Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

9/2019

dátum:
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13. 12. 2019

Zápisnica OZ č. 9/2019
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 13. 12. 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
Ing. Marek Vavrica
Mgr. Janka Jurčová
Jozef Zborovan
Milan Pivko
Daniel Lysík
Mgr. Katarína Jantošová

Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Chnapková
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia)
Predkladá: Mgr. Anton Varecha
4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2-2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Bc. Monika Perďochová
5. Návrh VZN č. 4-2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa
(bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Bc. Monika Perďochová, Jana Kubalová
6. Návrh VZN č. 5-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou (bude zaslané emailom)
Predkladá: Daniela Kubicová
7. Návrh VZN 6-2019 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných
bytov v obci Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
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8. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
9. Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2018 (bude zaslané
e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
10. Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a
Konsolidovanej účtovnej závierke na rok 2018 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
11. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce (videoprojekcia)
12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká
nad Kysucou na rok 2019-2021 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec
13. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020-2022 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: starosta obce, Jana Kubalová
14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 (bude zaslané
e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec
15. Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou za rok 2019 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: pracovníci OcÚ Vysoká nad Kysucou
16. Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 a č. 15/2019 (videoprojekcia)
Predkladá: Jana Kubalová
17. Rôzne (videoprojekcia)
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal
poslancov a ostatných prítomných hostí na 9. 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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Janka
Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík, Mgr. Katarína Jantošová
nikto
nikto
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Uznesenie č. 9/2019-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť deviata schôdza OZ dňa 13.
12. 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. Janka Jurčová
Milan Pivko
Návrhová komisia: Ing. Marek Vavrica
Miroslav Dorman

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, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík

PROTI

nikto

ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 9/2019-2
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.
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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
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie nájomného o príspevok do bytového fondu
vo výške 0,75 Eur/m2 pre nájomníkov bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č.
1259.
Podanie správy: Niektorí nájomníci nám doručili oznámenie, že nesúhlasia
s podpisom navrhovaného dodatku a tým i odmietli zjednať nápravu, ktorá nám
bola uložená na základe kontroly zo strany Okresného úradu v Žiline.
Uznesenie č. 7/2018-3.2
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby bolo odvolanie nájomníkov bytového nájomného
domu p. č. 1259 v Ústredí vo Vysokej nad Kysucou voči predloženému dodatku
k nájomným zmluvám prejednaná s právnym zástupcom obce, ktorý určí ďalší postup.
Podanie správy: V bode č. 7 dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva bude prejednaný
návrh VZN 6-2019 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v
obci Vysoká nad Kysucou. Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s § 18 ods. 2 zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní podmienky tvorby
a použitia fondu prevádzky, údržby a nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
s použitím verejných prostriedkov na účely podpory nájomného bývania.
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Rok 2018
Uznesenie č. 3/2018-7.4
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť prípadný možný postup a
kúpne podmienky. Obec Vysoká nad Kysucou má predbežný záujem o kúpu časti
pozemku, v ktorom je vedená časť obecného vodovodu a pretlaková šachta.
Uznesenie č. 8/2018-3.1
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prostredníctvom právneho zástupcu
obce vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, v ktorej pani Ida Chríbiková uzná
a bude súhlasiť s existenciou už zabudovaného vodovodného potrubia a šachty
s pretlakovým ventilom. V prípade podpísania tejto dohody z oboch strán, následne
obec Vysoká nad Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not.
por., že vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce
a žiadateľka si ho bude môcť vysporiadať do svojho osobného vlastníctva.
Podanie správy: Pani Alene Šašlákovej, ktorá zastupuje pani Idu Chríbikovú bola
opätovne zaslaná ponuka na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že ak
dôjde k jej podpisu zo strany pani Idy Chríbikovej v zmysle uznesenia 8/2018-3.1 obec
Vysoká nad Kysucou vydá vyjadrenie podľa §63 ods. 1, písm. a), bod 2. not. por., že
vznikom vlastníckeho práva nebudú dotknuté oprávnené záujmy obce a žiadateľka si ho
bude môcť vysporiadať do svojho osobného vlastníctva.
Uznesenie č. 8/2018-9.9
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.

K tejto veci:
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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.
K tejto veci:
Uznesenie č. 7/2019-3.1
v 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
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• 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
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.
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
bol dňa 14. 11. 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
V zákonom stanovenej lehote t.j. do 09. 12. 2019 voči nemu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Nakoľko nemal nikto k tomuto návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto
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Uznesenie č. 9/2019-3.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) 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
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
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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.
Zámer bol dňa 14. 11. 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
V zákonom stanovenej lehote t.j. do 09. 12. 2019 voči nemu neboli vznesené žiadne
pripomienky.

