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Zápisnica OZ č. 6/2019 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 28. 11. 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 
                         Mgr. Katarína Chnapková   
                         Daniel Lysík 
                         Jozef Zborovan                                
 
 
Neprítomní poslanci OZ:  Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko 
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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome (bude zaslané e-mailom)  

Predkladá: Dávid Nekoranec 
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č. 

12/2019 a rozpočtové opatrenie č. 13/2019 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Rôzne (videoprojekcia) 
6. Interpelácie poslancov 
7. 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 8. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2019. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva.  

Program dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva starosta obce navrhol doplniť o bod 
„Doplnenie členov obecného zastupiteľstva“ a to z dôvodu, že doterajšiemu poslancovi 
Obecného zastupiteľstva Jaroslavovi Gajdicovi zanikol poslanecký mandát.  Jeho náhradník 
Ing. Marek Vavrica však telefonicky oznámil, že bude na dnešnú schôdzu z dopravných 
dôvodov meškať a preto bude bod do programu zaradený ihneď ako príde. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu žiaden pozmeňujúci 
návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva 
hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 28. 
11. 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 
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ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Jozef 
Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 682019-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
Ad. 3 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome     
 
 Starosta obce 

Dňa 17. 09. 2019 bola na obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou  doručená výpoveď 
nájomnej zmluvy č. 1/1142/2018 od pána Petra Kladoša nájomcu 3 - izbového bytu č. 1 
s výmerou 77,97 m2. V zmysle Čl. VI. bod 4, zmluvy o nájme bytu plynie výpovedná lehota 
3 mesiace. Následne bola dňa 30. 10. 2019 doručená opätovne žiadosť od nájomcu na 
skrátenie výpovednej lehoty a to do 18. 11. 2019. Táto žiadosť bola vybavená kladne, keďže 
evidujeme záujemcov na daný 3-izbový byt č.1.  

Dňa 24. 10. 2019 bola na obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť od 
nájomcu 2-izbového bytu č. 8 Erika Bongilaja, o pridelenie 3-izbového bytu č. 1 z dôvodu 
očakávania narodenia ďalšieho dieťaťa.  
 Následne poslanec OZ p. Ing. Miroslav Dočár, podal stanovisko k prideleniu 3-
izbového bytu č. 1 s výmerou 77,97 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 (žiadateľ mal aktuálne prenajatý dvojizbový byt bez 
akýchkoľvek komplikácií) v stanovisku komisie navrhujeme, aby bol trojizbový byt č. 3 
s výmerou 77,97 m²  v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov prenajatý pánovi Erikovi Bongilajovi. 
 

Nakoľko k predloženej žiadosti a následnému návrhu nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky 
dal starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-3.1 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 77,97 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľovi: Erik Bongilaj, bytom Nižný Kelčov 1142/8, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 
 

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu č. 8 v 16-bytovom nájomnom 
dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. 

Dňa 22. 10. 2019 bola na obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť od 
nájomcu 2-izbového bytu č. 3 Daniely Uhlíkovej, o pridelenie 2-izbového bytu č. 8 z dôvodu 
väčšej obývateľnej plochy o 15,47 m2.   
  
 Bc. Dávid Nekoranec 
 Pani Daniela Uhlíková má aktuálne prenajatý byt 2-izbového bytu č. 3 a ma záujem 
o prenájom bytu po pánovi Bongilajovi, ktorý je síce na poschodí, ale je väčší. 
  
   
 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
 Po prejednaní žiadosti (žiadateľka mala aktuálne prenajatý dvojizbový byt bez 
akýchkoľvek komplikácií) v stanovisku komisie navrhujeme, aby bol uvoľnený dvojizbový byt 
č. 8 s výmerou 60,53 m²  v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov prenajatý pani Daniele Uhlíkovej. 

