach o tento byt 
vysočana, ktorý spĺňa všetky podmienky, aby mu mohol byť byt pridelený, bytová 
komisia navrhuje pridelenie nájomného bytu č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľom v nasledovnom poradí: 

1. Vladislav Zápalka, Vyšný Kelčov 1306, 02355 Vysoká nad Kysucou 
2. Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina 
3. Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota p.č. 234,023 36 Kysucké Nové Mesto 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 4 s výmerou 70,21 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľom v nasledovnom poradí: 

4. Vladislav Zápalka, Vyšný Kelčov 1306, 02355 Vysoká nad Kysucou 
5. Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina 
6. Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota p.č. 234,023 36 Kysucké Nové Mesto 

 
 
 
Ad. 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové 
         opatrenie č. 10/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 11/2019  
        
     
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia Vám budú predstavené  prostredníctvom videoprojekcie. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 10/2019 

Ako prvé bolo poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie 
odprezentované Rozpočtové opatrenie č. 10/2019, ktoré je v kompetencii starostu. O jeho 
predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.  
  
 Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 10/2019 neboli vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  MENO 
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 poslancov 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-5.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
10/2019. 
 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2019  
Nakoľko súčasťou Rozpočtového opatrenia č. 11/2019 je i rozpočtové opatrenie ZŠ 

s MŠ E. A. Cernana č. 7/2019 starosta obce požiadal riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. 
Alojza Žuffa, aby pomocou videoprojekcie odprezentoval úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E.A. 
Cernana č. 7/2019.  
 
 
 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ a MŠ E. A. Cernana 

V tejto úprave rozpočtu dochádza k navýšeniu prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu 
o 3 480 € a to z grantu nadácie Kia Motors, ktorý je účelovo určený na zakúpene ročnej 
licencie softvéru, vrátane zaškolenia zamestnancov, ktorý slúži  na vzdelávanie detí aj 
pedagógov. Táto suma je zároveň  rozpočtovaná i ako výdavok. Výdavková časť rozpočtu je 
navýšená aj o normatívne a nenormatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré boli 
upravené po EDUZBERE k 15.9.2019 v celkovej sume 11 319 Eur. K úprave dochádza na 
osobných nákladoch v sume 7 829 Eur, na materiálových nákladoch v sume 849 Eur a na 
transferoch v sume 2641 Eur, čo je odchodné pracovníčky do dôchodku.  
Výsledná suma úpravy rozpočtu č. 7/2019 je: navýšenie príjmov o 3 480 Eur a navýšenie 
výdavkov o 14 799 Eur, pričom rozdiel je krytý transferom zo štátneho rozpočtu, ktorý tvorí 
príjem obce.  
 
Nakoľko k predloženej úprave rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2019 už neboli vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-5.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2019, ktorá je 
súčasťou rozpočtového opatrenia obce č. 11/2019. 
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Následnej starosta obce vyzval hlavnú účtovníčku obce, aby odprezentovala  rozpočtové 
opatrenia obce č. 11/2019. 

 
 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 11/2019 zahŕňa predovšetkým presuny medzi  
výdavkami. Výdavky, ktoré neboli pokryté presunmi boli kryté v príjmovej časti rozpočtu.   
Príjmy boli navýšené  aj  o sumu  11  319 Eur na položke Transfery zo štátneho rozpočtu na 
dofinancovanie prenesených kompetencii upravením normatívov po EDUZBERE.  
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 11/2019 neboli vznesené žiadne 
ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
11/2019. 
 
 
 
Ad. 6 Príprava VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením č. 8/2015-4 
Obecného zastupiteľstva Vysoká nad Kysucou dňa 15. 12. 2015.  Účinnosť zavedených 
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v zmysle tohto VZN bola od 01. 01. 2016. 
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola týmto VZN stanovená 
na 0,050 eura/osoba/deň, t.j. 18,30 eur za osobu na obdobie jedného kalendárneho roka.                                                                                                                                   
Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným 
intervalovo-množstvovým systémom zberu pre právnické osoby a fyzické osoby- 
podnikateľov bola týmto VZN stanovená na  0,050 eur/ liter odpadu  
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,040 eura za kilogram 
týchto odpadov.   
Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve od 1.1.2019, ktoré priamo vplývajú na 
povinnosti obce: 

1) Zákon č. 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  
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2) NARIADENIE VLÁDY SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s 
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov  

Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad č. 330/2018 sa mení výška „skladočného“ 
podľa percentuálnej miery zatriedenia: Percentuálna miera zatriedenia je pomer separovaného 
odpadu ku celkovému množstvu odpadu (pomer odpadu, ktorý je možné zhodnotiť s tým 
odpadom, ktorý už nie je možné zhodnotiť). Číslo určuje, do ktorej kategórie „poplatkov“ je 
obec zaradená a akú výšku bude prevádzkovateľ skládky fakturovať pre viaceré kategórie 
odpadov podľa prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 330/2018. Prevádzkovateľ skládky 
odvádza peniaze zo „skladočného“ Environmentálnemu fondu. 

 

Tabuľka	1:	Výška	poplatku	pre	ZKO	a	OBJ	podľa	miery	triedenia	(NV	SR	č.	330/2018)	

 
Tabuľka	2:	Výška	poplatku	za	iné	druhy	komunálneho	odpadu	NV	SR	č.	330/2018)	
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Tabuľka	3:	Výška	poplatku	za	priemyselné	druhy	odpadov	NV	SR	č.	330/2018)	

Podľa §4 zákona č. 329/2018  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: Obec vypočítava percentuálnu mieru zatriedenia podľa vzorca, 
ktorý je v prílohe č. 2 zákona č. 329/2018. 
 

Obec	Vysoká	nad	Kysucou,	Ústredie	215,	023	55	

Vyprodukovaný	odpad	za	obdobie	2010	-	2017	

Druh	Odpadu	
Hmotnosť	(ton)	

2016	 2017	 2018	 Spolu	

Zmesový	komunálny	odpad		 409,090	 405,720	 434,600	 3592,069	

Obaly	z	papiera	a	lepenky		 0,393	 1,063	 0,000	 28,472	

Obaly	z	plastov		 13,907	 10,445	 13,255	 113,353	

Obaly	z	kovu	 2,810	 1,923	 2,819	 16,006	

Kompozitné	obaly		 1,112	 2,281	 1,056	 19,277	

Obaly	zo	skla	 42,052	 38,057	 44,739	 342,870	

Opotrebované	pneumatiky		 1,841	 0,000	 0,000	 23,975	

Zmesi	betónu,	tehál,	obkladačiek	...	 8,840	 53,460	 18,100	 136,960	

Výkopová	zemina	 		 		 15,140	 15,140	

Izolačné	materiály	 		 		 0,600	 0,600	

Zmiešané	stavebné	odpady	 3,360	 4,240	 17,320	 31,660	

Objemný	odpad		 82,040	 60,370	 73,620	 486,293	

Papier	a	lepenka		 0,429	 0,429	 1,709	 62,284	

Papier	a	lepenka		 6,888	 8,564	 7,235	 30,139	

BRO	-	kuchynský	odpad	a	oleje	 0,000	 0,000	 0,000	 0,318	

BRO	-	zeleň	 		 		 10,405	 10,405	
Elektroodpad	a	nebezpečný	odpadu	
SPOLU	

12,205	 12,682	 9,743	
66,188	

Vyr.	Zariadenia	-	chlorované	uhlovodiky		 4,065	 3,010	 2,520	 		

Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 3,715	 2,730	 2,853	 		

Žiarivky	a	iný	odpad	obsahujúci	ortuť	 		 0,017	 0,020	 		

Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 0,000	 0,200	 0,220	 		

Batérie,	akumulátory	 0,000	 0,000	 0,000	 		
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Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 0,940	 3,280	 3,345	 		

Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 3,415	 3,415	 0,785	 		

Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 0,045	 0,000	 0,000	 		

Vyr.	elektr.	a	elektronicke	zariadenia		 0,025	 0,000	 0,000	 		

Iné	Kyseliny	 		 0,030	 0,000	 		

CELKOM	(ton)	 584,97	 599,23	 650,34	 4976,01	

	 	 	 	 	Počet	obyvateľov	 2654	 2638	 2638	

	Množstvo	vyprod.	odpadu	na	obyvateľa	
(kg)	 220,41	 227,15	 246,53	

	
Skládka:	Množstvo	ZKO	odpadu	v	kg,	ktoré	ide	
na	skládku	odpadov		/	1	občana		 154,14	 153,80	 164,75	

ZKO	

Skládka:	Množstvo	OBJ	odpadu	v	kg,	ktoré	ide	
na	skládku	odpadov		/	1	občana	 30,91	 22,88	 27,91	 Wood	

energy	
Recyklácia	(sklo,	plasty,	kov,	papier,	
kompozitné):	Množstvo	vyseparovaného	
odpadu	na	opätovnú	recykláciu	v	kg	/	1	občana		

25,47	 23,79	 26,84	

elektro	
Recyklácia	(elektrozariadenia):	Množstvo	
zozbieraného	elektroodpadu	v	kg	/	1	občana	
(chladničky,	TV,	rádia,	pece,	pračky	....)	