Uznesenie č. 7/2019-8.9
v 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 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 novovzniknutej parcely CKN 1476/9 od parcely CKN 1476/1.
Parcela CKN 1476/9 reálne tvorí súčasť 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
súčasť vjazdu do garáže prislúchajúcej k rodinnému domu s. č. 175
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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
bol dňa 20. 11. 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
V zákonom stanovenej lehote t.j. do 09. 12. 2019 voči nemu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Nakoľko nemal nikto k tomuto návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto návrhu
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-3.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 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“) žiadateľke:
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 novovzniknutej parcely CKN 1476/9 od parcely CKN 1476/1.
Parcela CKN 1476/9 reálne tvorí súčasť 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
súčasť vjazdu do garáže prislúchajúcej k rodinnému domu s. č. 175

Strana 11 z 35 Zápisnica č. 9/2019

Zámer bol dňa 20. 11. 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.
V zákonom stanovenej lehote t.j. do 09. 12. 2019 voči nemu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 7/2019-8.5
v 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.
Podanie správy: Vo veci sa bude konať v jarných mesiacoch.
Uznesenie č. 8/2019-5.3
v 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.
Podanie správy: Komisia k danej veci ešte nezasadala.
Starosta obce:
Je potrebné, aby za týmto účelom zasadla komisia pre oblasť zdravotnú, sociálnu
a bytovú. Detí s rôznymi stupňami postihnutia je v našej obci veľa.
p. Margita Kubačáková, pracovníčka sociálneho úseku:
Súhlasím s p. starostom, potrebujeme sa dopracovať k nejakému zoznamu detí, ktoré by
mali na túto jednorazovú finančnú výpomoc nárok, aby sme na niekoho nezabudli.
Samozrejme by to bolo potrebné zapracovať i do VZN, aby sme neporušili zákon.
Nakoľko nemal nikto k bodu programu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-3.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ.
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Ad. 4 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2-2017 o poplatkoch za služby poskytované
obcou Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Dôvodom vypracovania a predloženia Návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne - záväznému
nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je
skutočnosť, že počas obdobia od 23. 12. kalendárneho roka do 01. 01. nasledujúceho roka,
keď správa obecného úradu čerpá dovolenky, vykonávajú ostatní pracovníci obecného úradu
každoročne periodicky sa opakujúce práce na údržbe budovy OcÚ a kultúrneho domu.
Vykonávajú sa údržbárske práce, maľovanie stien, čistenie svietidiel, čistenie parkiet v sále
kultúrneho domu.
Z uvedeného dôvodu je preto predmetom návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne – záväznému
nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou, aby v
tomto období nebola sála kultúrneho domu komerčne využívaná.
Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-4
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Prerokovalo Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
2. Schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.

Ad. 5 Návrh VZN č. 4-2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení
dieťaťa
Starosta obce
Týmto Návrhom VZN č. 4/2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa
chceme podporiť mladé rodiny s novonarodenými deťmi a zároveň chceme taktiež podporiť
bývanie v obci Vysoká nad Kysucou. Navrhovaná suma predstavuje jednorazový finančný
príspevok vo výške 50 eur pre 1 narodené dieťa, ktoré je prihlásené na trvalý pobyt v obci
Vysoká nad Kysucou. Príspevok sa bude rodičom novonarodených detí vyplácať pri Uvítaní
detí, ktoré organizuje obec Vysoká nad Kysucou pravidelne každý rok v mesiaci november
príslušného roka.
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Zároveň prijatím VZN č. 4-2019 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa
dôjde k určeniu jasných pravidiel, kto môže príspevok získať. Rodičia novonarodených detí,
ktorých obec Vysoká nad Kysucou eviduje ako dlžníkov obce, nebudú mať nárok tento
jednorazový finančný príspevok získať i keď samotnej slávnosti uvítania detí do života sa
budú môcť zúčastniť.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Myslím si, že toto je veľmi dobré riešenie, dať detičkám namiesto poukážky peniažky
a ponechať tak rodičom voľnú ruku pri výbere potrieb alebo vecí pre detičky.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-5
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Prerokovalo Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 4/2019 o poskytovaní
finančného príspevku pri narodení dieťaťa.
2. Schválilo Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní finančného
príspevku pri narodení dieťaťa.