 

Nakoľko k predloženej žiadosti a následnému návrhu nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky 
dal starosta obce o predloženej žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 8 s výmerou 60,53 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľke: Daniela Uhlíková, bytom Nižný Kelčov 1142/3, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 
 

Pridelením 2-izbového bytu č. 8 s výmerou 60,53 m² žiadateľovi Daniele Uhlíkovej sa 
uvoľňuje byt č. 3 s výmerou 45,06 m², ktorého nájomcom bola už spomínaná Daniela 
Uhlíková. V evidencií žiadostí spĺňajúcich podmienky na pridelenie bytu evidujeme 3 
žiadosti: 
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Žiadosti o 2-izbový byt č. 3 s výmerou 45,06 m²: 
• Nikola Trojáková, bytom Ústredie 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Erik Adamec; 

bytom Makov 295, 023 56 Makov 
• Zuzana Nemcová , bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 389, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
• Patrik Kubjatko, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 272, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ  
Na zasadnutí komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva sme prejednali všetky 

vyššie uvedené žiadosti. Po dôkladnom zvážení sociálnych, ale i finančných aspektov 
žiadateľov v stanovisku komisie navrhujeme, aby bol uvoľnený 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 žiadateľom: Nikola Trojáková, bytom Ústredie 267, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou a Erik Adamec; bytom Makov 295, 023 56 Makov. Ide o mladých ľudí, pre ktorých 
sú práve takéto byty určené a máme zato, že v obci si musíme udržať každého mladého 
človeka. 
 

Nakoľko k predloženému návrhu týkajúceho sa pridelenia byt č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o 
predloženej žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-3.3 
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 
žiadateľom Nikola Trojáková, bytom Ústredie 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Erik 
Adamec, bytom Makov 295, 023 56 Makov a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 
 

Dňa 28.11.2019 bola na tunajší obecný úrad Vo Vysokej nad Kysucou doručená 
žiadosť o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 16 žiadateľmi 
resp. aktuálnymi nájomníkmi Petronela Buchczárova, Olešná 16, 023 57 Podvysoká a Tomáš 
Dorociak, Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 
Starosta obce  
Z dôvodu, že žiadatelia majú nájomnú zmluvu na tento byt uzatvrenú až do 15. 01. 

2019 mám zato, že z ich strany môže ešte dôjsť k akejkoľvek zmene a preto navrhujem 
uvedenú žiadosť zobrať na vedomie. 
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Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky dal starosta obce o 
predloženej žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-3.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 16 
s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov.  
 
 

 
Ad. 4 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou, Rozpočtové 
opatrenie č. 12/2019 a Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 

 
            Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 

Ako prvé bolo poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie 
odprezentované Rozpočtové opatrenie č. 12/2019, ktoré je v kompetencii starostu. O jeho 
predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.  

 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 je v kompetencii starostu obce, preto boli poslanci 

o ňom  iba informovaní. Celková suma upravovaných príjmov a výdavkov bola vyrovnaná 
a predstavovala 1 685 Eur.  Navýšené boli výdavkové položky  za kapitolu rozpočtu 0111 
Verejná správa – materiál a služby, tieto boli pokryté bežnými príjmami z prenájmu 
hrobových miest, nakoľko výber poplatkov bol vyšší ako rozpočtovaný. 
  
 Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 12/2019 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. 8/2019-4.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2019. 
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Rozpočtové opatrenie č. 13/2019  
Nakoľko súčasťou Rozpočtového opatrenia č. 13/2019 je i rozpočtové opatrenie ZŠ 

s MŠ E. A. Cernana č. 8/2019 a 9/2019 a taktiež i žiadosť o dofinancovanie v súvislosti 
s rozpočtovým opatrením školy č. 9/2019, 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. 8/2019 a 9/2019 a taktiež i žiadosť o dofinancovanie v súvislosti 
s rozpočtovým opatrením školy č. 9/2019.  
 