4,60	 4,81	 3,69	

separ	
 
 

ROK	 	
ODPAD	na	
Skládke	(ton)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 	

Zmesový	
komunálny	odpad		

409,09	 405,72	 434,60	 440	 440	 440	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 4,98	 4,98	 4,98	 12,00	 24,00	 30,00	 €	

SPOLU	 2037,27	 2020,49	 2164,31	 5280,00	 10560,00	 13200,00	 €	

Zmesi	betónu,	
tehál,	obkladačiek	
...	

8,84	 53,46	 18,10	 20	 20	 20	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 0,00	 0,00	 0,00	 7	 7	 8	 €	

SPOLU	 0,00	 0,00	 0,00	 140,00	 140,00	 160,00	 €	

Výkopová	zemina	 0,00	 0,00	 15,14	 15	 15	 15	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 0,00	 0,00	 0,00	 3	 5	 7	 €	

SPOLU	 0,00	 0,00	 0,00	 45,00	 75,00	 105,00	 €	

Izolačné	materiály	 0,00	 0,00	 0,60	 0,5	 0,5	 0,5	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 6,73	 6,73	 6,73	 17	 18	 18	 €	

SPOLU	 0,00	 0,00	 4,04	 8,50	 9,00	 9,00	 €	
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Zmiešané	stavebné	
odpady	

3,36	 4,24	 17,32	 18	 18	 18	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 6,73	 6,73	 6,73	 7	 7	 8	 €	

SPOLU	 22,61	 28,54	 116,56	 126,00	 126,00	 144,00	 €	

Objemný	odpad		 82,04	 60,37	 73,62	 75	 80	 80	 to
n	

Poplatok	zo	zákona	 6,73	 6,73	 6,73	 12,00	 24,00	 24,00	 €	

SPOLU	 552,13	 406,29	 495,46	 900,00	 1920,00	 1920,00	 €	

SPOLU	navýšenie	zo	
zákona	 2612,01	 2455,31	 2780,37	 6499,50	 12830,00	 15538,00	 	

Navýšenie	cien	TKO	za	služby	(€)	 3000,00	 3000,00	 5000,00	 	

SPOLU	(TKO	+	"ZAKON")	 9499,50	 15830,00	 20538,00	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

ROK	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 	

Výdavky	podľa	
učtovníctva	 ?	 ?	 49807,00	 49807	 50000	 50000	 	

Výberu	poplatku	za	
kom.	Odpad	 	 	 52277,00	 52	300	 52	300	 52	300	 	

	 	 Potrebné	doplatiť	 -7	006,50	 -13	530,00	 -18	238,00	 	

 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
Vzhľadom na počet obyvateľov, ktorý naša obec má by sa mal odpad navýšiť o 6,12€  

na osobu, čo predstavuje 0,067 € na 1 osobu za 1 kalendárny deň. Pri súčasnom poplatku za 
odpad sme už v roku 2019 v strate a obec musí aktuálne doplatiť za vývoz odpadu a všetky 
poplatky, ktoré s tým súvisia cca 7000 €.  

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Ja za tento návrh navýšenia poplatku za odpad nezahlasujem, pretože ľudia to 

nepochopia a hlavne obyvatelia bývajúci na Semeteši - nepochopia prečo sa tak markantne 
zvyšuje poplatok za odpad. 

 
Starosta obce 
Vzniknuté navýšenie poplatku za odpad neteší nikoho a najmenej nás, ktorí musíme 

o tom rozhodnúť. Bohužiaľ, takto je to dané zo zákona. Pokiaľ nebudeme spoločne pozitívne 
vplývať na obyvateľov, aby separovali, čím dôjde k zvýšeniu podielu separovateľných zložiek 
odpadu, tak to bude na budúci rok ešte horšie. Ak nedôjde k navýšeniu poplatkov, tak 
samozrejme to bude musieť doplatiť obec z inej rozpočtovej položky. Štát túto povinnosť 
a zodpovednosť  preniesol na obce a my musíme nájsť spôsoby ako budú naši obyvatelia viac 
separovať a koniec koncov aj obyvatelia Semeteša. 