Ad. 6 Návrh VZN č. 5-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
V predloženom návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sú navrhované zmeny hlavne u poplatku za komunálny
odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO) v dôsledku legislatívnej zmeny v odpadovom
hospodárstve od 1.1.2019 a to zákonom a nariadením Vlády SR:
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.
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
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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.
V nadväznosti na nariadenie vlády č. 330/2018 podľa prílohy č. 1 sa miera triedenia obce
Vysoká nad Kysucou zaraďuje na rok 2019 do skupiny č. 2 v rozsahu (10 < x ≤ 20) a jej
prislúchajúce sadzby. Percentuálna miera triedenia pre rok 2020 sa k dnešnému dňu nedá
určiť, predpokladáme, že ostávame v skupine 2 v rozsahu (10 < x ≤ 20).
Pri návrhu výšky poplatku za komunálne odpady sa vykonal komplexný prepočet, v ktorom je
zahrnutá percentuálna miera triedenia podľa množstva odpadov, prepočítaná podľa množstva
tvorby odpadov z ukončeného roka 2018, prepočítaná s príslušnou sadzbou na rok 2020 a
2021.
Do prepočtu je započítané navýšenie poplatku za služby pre TKO Semeteš vo výške 3000 €
na rok 2020. Na rok 2021 vo výške 5000 € ako predpokladaný dopad na zvyšovanie
minimálnej mzdy a stúpajúcich režijných nákladov)
Ak by zostala rovnaká výška poplatku za odpad pre poplatníka, ak ostane rovnaký výber
poplatku za odpad pre obec, rovnaká tvorba a separácia odpadu ako v 2018, tak vznikne
nárast v nákladoch pre obec na základe legislatívnej zmeny o:
približne - 13 500 € pre rok 2020,
približne - 18 700 € pre rok 2021 k nákladom za rok 2018
Obec Vysoká nad Kysucou vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v zmysle Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
iba zákon č. 582/2004 Z. z.). Tento miestny poplatok je obligatórny, obec je povinná ho na
svojom území zaviesť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. a platí sa za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce priebežne na území obce.
Obec Vysoká nad Kysucou vyberá od jednotlivých poplatníkov poplatok a v prípade, ak
viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za
ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich.
V zmysle Zákona č. 582/2004 Z.z. sadzba poplatku nesmie byť vyššia ako súčet priemerných
nákladov obce na zabezpečenie všetkých činností nakladania s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi. Zároveň v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch by
sadzba poplatku mala pokryť výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností.
Vzhľadom na skutočnosť, že predpokladané výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi
na rok 2020, ktoré budú ovplyvňovať výšku poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej iba poplatok za KO a DSO) sú vyššie ako predpokladané príjmy z
poplatku za KO a DSO za rok 2019 (aj za rok 2018), z dôvodu navýšenia sadzby za uloženie
zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu a iných druhov odpadov na skládku
odpadov v zmysle Nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. a zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloženie odpadov, je nutné upraviť jednotlivé sadzby poplatkov za KO a DSO pre
poplatníka.
Rozdiel medzi predpokladanými výdavkami a príjmami, po zavedení nových - navrhovaných
sadzieb poplatkov je navrhovaný ako vyrovnaný. Okrem platiteľa poplatku, sadzieb
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poplatkov, spôsobu a lehoty zaplatenia poplatku sú vo VZN stanovené podmienky pre
vrátenie poplatku a doklady preukazujúce nárok na uplatnenie odpustenia poplatku. Pri
dokladoch preukazujúcich nárok na uplatnenie odpustenia poplatku bola zadefinovaná okrem
druhu dokladu hlavne podmienka, že doklad musí obsahovať presné ohraničenie doby, počas
ktorej sa poplatník zdržiava nepretržite mimo obce Vysoká nad Kysucou. Potvrdenia alebo
doklady je nutné predkladať za každé zdaňovacie obdobie a v prípade, že sú vystavené v
cudzom jazyku, je nutné predložiť ich preklad (nevyžaduje sa úradný preklad).
Starosta obce
Rozhodnutie je na obecnom zastupiteľstve, buď pôjdeme na reálne náklady za odpady,
alebo budeme doplácať, ale v tom prípade to musíme dofinancovať z inej položky rozpočtu
obce.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Treba sa veľmi dobre pozrieť na to ako sa separuje, lebo sme stále v kategórii separácie
do 20%.
Starosta obce
V našej obci máme i viacero veľkoobjemových kontajnerov, obec preto v kalendárnom
roku 2020 plánuje zaviesť možnosť separovaného zberu odpadu i pri niektorých z týchto
kontajnerov no predovšetkým tam kde to bude možné ich musíme nahradiť KUKA nádobami.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Aká bola pôvodná výška odpadu za rok a koľko je zvýšenie?
Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov
Pôvodná výška poplatku za odpady bola 18,2 5€ na osobu a po zvýšení je to 24,50 € na
osobu.
Starosta obce
Sadzby dane sme zatiaľ meniť nenavrhovali, je to na obecnom zastupiteľstve. Na stretnutí
Organizácie cestovného ruchu Kysuce bolo medzi členmi dohodnuté, že sadzba dane za
ubytovanie mi mala byť v členských obciach minimálne vo výške 0,50€. Ak by bola vôľa
obecného zastupiteľstva zvýšiť tento poplatok vyrovnáme sa okolitým obciam, ktoré tento
poplatok už v takej výške majú a pomôžeme organizácii cestovného ruchu, ktorej tento
poplatok ide a ktorej je členom i naša obec. Pre ozrejmenie tento poplatok neplatí zariadenie,
ale návštevník.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja súhlasím.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Taktiež s týmto návrhom na zvýšenie súhlasím.
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Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o predloženom návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-6
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Ruší Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Prerokovalo Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Schválilo Všeobecne - záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ad. 7 Návrh VZN č. 6-2019 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Dňa 22. 1. 2015 sa uznesením OZ č. 1/2015 – 3.4 uznieslo OZ vo Vysokej nad Kysucou na
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2015 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.
Obec má vo vlastníctve dva bytové nájomné domy:
- 16 bytový nájomný dom na Nižnom Kelčove č. 1142
- 14 bytový nájomný dom v ústredí obce na ZS č. 1259
K 16 bytového nájomnému domu č. 1142
V zmysle Čl. 4 bodu. 1) písm. c) a e) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o
podmienkach nájmu v nájomných bytoch musí nájomná zmluva obsahovať výšku mesačného
nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich
výpočtu.
Uznesením číslo 3/2017-3.2 zo dňa 06. 06. 2017 bola schválená výška nájomného pre 16 bytový nájomný dom č. 1142 na Nižnom Kelčove ako sumu, ktorá je výsledkom pomeru:
celkové náklady na výstavbu /doba splatnosti úveru/celkové m2 obytnej plochy, t.j. 2,72
Eur/m2/mesiac. Bytový fond nebude predmetom nájomného, bude ho tvoriť prenajímateľ
(vlastník budovy).
Výška tvorby bytového fondu pre 16 bytový nájomný dom bola navrhnutá v sume 0,75
Eur/m2/mesiac.
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K 14 bytového nájomnému domu č. 1259
Výška mesačného nájomného bola stanovená výpočtom z roku 2003 v sume 42,70 Sk/m2,
ktorá bola následne po prechode na menu Euro prepočítaná konverzným kurzom.
Uvedená suma nájomného bola vypočítaná postupom:
Mesačná splátka úveru + odpisy budovy a fond opráv = 31 000 + 4 000 = 35 000 Sk
Celková obytná plocha budovy 821,05 m2
Cena na 1 m2
35 000 Sk/821,05 m2 = 42,628 Sk po zaokr. 42,70 Sk/m2
Z uvedenej sumy 42,70 Sk/m2 boli vyčlenené 4,--- Sk/m2 na tvorbu bytového fondu.
Na základe záznamu z vykonanej kontroly Okresný úradom Žilina, odbor výstavby a bytovej
politiky zo dňa 6.10.2017 boli zistené nedostatky a to i v oblasti tvorby fondu prevádzky,
údržby a opráv, kde bolo vytknuté nedodržanie § 18 ods. 2 zákona , vlastník z dohodnutého
nájomného netvorí fond prevádzky, údržby a opráv vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie
nájomného bytu.
Technický stav bytových domov je potrebné neustále udržiavať a technicky zhodnocovať
(rekonštruovať), najmä u bytových domov, ktoré sú v užívaní už viac rokov.
Rekonštrukciu a údržbu bytových domov je možno zabezpečiť:
- Z prostriedkov obce vyčlenených v rozpočte na príslušný kalendárny rok
- Z vlastných zdrojov nájomcov, ktoré si vytvoria vo fonde opráv
Bytový dom č. 1259 v ústredí obce je užívaný od roku 2003, t.j. 16 rokov, vyžaduje preto
väčšie investície, avšak bytový fond bol tvorený v tak nízkej výške, že postačoval iba na
bežnú údržbu. Finančné prostriedky sa nedokázali akumulovať v dostačujúcej výške na to,
aby sa urobilo potrebné zateplenie budovy. V roku 2017 sa podarilo vymeniť iba vchodové
dvere na tejto bytovke.
Bytový dom č. 1142 vzhľadom na svoj vek (kolaudácia v roku 2017) zatiaľ nevyžaduje
rozsiahle rekonštrukčné práce, realizované sú však opravy, ktoré sú vyvolané konštrukčnými
a technickými vadami a poruchami vzniknuté po kolaudácii, ktoré nie je možné uplatniť v
rámci reklamačného konania u dodávateľa stavby.
Všeobecno-záväzným nariadením o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov dôjde k úprave výšky tvorby bytového fondu 14 – bytového
nájomného domu tak, aby bola dodržaná zákonnosť o minimálnej výške tvorby fondu
opráv a zároveň bolo možné realizovať požiadavky na podstatné zlepšenie
existujúceho technického stavu bytového domu a jednotlivých bytov. Len zvýšená a
dlhodobejšia tvorba fondu opráv umožní v budúcnosti realizovať časť zásadných
rekonštrukcií.
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
V návrhu VZN je stanovená finančná hranica, kedy použitie fondu opráv schvaľuje
starosta, t. j. hranica do 2 000 Eur a kedy je čerpanie fondu potrebné schváliť obecným
zastupiteľstvom, t. j. nad sumu 2 000 Eur. Fond opráv sa používa na údržbu, prevádzku
a opravy nájomných bytov, na revízie a odborné prehliadky kotlov, hasiacich prístrojov,
bleskozvodov, elektriky, komínov a meračov. Drobné opravy do sumy 6,64 Eur si hradia sami
nájomníci. To čo spadá do drobných opráv je špecifikované v prílohe k Nariadeniu vlády SR
č. 87/1995 zbierky zákonov. V prípade, že drobná oprava uvedená v tejto prílohe presiahne
sumu 6,64 Eur, bude uhradená z prostriedkov fondu opráv. Na to, aby však bolo možné fond
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opráv čerpať, je nutné ho aj tvoriť a finančné prostriedky akumulovať, čo nie je možné bez
toho, aby sa výška tvorby fondu opráv bytovky č. 1259 neupravila, nakoľko v súčasnosti
nespĺňa ani minimálnu zákonom určenú výšku.
Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-7
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Prerokovalo Návrh Všeobecne - záväzného nariadenia č. 6/2019 o tvorbe
a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad
Kysucou.
2. Schválilo Všeobecne - záväzné nariadenie č. 6/2019 o tvorbe a použití fondu
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v obci Vysoká nad Kysucou.