 
 Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ a MŠ E. A. Cernana 

 
K úprave rozpočtu č. 8/2019   
Tu dochádza k zníženiu prostriedkov na bežné výdavky – položka 635 Opravy a údržbu 

budov  a to o sumu 14 000 Eur. Uvedená suma bola obcou poskytnutá na dofinancovanie 
údržby elektroinštalácie v budove základnej školy  rozpočtovým opatrením obce č. 5/2019, 
nakoľko v tom čase sme nemali dostatok vlastných prostriedkov na realizáciu údržby, ktorá 
bola časovo viazaná na obdobie letných prázdnin, kedy sa nevyučuje. Počas nasledujúcich 
mesiacov sa nám však podarilo realizovaním úsporných opatrení vytvoriť finančný prebytok 
a preto prijatú dotáciu, ktorá nám bola poskytnutá nad rámec normatívov vraciame 
zriaďovateľovi. 
Po podaní informácie k úprave rozpočtu č. 8/2019 riaditeľ predložil žiadosť o dofinancovanie 
z rozpočtu obce, ktoré priamo súvisí a predchádza rozpočtovému opatreniu školy č. 9/2019. 
Predmetom žiadosti je dofinancovanie z rozpočte obce sumou 7500 Eur, ktoré škole po reálne 
chýbajú na  výdavky originálnych kompetencií. Vychádzalo sa z účtovnej závierky za 3. 
štvrťrok, ktorá poskytla reálny obraz o výške čerpania rozpočtových prostriedkov a z nápočtu 
výdavkov do konca roka 2019.  Aj napriek tomu, že v úprave rozpočtu č. 9/2019 sú navrhnuté 
presuny z vlastných rozpočtových  príjmov  základnej školy a školskej jedálne v prospech 
materskej školy a ŠKD, nedokáže takto upravený rozpočet pokryť ich prevádzku.  
 
Nakoľko k predloženej žiadosti o dofinancovanie v súvislosti s rozpočtovým opatrením školy 
č. 9/2019 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. 8/2019-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dofinancovanie vo výčke 7 500 EUR v súvislosti 
s rozpočtovým opatrením školy č. 9/2019. 
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Úprava rozpočtu č. 9/2019 
Nakoľko poslanci OZ súhlasili s dofinancovaním rozpočtu školy na originálne 

kompetencie v sume 7 500 Eur, predniesol riaditeľ školy úpravu č. 9/2019. V tejto úprave 
dochádza k navýšeniu  rozpočtu pre materskú školu v sume 12 557 Eur a pre ŠKD v sume 
4 000 Eur. Takto navýšené výdavky sú kryté presunmi vlastných príjmov ZŠ v sume 3 557 Eur 
a vlastných príjmov ŠJ v sume 5 500 Eur. Záporný rozdiel, ktorý vznikol po úprave rozpočtu 
v sume 7 500 Eur bude pokryté dofinancovaním od zriaďovateľa.  Až na minimálne sumy, 
ktoré boli vo výdavkoch upravené na materiálových položkách a na službách, bola takmer 
celá úprava rozpočtu  výdavkov vykonaná na  položkách osobných  nákladov a  odvodov do 
poisťovni.  
 
Nakoľko k predloženej úprave rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2019 a 9/2019 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. 8/2019-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2019 a č. 
9/2019 ktoré sú súčasťou rozpočtového opatrenia obce č. 13/2019. 
 
Následnej starosta obce vyzval hlavnú účtovníčku obce, aby odprezentovala  rozpočtové 
opatrenia obce č. 13/2019. 

 
 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 13/2019 zahŕňal predovšetkým presuny medzi  
výdavkami položkami. Výdavky, ktoré neboli pokryté presunmi boli kryté v príjmovej časti 
rozpočtu. V úprave sú zahrnuté i opravy rozpočtu školy č. 8 a č. 9/2019, vrátenie sumy 
dotácie na údržbu elektroinštalácie v budove ZŠ z júna 2019  a zároveň je tu už zohľadnené 
dofinancovanie 7 500 Eur o ktoré riaditeľstvo ZŠ požiadalo na pokrytie výdavkoch 
originálnych kompetencii MŠ a ŠKD. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia č. 13/2019 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 
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ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2019-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
13/2019. 
 