Veľmi by nám v našej situácii pomohlo, keby sme mali fungujúci zberný dvor. 
 



Strana 18 z 29 Zápisnica č. 7/2019 
 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Ja by som rozdelil  ľudí na tých čo separujú, dal by som im určitú úľavu na odpade 

a tých čo neseparujú nech teda platia za odpad v plnej výške. 
 
Starosta obce 
Áno, je to jeden to spôsob, avšak podmienkou je evidencia a to je to, na čo už niekoľko 

rokov tlačíme, aby TKO Semeteš zaviedlo čipovanie odpadu. Pokiaľ nevieme ako ktorá 
domácnosť separuje, nevieme ich ani finančne, formou úľav, motivovať. 

 
Milan Pivko, poslanec OZ 
Ja by som navrhoval, ako už bolo spomenuté, v častiach obce ako je Škradné a Vyšný 

Kelčov u školy, odstrániť veľkoobjemové kontajnery a dať tým ľudom čo tam bývajú 
popolnice. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Ja tiež súhlasím s touto variantov, kde sa dajú dať ľuďom popolnice namiesto 

veľkoobjemového kontajnera, tam to poriešme týmto spôsobom. 
 
Starosta obce 
Budeme sa Vašimi návrhmi zaoberať. 
 

Následne predstavil Ing. Ján Lisko obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom videoprojekcie 
podmienky a možnosť zapojiť sa do projektu  čipovania a evidencie odpadov. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Zapojenie sa obcí do systému čipovania a evidencie odpadov bolo prejednávané  i na 

správnej rade TKO Semeteš. Zatiaľ by do toho išli tri obce, ostatné zvyšné obce, ktorých  sa to 
týka, sa k tomu ešte nevyjadrili. Ja z môjho pohľadu navrhujem, aby obec Vysoká nad 
Kysucou do tohto čipovania odpadov šla, nakoľko získame i relatívne objektívny prehľad o 
tom, kto ako separuje. Tým občanom,  ktorí by separovali by sme vedeli dať nejaké úľavy na 
odpade. 

 
Starosta obce 
Obec by v prípade využívania čipovania a evidencie odpadov získala hodnoverné dáta 

o tom, kto ako separuje. Obec dala tiež vypracovať štúdiu, aké máme celkové zloženie odpadu 
v obci.  

      
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
V tomto prípade sú však dve alternatívy, prvá, že TKO Semeteš zavedie systém zberu 

týchto dát a pôjdeme do toho aj keď budú za to len dve obce, alebo druhá alternatíva, že 
pôjdeme do systému čipovania odpadov len v prípade, že pôde do toho väčšina obcí, ktorých 
sa to týka. Na tomto sa musíme spoločne dohodnúť, aby som to vedel naniesť na správnej 
rade TKO Semeteš. 
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Ja by som navrhoval, že buď do toho pôjdeme všetky obce, alebo nikto.  
 

V následnej diskusii poslanci OZ predložili nasledovný návrh: 
Obec Vysoká nad Kysucou má záujem o zavedenie evidenčného systému odpadov, ale len 
v prípade, že evidenčný systém odpadov bude realizovaný prostredníctvom Združenia TKO  
Semeteš.  
 
Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-6 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zavedením evidenčného systému odpadov, ale len v prípade, 
že evidenčný systém odpadov bude realizovaný prostredníctvom Združenia TKO  Semeteš. 
 
 
Ad. 7 Požiarny poriadok obce Vysoká nad Kysucou 
 
Návrh Požiarneho poriadku obce bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný 
elektronicky. 
Poslancom obecného zastupiteľstva ho pomocou videoprojekcie odprezentoval starosta obce. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu Požiarneho poriadku obce Vysoká nad Kysucou nemal nikto 
žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Požiarny poriadok obce Vysoká nad Kysucou. 
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Ad.8 Rôzne 
 
 

• Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou  
 
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom videoprojekcie Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou. 
 
 

• Návrh na vyradenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
 

     Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému 
zastupiteľstvu prostredníctvom videoprojekcie Návrh na vyradenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto 
návrhu  hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle 
predloženého zoznamu. 
 