Ad.8 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018
Starosta obce
Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018 Vám bola zaslaná elektronicky. Jej
spracovateľkou a predkladateľkou je hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová.
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová obecnému zastupiteľstvu
prostredníctvom videoprojekcie Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018.
Nakoľko nemal nikto k predloženej Výročnej správe obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018
žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018.
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Ad.9 Správa nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok 2018
Starosta obce
Obec nedisponuje aktuálne Správou nezávislého audítora o overení Výročnej správy za rok
2018 a ani Správou nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2018
a Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018. Aj napriek maximálnej snahe pracovníkov
obce sa nepodarilo v spolupráci s nezávislým audítorom zrealizovať audit už spomínaných
dokumentov. Z dôvodu rekonštrukcie účtovného systému a nahadzovaním v prvom rade
aktuálnych údajov za rok 2019 nebolo možné včas predložiť nezávislému audítorovi všetky
potrebné náležitosti a výstupy za rok 2018. Pri nahadzovaní údajov za rok 2019 bolo
potrebné sa správne napojiť a zosúladiť na predchádzajúci rok 2018, preto aj výstupy roku
2018 vyžadovali opätovnú kontrolu. Nezávislý audítor, ktorý nám vykonával audit
v minulých rokoch s nami odmietol spolupracovať z dôvodu pracovnej neschopnosti.
Nakoľko nebol s nami ani zmluvne zaviazaný, nebol povinný nám oznámiť, že nám audit
nevykoná a máme požiadať o spracovanie auditu iného nezávislého audítora.
Následne sme oslovili viacerých nezávislých audítorov, ktorí nás z dôvodu časovej tiesne
odmietli. Spoločnosť D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec nám dala písomné stanovisko
k odmietnutiu zákazky, ktoré by malo slúžiť ako doklad k tomu, že obec mala záujem
a pokúšala sa o vykonanie auditu v predpísanom termíne, avšak vzhľadom na skutočnosti,
ktoré v našich podmienkach nastali, nebolo toto možné technicky zvládnuť ani z našej strany
ako aj z ich strany, pretože už by nedokázali audit v termíne spracovať.
Na základe prehodnotenia vzniknutej situácie a porade s audítorom by bolo vhodné urobiť
audit Individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 súčasne s Individuálnou účtovnou
závierkou za rok 2019 a audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 súčasne
s Konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2019, aby bolo jednoznačne zosúladené obdobie
prechodu z roku 2018 na 2019, vzhľadom na rekonštrukciu účtovníctva, ktorá má v sebe
riziko, že by mohla priniesť nesúlad. Audit výročnej správy bude možné vykonať až následne,
nakoľko stanovisko k účtovným závierkam je zároveň aj podkladom k vyjadreniu sa k obsahu
výročnej správy.
Uvedená skutočnosť bola prerokovaná i s hlavným kontrolórom obce.
Nakoľko nikto nemal k tomuto bodu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce o tomto
bode hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k Výročnej správe
za rok 2018.
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Ad.10 Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok
2018 a Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
Starosta obce
K tomuto bodu je identické stanovisko ako v bode 9.
Nakoľko nemal nikto k predloženej správe žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto
správe hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyjadrenie nezávislého audítora k overeniu
Individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