 
 
Ad.5 Rôzne 
 
Mgr. Antónia Dočárová a Mgr. Ján Dočár, Vysoká nad Kysucou 404, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
Žiadosť o posun prístupovej cesty. 
 

Mgr. Ján Dočár 
Našou žiadosťou žiadame o povolenie posunúť prístupovú cestu označenú ako parcelu 

KNC 2453 v správe obce, z dôvodu, že sme kúpili susedné parcely pri našom rodinnom dome 
a vznikol stav, že prístupová cesta prechádza stredom našej záhrady. Jednalo by sa o posun o 
pár metrov tak, aby prístupová cesta viedla okrajom našej parcely. Touto zámenou by sa obci 
nespôsobila žiadna majetková ujma.  
 

Starosta obce 
Žiadosť sme so žiadateľmi osobne prejednali. Samozrejme zo strany zastupiteľstva 

v tomto príde ide o zaujatie stanoviska k predpokladanému zámeru, nakoľko najskôr musí byť 
zo strany žiadateľov vyhotovený geometrický plán, až potom bude možné zrealizovať 
konkrétnu zámenu. Osobne so zámerom súhlasím. 
 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani otázky, dal starosta obce 
o predloženej žiadosti vo forme zámeru poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-5.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom Mgr. Antónie Dočárovej a Mgr. Jána Dočára, 
Vysoká nad Kysucou 404, 023 55 Vysoká nad Kysucou posunúť prístupovú cestu označenú 
ako CKN 2453 na západný okraj parciel CKN 2456, CKN 2457, CKN 2461.  
Pozn.: Posun prístupovej komunikácie a teda samotná zámena parciel bude prejednaná 

obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou až po vyhotovení geometrikého 
plánu. 
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 Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
 Chcel by som Vás informovať, že 26. 11. 2019 zasadala správna rada TKO Semteš. Aj 
keď sme boli zvolaní kvôli inému bodu programu, na jednanie bola predložená žiadosť mesta 
Turzovka o prenájom pareplochy rekultivovanej skládky TKO Semeteš za cenu 1 EURO 
a taktiež o odstúie projektovej dokumentácie kompostárne za sumu 1 EURO s odôvodnením, 
že mesto Turzovka sa chce zapojiť do zverejnenej výzvy na výstavbu kompostoviska. Za obec 
Vysoká nad Kysucou som tlmočil v minulosti prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva, že 
s týmto zámerom jednoznačne nesúhlasíme. Ostatní členovia predložili návrh, aby mesto 
projekt odkúpilo za cenu, kotrú spoločnosť TKO Semeteš zaplatila za jeho vyhotovenie 
a v podstate s nájom súhlasili i keď otvorená ostala výška nájmu. Nakoniec bol návrh 
z rokovania stiahnutý s tým, že sa vec prejedná s obecnými zastupiteľstvami.  

 
Starosta obce 

 Na zasadnutie správnej rady som bol prizvaný a vyjadril som jednoznačný nesúhlas 
s celým zámerom. Obávam sa však, že budeme v menšine. Zároveň som však členov Správnej 
rady TKO Semeteš upozornil, že i v prípade prenájmu pozemku sú povinní dodržiavať 
zákonné ustanovenia a cena nie je predmetom „handrkovania sa“. Mesto Turzovka 
neprispieva ani do rozpočtu TKO Semeteš. Je však pravdou, že neexistencia kompostárne či 
kompostoviska nás v priebehu pár rokov určite dobehne a v prípade mesta chápem ich zámer 
postaviť kompostovisko takpovediac „za humnami“ kde to nebude prekážať obyvateľom 
Turzovky, ale v tomto prípade na to doplatia obyvatelia našej obce. Ak sa bude i zámer 
realizovať budeme trvať na tom, aby sme boli účasníkmi celého stavebného konania. 
 

Prednosta OcÚ 
 Takýto projekt musí mať i posúdenie vplyvu na životné prostredie. 

 
Starosta obce 

 V utorok 3. 12. 2019 sa k danej veci opäť stretne Správna rada TKO Semeteš n.o. 
a preto náš zástupca potrebuje stanovisko obecného zastupiteľstva. 
 