 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana v školskom roku 
2018/2019 
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     Prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Mgr. Alojz Žuffa aj Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
v školskom roku 2018/2019.  
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej správe žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto 
správe  hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana v školskom roku 2018/2019. 
 
 
 

• Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky riaditeľa školy z dôvodu ukončenia 
funkčného obdobia 
Mgr. Alojz Žuffa, ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Mgr. Alojz Žuffa žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky riaditeľa školy. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto 
žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky riaditeľovi 
školy za kalendárny rok 2018 a 2019 z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. 
 
 

• Žiadosť o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov 
p. Branislav Obročník, Petzvalova 67, 010 15  Žilina 



Strana 22 z 29 Zápisnica č. 7/2019 
 
 

 
Starosta obce predstavil obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom videoprojekcie predloženú 
žiadosť. 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ: Cesta na Dučkov bola vždy len vozová cesta 
a v uvedenej oblasti bývajú len samí chatári.  

 
Starosta obce:  Chcem požiadať komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby, 

aby v závislosti od počasia preskúmala predmet žiadosti priamo v teréne. Žiadosť navrhujem 
zobrať na vedomie. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej  žiadosti žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto 
žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom Petzvalova 
67, 010 15  Žilina o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov. 
Pozn.: Predmet žiadosti preverí priamo na mieste, v závislosti od počasia, Komisia pre oblasť 
životného prostredia a výstavby. 
 
 

• Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu ochrany príjmu p. Imricha Trojáka 
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01  Čadca 

 
Následne pracovníčka sociálneho úseku p. Margita Kubačáková predstavila obecnému 
zastupiteľstvu predloženú žiadosť. 
 

Margita Kubačáková, pracovníčka sociálneho úseku:  
Navrhovala by som obecnému zastupiteľstvu, ak je možné schváliť pre p. Imricha 

Trojáka finančný príspevok vo výške aspoň 250 €, aby nám ho zo zariadenia nevrátili naspäť. 
 A keďže p. Imrich Troják nemá domov a ani žiadnu rodinu, aby sa z neho nestal bezdomovec. 
 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tejto žiadosti v zmysle predloženého návrhu hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 
022 01  Čadca o finančný príspevok pre p. Imricha Trojáka vo výške 300 €. 
 
 

• Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc 
Ján Bongilaj, Nižný Kelčov 466, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o jednorázový finančný príspevok na výstavbu resp. zakúpenie žumpy. 

 
Starosta obce:  
Pozemok, kde by chcel p. Ján Bongilaj žumpu postaviť je nevysporiadaný a nepatrí 

žiadateľovi a taktiež žiadateľ nemá založený list vlastníctva na predmetný drevenný rodinný 
dom. Obec by v tomto prípade podporila nezákonný postup. Zároveň má žiadateľ voči obci 
finančné pohľadávky.  
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 

Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jána Bongilaja, bytom Nižný Kelčov 466, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o jednorazovú finančnú výpomoc za účelom výstavby žumpy. 
Odôvodnenie: Predmetný pozemok, kde by mala byť žumpa umiestnená je nevysporiadaný. 
Pán Ján Bongilaj je taktiež dlžníkom obce Vysoká nad Kysucou nakoľko nemá zaplatený 
odpad od r. 2014. 
 
 

• Žiadosť o odpustenie zvyšku úrokov z exekúcie 
p. Jozef Meheš, Vysoká nad Kysucou 186, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce  
Pán Jozef Meheš má úž voči obci dlh vyplatený, spláca už len úroky a exekučné 

poplatky. 
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Miroslav Dorman, poslanec OZ:  Ja by som mu tie poplatky neodpúšťal.  
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ: Ja si tiež myslím, že by to mal zaplatiť. 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. Janka 

Jurčová, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA Ing. Miroslav Dočár 

Uznesenie č. 7/2019-8.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Jozefa Meheša o odpustenie zvyšku úrokov 
z exekúcie.  
  
 

• Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Jana Kubalová, Vyšný Kelčov 590, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Hlavná účtovníčka obce predstavila  a vysvetlila prostredníctvom videoprojekcie obecnému 
zastupiteľstvu svoju žiadosť o odkúpenie pozemku. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Samozrejme súhlasím s odpredajom predmetného pozemku. 
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ  
Taktiež súhlasím s odpredajom pozemku. 