Ad.11 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce
Starosta obce
Žiadosti súvisiace s rozpočtom obce, boli poslancom OZ zaslané elektronickou formou.
K dnešnému dňu boli obecnému zastupiteľstvu doručené žiadosti:
§ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Vysoká nad Kysucou –
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020
§ Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO Vysoká nad Kysucou –
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020
§ Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka -– žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020
§ TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Nakoľko však v zmysle Čl. 3 Všeobecne – záväzného nariadenia č 3/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou možno dotáciu poskytnúť na základe písomnej
žiadosti (príloha č. 1 spomenutého VZN) podanej do podateľne obecného úradu Vysoká nad
Kysucou v termíne do 15. marca príslušného roka navrhujem, aby doručené žiadosti boli
vzaté na vedomie a obecné zastupiteľstvo o nich rozhodlo spoločne s tými, ktoré budú
doručené v stanovenom termíne. Výnimkou je však žiadosť TJ SPARTAK Vysoká nad
Kysucou. Organizácia realizuje svoju činnosť celoročne a od začiatku mesiaca Január 2020 sa
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už začne zimná príprava mužov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Znamená to, že
organizácia už bude mať reálne finančné výdavky, ktoré bez dotácie obce nebudú mať z čoho
financovať.
§ TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020
Žiadosť predniesol a poslancom obecného zastupiteľstva bližšie ozrejmil pomocou
videoprojekcie prednosta OcÚ.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto
žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť TJ SPARTAK Vysoká nad
Kysucou z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 vo výške 25 000,00 EUR.