V následnej diskusii poslanci vyjadrili jasný nesúhlas s navrhovaným zámerom prenájmu 
pozemkov rekultivovanej skládky TKO Semeteš mestu Turzovka za účelom výstavby 
kompostárne. 
 
 Nakoľko k predloženému návrhu neboli už vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2019-5.2  
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí  

1. s prenájmom pozemkov rekultivovanej skládky TKO Semeteš mestu Turzovka, ktoré 
hodlá na nich realizovať výstavbu kompostárne.  

2. s odstúpením projektovej dokumentácie zamýšľanej kompostárne mestu Turzovka za 
sumu 1,00 EURO.  
 
Starosta obce 
Chcel by som tlmočiť návrh poslankyne OZ Mgr. Janky Jurčovej, ktorá navrhuje 

udeliť jednorázovú finančnú výpomoc postihnutým deťom v našej obci. Návrh som však ešte 
pred začiatkom dnešnej schôdze prediskutoval s pani Margitou Kubačákovou z úseku 
sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. Obec však momentálne 
nedisponuje aktuálnym zoznamom takýchto detí a pokiaľ by obecného zastupiteľstvo chcelo 
schváliť akúkoľvek výpomoc musí tak urobiť buď individuálne, alebo systematicky. Najskôr je 
však nutné vypracovať zoznam takýchto detí a až násedne môže k tomu obecné zastupiteľstvo 
zaujať stanovisko. Preto predkladám návrh žiadosť zobrať na vedomie. 
 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli už vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-5.3  
Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie návrh na vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci pre 
postihnuté deti  

2. poveruje komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva o prípravu materiálu, 
ktorý určí ďalší postup. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
Predkladám návrh na udelenie jednorázovej finančnej výpomoci pre pozostaké deti po 

neb. Jozefovi Dobošovi, ktorý tragicky zahynul v sobotu 23. 11. 2019. 
 
Starosta obce 
Podporujem predložený návrh a zároveň k nemu pripájam i návrh na odpustenie 

poplatkov v súvislosti s realizovanými cintorínskymi službami. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslanyňa OZ 
Navrhujem vyčleniť sumu vo výške 600,00 EUR formou nákupu nevyhnutných vecí. 
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Nakoľko k predloženému návrhu na vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci formou 
nákupu pre pozostalé deti po neb. Jozefovi Dobošovi neboli už vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

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

Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2019-5.4  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 600,00 EUR formou nákupu pre 
maloleté deti po neb. Jozefovi Dobošovi, naposledy bytom Nižný Kelčov 464, 023 55 
Vysoká nad Kysucou. 

2. odpustenie poplatkov vzniknutých v súvislosti s poskytnutím cintorínskych služieb. 
 
 
 
Na obecné zastupiteľstvo sa dostavil Ing. Marek Vavrica, ktorý bol prizvaný, aby sa ujal 
mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou potom, čo zanikol 
mandát poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou pánovi Jaroslavovi 
Gajdicovi. 
 
 
Ad.6 Doplnenie členov obecného zastupiteľstva 
 
Z dôvodu, že riadne zvolenému poslancovi obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
za volebný obvod č. 1 Ústredie pánovi Jaroslavovi Gajdicovi zanikol poslanecký mandát na 
základe výsledkov Komunálnych volieb v obci Vysoká nad Kysucou konaných dňa 10. 
novembra 2018, v ktorých ďalší v poradí t.j. na 6. mieste s počtom 206 hlasov skončil Ing. 
Marek Vavrica má ako prvý v poradí náhradníkov zákonné právo ujať sa po zloženi 
predpísaného sľubu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
V prípade odmietnutia možnoti získania poslaneckého mandátu či odmietnutia zloženia sľubu 
poslanca obecného zastupiteľstva by bol oslovený ďalší v poradí. 
Pre pripomenutie: 
Komunálne voľby na volebné obdobie 2018 - 2022 sa konali 10. novembra 2018. 
Komunálnych volieb sa zúčastnilo  1 130 z 2 181 zapísaných voličov, čo predstavuje 
51,81%.  Obec Vysoká nad Kysucou je rozdelená na 3 volebné obvody. 