 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína 

Chnapková, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Obce Vysoká nad Kysucou 
a zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného 
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osobitného zreteľa na základe  § 9a, ods.8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja toho majetku  
žiadateľovi:  

 
p. Jana Kubalová r. Kubalová, nar.  16. 03. 1977, bytom Vyšný Kelčov č. 590, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou: 

• a to pozemku parcela č. CKN 1476/9 – zast. pl. v k. ú. Vysoká nad Kysucou  o výmere 
6 m2 zapísaná na LV 1479. 

 
Cena je stanovená vo výške 3,30 €/m2 ako cena obvyklá. 
 
Odôvodnenie: 
Vyhotovením geometrického plánu č. 43344721-25/2014, ktorým  bola z parcely CKN 
1476/1 odčlenená parcela CKN 1476/4, došlo k nesprávnemu zameraniu hraníc parciel 
v teréne a medzi susednou parcelou CKN 1477 a novovzniknutou parcelou CKN 1476/4 
vznikol voľný priestor, ktorý bol pričlenený k parcele CKN 1476/1. Vzniknutý priestor bol 
zameraný Geometrickým plánom č.  37209035-05/2019, ktorý bol vyhotovený za účelom 
oddelenia novozniknutej parcely CKN 1476/9 od parcely CKN 1476/1. 
Parcela CKN 1476/9 reálne tvorí súčať jediného možného vjazdu  do garáže prislúchajúcej 
k rodinnému domu s. č. 175.  Parcela z troch strán susedí s parcelami CKN 1477, CKN 
1476/4 a CKN 1476/5, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky. Parcelou sú vedené inžinierske 
siete k rodinného domu s. č. 175. Žiadateľka, ako i bývalí vlastníci rodinného domu s.č. 175, 
využívali a starali sa o predmetnú parcelu ako o svoju vlastnú, nakoľko vždy slúžila ako súčať 
vjazdu do garáže prislúchajúcej k rodinnému domu s. č. 175 

 

• Žiadosť o uzatvorenie vody – spoločnej vodovodnej prípojky 
p. Terézia Lisková, Nižný koniec 67, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce  
Nakoľko nedokážereme relevantne posúdiť všetky vyfabulované obvinenia voči 

v žiadosti spomenutým susedom navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na 
vedomie s odôvodnením, že obec nemá právo zasahovať od súkromného majetku, v tomto 
prípade spoločnej vodovodnej prípojky a už vôbec nedokáže obnoviť narušené rodinné 
vzťahy.  
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce 
o tejto žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
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ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.10 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Terézie Liskovej, bytom Nižný koniec, 
023 55  Vysoká nad Kysucou o uzatvorenie vody. 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou nemá právo zasahovať od súkromného majetku, 
v tomto prípade spoločnej vodovodnej prípojky a už vôbec nedokáže obnoviť narušené 
rodinné vzťahy. 
 
 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
Základná umelecká škola, M. R. Štefánika 355, 023 54  Turzovka 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika 355, 
023 54  Turzovka o prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ s MŠ E. A. Cernana za 
účelom výučby.. 
 
 

• Žiadosť o zavedenie osvetlenia v časti obce Široký most – začiatok Starej cesty 
Obyvatelia časti obce Široký most v zastúpení p. Slávka Zacharová, Orchideova 25, 

821 07 Bratislava 
 

Milan Pivko, poslanec OZ  
V tejto časti obce nedávno vykradli rodinný dom p. MUDr. Zachara. 
 
Starosta obce  
Je možné osadiť v tejto neosvetlenej časti svietidlo – svietidlo máme s tým, že 

dodržíme niekdajšie schválené uznesenie obecného zastupiteľstva, že bude umiestené svietidlo 
na každom druhom stĺpe. Zároveň boli v tejto časti osadené i dve kamery so záznamom. 
Musím však obecné zastupiteľstvo upozorniť, že v žiadosti spomenutá chta je na internete 
ponúkaná i na prenájom pričom jej majiteľ obci neodvádza zákonom stanovený poplatok resp. 
daň z ubytovania.  
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Miroslav Dorman, poslanec OZ  
Ja som za namontovanie svetla v tejto časti obce a k uzneseniu by som p. MUDr. 