Ad.12 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou na rok 2020-2022

Starosta obce
Odborné stanovisko bolo poslancom OZ doručené elektronickou poštou. O prednesenie
starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce následne predniesol poslancom OZ Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu na rok 2020-2022.
Nakoľko voči predloženému Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 - 2022 neboli vznesené žiadne pripomienky,
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA

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

nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-12
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 - 2022.

Ad.13 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020-2022
Starosta obce
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný elektronickou
formou. Pri jeho zostavovaní boli zohľadnené všetky dlhodobé priority obce a snaha zachovať
nastavený trend rozvoja obce. Samozrejme nie je v ľudských silách predpokladať možné a
nepredvídateľné aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom kalendárnom roku a ktoré sa môžu
priamo odvíjať od budúcich programových výziev, podaných projektov a ich prípadného
schválenia či už prebiehajúcich stavebných aktivitách obce.
Pri zostavovaní rozpočtu sme sa však snažili zamerať na určité projekty, ktoré by mali byť
v tomto kalendárnom roku našou prioritou:
- Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana
- Výstavba ďalšej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487
- Rekonštrukcia toaliet na zdravotnom stredisku
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- Nákup pozemkov pod pripravovaný zámer rozšírenia cintorína
- Pokračovať vo výstavbe chodníkov na cintoríne v ústredí obce
- Spoluúčasť na pripravovaných projektoch
Musím povedať, že i ja sám by som rád do rozpočtu „dostal“ napríklad viac napr. na ďalšie
úpravy miestnych komunikácií či drobnú výstavbu, ale podstatou je, že návrh rozpočtu je
nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe hlavného kontrolóra i reálny.
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 – 2022 bol dňa 11. 12. 2019
prejednaný i na schôdzi Komisie pre oblasť financií a správy majetku, ktorá ho Obecnému
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou odporúča schváliť.
Súčasťou rozpočtu obce je samozrejme i rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorý tvorí jeho
podstatnú finančnú časť. Navrhujem preto, aby obecné zastupiteľstvo najskôr prejednalo
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020-2022.
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana pomocou videoprojekcie bližšie predstavil poslancom OZ
rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020 a výhľadový rozpočet na roky 2021 - 2022.
Nakoľko k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020 a zároveň i k výhľadovému
rozpočtu na roky 2021 - 2022, ktorý je súčasťou rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou neboli
vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie

MENO
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Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-13.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
1. schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2020
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na roky 2021 –
2022.
Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva predstavila a bližšie
ozrejmila pomocou videoprojekcie rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 – 2022
a zároveň odpovedala na vznesené otázky a vysvetlila pripomienky poslancov obecného
zastupiteľstva.
Nakoľko k predloženému návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2020 - 2022
neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-13.2
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
1. schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok
2020
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 20212022.

Ad.14 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
Starosta obce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 bol poslancom
obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy
zverejnený iná úradnej tabuli obce a taktiež i na webovej stránke obce priamo v sekcii určenej
zverejňovaniu dokumentov hlavného kontrolóra.
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Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 vypracoval a predkladá
hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza z aktuálneho úväzku hlavného
kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale poslanci obecného
zastupiteľstva ho môžu doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich
schôdzach OZ.
Nakoľko k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 neboli vznesené
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2020.

Ad.15 Predloženie záverečných správ po jednotlivých úsekoch Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok 2019
Starosta obce
Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou za rok 2019 boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Úlohou
správ je, samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva a po zverejnení i ostatným
obyvateľom, priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne tak v
stručnosti zhrnúť čo sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom úseku. V porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi, tak môžete vidieť zmeny a vývoj administratívnej agendy.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov Obecného úradu
vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
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PROTI
ZDRŽAL SA

Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku miestnych
daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou v roku 2019.

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku prednostu
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad
Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2019 na úseku
výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.
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§

Záverečná správa o činnosti na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku knižnice a
kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľstva Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľstva Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku matriky a
evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva a odpadového
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku poľnohospodárstva a odpadového
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO
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ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v
roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo Vysokej
nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku sociálnych
vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.

§

Záverečná správa o činnosti na úseku financií a školstva Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v roku 2019

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku financií a školstva Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v roku 2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-15.8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku financií a
školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2019.
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Ad.16 Rozpočtové opatrenie č. 14/2019 a č. 15/2019
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené
prostredníctvom videoprojekcie.
Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 14/2019, ktoré je v kompetencii starostu. O jeho
predstavenie starosta obce požiadal hlavnú účtovníčku obce.
Hlavná účtovníčka poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila rozpočtové
opatrenie č. 14/2019, ktoré bolo v kompetencií starostu obce.
Nakoľko k rozpočtovému opatreniu č. 14/2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-16.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
14/2019.
Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana predniesol poslancom obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 10, ktoré je súčasťou Rozpočtového
opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2019.
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 10, neboli vznesené žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-16.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 10/2019.
Následne hlavná účtovníčka predniesla poslancom obecného zastupiteľstva rozpočtové
opatrenie č. 15/2019 pomocou videoprojekcie.
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Nakoľko k rozpočtovému opatreniu č. 15/2019 neboli vznesené žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-16.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
15/2019.

Ad.17 Rôzne
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu č. 16 v 16-bytovom nájomnom dome
p. č. 1142
Dňa 14. 01. 2020 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 16 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 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.
• Petronela Buchczárová bytom Olešná 13, 023 57 Podvysoká; Tomáš Dorociak Vyšný
Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy na byt č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m²
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce o tejto
žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI

MENO

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

nikto

Uznesenie č. 9/2019-17.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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
žiadateľom Petronela Buchczárová bytom Olešná 13, 023 57 Podvysoká; Tomáš Dorociak
Vyšný Kelčov 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej
zmluvy na byt č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m² a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.

Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní pre Obec Vysoká nad Kysucou
Obec Vysoká nad Kysucou je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých
ustanovení tohto zákona.
Za účelom vytvoriť rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek
s nízkou hodnotou ako aj rámec pre realizáciu princípov v procese zadávania zákaziek
s nízkou hodnotou prijíma internú smernicu, ktorá v súlade so zákonom č. 343/2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov tieto postupy v dovolených intenciách upravuje.
Táto smernica upravuje:
a) verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb (ďalej tiež „T/SP/S“),
b) finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na Obec Vysoká nad Kysucou ako
verejného obstarávateľa,
c) systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho prvkov,
d) koordinovanie procesu verejného obstarávania, proces zadávania zákaziek
s nízkou hodnotou
e) postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie
tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri
dodržaní princípov
Ø rovnakého zaobchádzania,
Ø nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
Ø transparentnosti,
Ø proporcionality,
Ø hospodárnosti a efektívnosti.
Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní pre Obec Vysoká nad Kysucou Vypracoval
hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranca a dňa 28. 11. 2019 schválil starosta obce.
smernica nadobúda platnosť dňom podpísania a nadobúda účinnosť od 01. 12. 2019.
Nakoľko k predloženému návrhu Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní pre Obec
Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce hlasovať:
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Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-17.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní pre
Obec Vysoká nad Kysucou schválenú starostom obce dňa dňa 28. 11. 2019.
Starosta obce
Chcel by som predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh, aby sme finančnú čiastku, ktorú
každoročne investujeme do silvestrovského ohňostroja tento rok venovali na transparentný
účet mesta Prešov v súvislosti s výbuchom bytovky v meste Prešov.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja samozrejme súhlasím.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Samozrejme taktiež súhlasím, je to veľká tragédia, keď prídu ľudia o svoj domov.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Ing. Marek Vavrica, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína
Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Daniel Lysík
nikto
nikto

Uznesenie č. 9/2019-17.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaslať finančné prostriedky určené na silvestrovský
ohňostroj na transparentný účet mesta Prešov ako finančnú výpomoc pre obyvateľov
postihnutých výbuchom bytovky v meste Prešov.

Ad.18 Interpelácie poslancov
Jozef Zborovan, poslanec OZ
V časti obce od môjho domu smerom do ústredia obce vypadávajú svetlá verejného
osvetlenia.
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Starosta obce
Vieme o tomto probléme avšak nevieme ho identifikovať a obdobný problém máme vo
Vyšnom Kelčove na Rieke. V jarných mesiacoch zrealizujeme prostredníctvom našich
zamestnancov kontrolu celého úseku.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Po pravej strane hlavnej cesty oproti kaplnky na Vysokom brehu, v mieste kde v minulosti
došlo k prevráteniu nákladného auta a boli tam strhnuté zvodidlá, došlo zrejme k čiastočnému
zosuvu a medzi krajnicou cesty a zvodidlami je nebezpečne veľký prietor. Je to tam veľmi
nebezpečné, aby tam niekto nevletel s autom, nakoľko je v tomto úseku cesta dosť úzka.
Chcem ešte upozorniť, ako býva p. Janošcová, je vybagrovaná diera. Je to tam dosť
nebezpečné, aby tam niekto nespadol.
Starosta obce
Prvú požiadavku ohlásim správe ciest.
Čo sa týka druhej požiadavky, oprava poškodenej meliorácie sa bude realizovať
v jarných mesiacoch, preto výkop zabezpečíme označením a páskou.

Ad.19 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia.
Pomaly, ale isto sme dospeli k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva vo Vysokej
nad Kysucou. Veľmi si vážim vášho pracovného nasadenia i osobnej angažovanosti. Na
dnešnej schôdzi sme prijali veľmi zavážené rozhodnutia, ale predovšetkým strategický
dokument, akým je nesporne Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na nadchádzajúci
kalendárny rok 2020, ktorého zostavovanie nebolo vôbec jednoduchou záležitosťou. Áno,
každý z nás by chcel v rozpočte vidieť viac. Je dôležité stáť nohami pevne na zemi, poznať
problémy a nedostatky, ktoré musíme postupne riešiť a odstraňovať, no predovšetkým
odovzdať časť svojho bytia v prospech obyvateľov našej krásnej obce i keď niekedy sa nám
zdá, že je to nad rámec našich síl či možností.
Ak by sa ma niekto opýtal aký mám pocit, tak by som povedal, že krásny, lebo ak Pán Boh dá
tak sa nám v nasledujúci kalendárny rok podarí zhmotniť sen mnohých generácií v podobe
novej telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Musím však povedať, že sa nám podarilo nepodľahnúť prehnaným cieľom a za naše dnešné
rozhodnutia sa môžeme pozrieť svojim voličom rovno do očí a ak sa nám podarí naplniť
všetko čo sme si predsavzali bolo by to úžasné.
O niekoľko dní sa skončí kalendárny rok 2019. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo
dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Máme za sebou veľmi náročný, ale úspešný rok – veď
sa nám podarilo zrealizovať množstvo drobných obecných prác, okrem hospodárenia s
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vlastnými finančnými zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na rekonštrukciu podlahy
v priestoroch garáži v budove hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, dotáciu od Úradu
vlády SR na výstavbu nového detského ihriska pri materskej škole v ústredí obce a taktiež i na
výstavbu nového ihriska s umelou hracou plochou, ktoré sa bude realizovať v nasledujúcom
kalendárnom roku, z Environmentálneho fondu sa obci podarilo získať dotáciu na zateplenie
stropov v administratívnej budove s.č. 215 so sídlom obecného úradu. V minulom
kalendárnom roku sme boli úspešní so žiadosťou na doplnenie kamerového systému v obci.
K samotnej realizácii rozšírenia kamerového systému došlo až v tomto kalendárnom roku
a dnes už našu obec monitoruje 26 kamier. V rámci úspešného projektu „Kompostér v
domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“ boli do domácností
distribuované záhradné kompostéry. Z vlastných zdrojov sa nám podarilo zrekonštruovať a
opraviť niektoré miestnych komunikácií, podarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu toaliet vo
vestibule sály kultúrneho domu. Významnou investíciou bola i výstavba I. etapy chodníka
popri ceste II/487 v ústredí obce, ktorá bola doplnená o rozšírenie verejného osvetlenia popri
novovybudovanom chodníku. V súvislosti s výstavbou chodníkov popri ceste II/487 sa
podarilo zrealizovať projekty v časti od kostola smerom po odbočku na Vrchrieku a pred
dokončením je projekt chodníka v časti od Šteglíka po most do Rekši. Nemenej významná
bola i výstavba II. etapy chodníkov na pohrebisku v ústredí obce, súčasťou ktorej bola i
rekonštrukcia existujúceho rozvodu vody a vybudovania technického rozvodu elektriny.
Niektoré z projektov ako vybudovanie prechodov pre chodcov v centre obce vrátane
odstavného pruhu s nástupným ostrovčekom, či merače rýchlosti, nákup traktorovej vlečky či
mulčovacieho ramena a robotického mulčovača sú v procese posudzovania.
V priebehu kalendárneho roka bolo pracovníkmi obce zrealizovaných množstvo
údržbárskych, ale i drobných stavebných prác tak ako to bolo spomenuté a zhodnotené
v prednesenom pláne prác za rok 2019. I tento rok sa obec úspešne zapojila do spolupráce
s UPSVaR v Čadci a využila ponúkané možnosti na prezamestanie svojich občanov
prostredníctvom ponúkaných projektov. Osvedčil sa nám i náš vlastný projekt, využiť počas
letných mesiacov brigádnickú pomoc vysockých študentov a študentiek, čo by sme radi
využili i v nadchádzajúcom kalendárnom roku.
Popri výkonu samotnej samosprávy sa nám podarilo zorganizovať množstvo kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí tak, ako to bolo spomenuté už v záverečných správach.
Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v
podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, ale i nezdary. Padáme však preto, aby
sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte
väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia.
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia,
Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. Som
hrdý nato, že môžem spolupracovať pravé s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom,
futbalistom a všetkým športovcom, pánovi farárovi, pánovi riaditeľovi základnej školy,
pedagógom a všetkým zamestnancom školy, všetkým občianskym združeniam
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a organizáciám pôsobiacim na území našej obce, aktivistom, dobrovoľníkom a brigádnikom,
jednoducho všetkým VÁM obyvateľom našej obce, pretože bez Vašej osobnej podpory,
angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým,
ktorí našu pracú neustále kritizujú a posudzujú, lebo bez ich motivácie by sme mohli upadnúť
do letargie nečinnosti.
Dovoľte mi však ospravedlniť sa vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne
rozhodnutie, za zdanlivé nepochopenie či zabudnutie na prednesený ponos, za odlišný názor
či slová vyrieknuté v emócii. Prepáčte.
Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech
je vaše srdce obklopené láskou všetkých Vašich blízkych. Nech nik nechýba pri vašom
štedrovečernom stole a s vašimi najbližšími zažite chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom
spomínať.
Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj úspešný
a predovšetkým pokojný rok 2020.
Následne starosta obce deviatu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2019
ukončil o 17:00 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Janka Jurčová

.....................................

Milan Pivko

.....................................

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

...................................
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