Volebný obvod č. 1 – Ústredie 
Počet zapísaných voličov - 1 190 
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Počet zúčastnených voličov - 630 (52,94%) 
Vo volebnom obvode č. 1 kandidovalo na post poslanca OZ 10 kandidátov. Tento obvod bude 
v pléne Obecného zastupiteľstva zastúpený 5 poslancami.  

1. Jozef Zborovan, 54 r., invalidný dôchodca, SNS .......................................... 315 hlasov 
2. Janka Jurčová, Mgr., 49 r., učiteľka, SMER-SD ........................................... 286 hlasov 
3. Miroslav Dočár, Ing., 60 r., riaditeľ spoločnosti, KDH ................................. 236 hlasov 
4. Katarína Chnapková, Mgr., 41 r., učiteľka, SMER-SD ................................. 224 hlasov 
5. Jaroslav Gajdica, 54 r., vodič TKO Semeteš, SNS ........................................ 209 hlasov 
6. Marek Vavrica, Ing., 24 r., servisný technik IT, KDH ............................ 206 hlasov 

 
Ing. Marek Vavrica bol o možnosti zíkať poslanecký mandát informovaný starostom obce 
osobne i písomne. Ponúkaný mandát neodmietol a preto bol prizvaný na dnešnú schôdzu 
obecného zastupiteľstva.  
 
Starosta obce privítal na dnešnej schôdzi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
Ing. Mareka Vavricu a vyzval ho na zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, 
zložením ktorého sa ujme svojej funkcie. Po prečítaní zákonom stanoveného sľubu poslanca 
obecného zastupiteľstva Ing. Marek Vavrica vyslovil „Sľubujem“ a na znak súhlasu sľub 
i podpísal. 
 
Starosta obce a následne i prítomní poslanci obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou Ing. Marekovi Vavricovi zablahoželali k získaniu poslaneckého mandátu.  
 
 
 
 
Ad.7 Interpelácie poslancov 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Chcem sa opýtať v akom štádiu opravy je cesta U Cipkov a kontaktovala ma pani 
Pipíková, že po ceste smerom k jej rodinnému domu sa realizuje ťažba dreva. 
 

Starosta obce 
 Cestu u Cipkov sme vysypali asfaltodrťou a zhutnili. Doposiaľ nám neboli doručené 
súhlasy dotknutých vlastníkov priľahlých pozemkov, na ktoré by mohlo byť realizované 
odvodnenie. 
Cestu smerom k pani Pipíkovej som bol pozrieť na jej podnet osobne. Ťažba je realizovaná za 
jej rodinným domom a drevná hmota je približovaná smerom k ceste II/541. Nejaké pomocné 
práce tam realizuje pán Krigovský, ktorý po ceste prešiel cez súkromný pozemok pána 
Ľubomíra Frolika údajne s jeho súhlasom a blato bolo vynesené na miestnu komunikáciu. Na 
miesto bola prizvaná i hliadka Polície SR. Keď som tam bol osobne cesta už bola očistená.  
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Jozef Zborovan, poslanec OZ 
 Chcem požiadať, aby sa počas zimných mesiacov pokúsilo so správcom vybaviť 
prečistenie a prehĺbenie Gajdicovského potoka 
 

Starosta obce 
 Vec sa budem snažiť do jari vyriešiť a posunúť. 
 

Daniel Lysík, poslanec OZ 
Chcel by som požiadať starostu obce, aby sme si spoločne prešli problémové úseky 

miestnych komunikácií vo Vyšnom Kelčove v súvislosti so zimnou údržbou.  
 

Starosta obce 
Samozrejme, dohodneme sa na spoločnom termíne. 

 
 
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 ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2019 
ukončil o 15:10 hod. 

 
 
 

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

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