Zacharovi zaslal i upozorňujúci list, že vzhľadom na to, že chata, ktorú vlastní p. MUDr. 
Zachar je komerčne využívaná a ponúkaná na internete, žiada obec Vysoká nad Kysucou, aby 
bola riadne zaregistrovaná a obci Vysoká nad Kysucou odvádzaný príslušný poplatok za 
ubytovanie a to platí i o ostatných podobných zariadeniach. 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2019-8.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť obyvateľov časti obce Široký most v zastúpení p. 
Slávka Zacharová, Orchideova 25, 821 07 Bratislava o osadenie svietidla verejného 
osvetlenia.  
 
 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb 
OZ Lúpežov 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Nakoľko som i členom tohto združenia OZ Lupežov žiada o prenájom miestnosti, 

ktorá sa nachádza za predajňou pána Antona Dorociaka. Do miestnosti by sme svojpomocne 
vybudovali na vlastné náklady vchod z vonku budovy. Miestnosť hodláme využívať na 
uskaldnenie používaných rekvizít, získaných ocenení a prípadné spevácke  a hudobné skúšky. 
Zároveň by sme v miestnosti vyčlenili i priestor pre uskladnenie kostýmov pre mažoretky 
BELLA. Nakoľko vystupujeme pre obec bez nárokov na odmenu, týmto chceme požiadať 
o bezplatný prenájom. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto 
žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 7/2019-8.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Lupežov o bezplatný prenájom nebytových 
priestorov v Dome služieb a to miestnosti č. 1 o výmere 26,13m2 na prízemí budovy na dobu 
3 rokov. 
 
 
Ad.9 Interpelácie poslancov 
 
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Keď sme riešili svetlá, ja by som mal tiež prosbu o namontovanie jedného svetla na 
Nižnom konci, je tam neosvetlený úsek cesty. Chcel by som taktiež poprosiť, ak sa bude na jar 
robiť osvetlenie bude treba niektoré svetelné body popresúvať bližšie k ceste. Cesta na 
Nižnom konci nie je v niektorých úsekoch vôbec osvetlená, alebo veľmi málo osvetlená.  
Taktiež by som chcel poprosiť, keby sa dali namontovať zábrany okolo cesty na Nižnom konci, 
je to tam dosť nebezpečné, už som to tu raz na obecnom zastupiteľstve spomínal. 
 

Starosta obce 
Svetelnú situáciu resp. možnosť namontovania svetelného bodu preverím. Každopádne 

do zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v budúcom kalendárnom roku máme v pláne pripraviť 
materiál na výmenu (LED) a doplnenie svietidiel na celom území obce. 
Čo sa týka zvodidiel, žiadosť musíme posunúť ŽSK, ktorý je správcom cesty II/487. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Na predošlých zastupiteľstvách sme sa už o rušení železničných prejazdov bavili 

 a neschválili sme to. Na Nižnom konci u Čerňanov som si všimol, že je už železničný prejazd 
zrušený. 
 

Starosta obce 
Železnice neakceptovali vyjadrenie obce Vysoká nad Kysucou a zrušili prejazdy 

u Čerňanov na Nižnom konci a u Hasilov. S  p. Čerňanom som o tejto veci rozprával 
a u Hasilov som vec prejednával s pani Zajacovou. Oboch som požiadal o pomoc a spísanie 
petície, aby som mal pre ŽSR hodnoverné podklady od obyvateľov o ich záujme obnoviť oba 
prechody. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
V akom štádiu je riešenie mosta u Janských? Chcem tiež ponúknuť obci stromček na 

Vianoce, svokra mi povedala, že je to jej a rada ho venuje obci ako vianočný stromček. 
 

Starosta obce 
Ďakujeme za ponuku, stromček by sme chceli, ale tým, že je to na kopci, žeriav sa nám 

tam nedostane. Čo sa týka mosta, žiaľ zatiaľ stále nemáme žiadne stanovisko. 
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Milan Pivko, poslanec OZ 
V časti obce Vyšný Kelčov – Zátoka pri rod. dome  p. Šobicha sú v ceste zabudované 

jakle a počas zimnej údržby, keď tadiaľ rozhŕňa pluh robí to tam veľké problémy. Je tam 
riziko poškodenia alebo utrhnutia pluhu počas zimného rozorávania cesty. 

 
Starosta obce 
Dohodneme si vzájomné stretnutie a ešte pred realizáciou zimnej údržby vec 

preveríme a vyriešime. 
 
 
 
Ad.10 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 siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2019 
ukončil o 17:30 hod. 

 
 
 

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

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


