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Zápisnica OZ č. 2/2020 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 30. 04. 2020 
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 
                          Mgr. Katarína Chnapková   
                          Jozef Zborovan   
                          Daniel Lysík 
                          Milan Pivko  
                          Miroslav Dorman  
                          Mgr. Janka Jurčová 
 
Neprítomní poslanci OZ:   Mgr. Katarína Jantošová,  Ing. Marek Vavrica 
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: starosta obce 
4. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 

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

Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a č. 4/2020 (videoprojekcia) 

Predkladá: Jana Kubalová 
7. Rôzne (videoprojekcia) 
8. Interpelácie poslancov 
9. 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 2. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2020. 
 
Starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza obecného 
zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému programu 
žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej schôdze 
obecného zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 30. 
04. 2020.   
 
 
 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: Miroslav Dorman 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
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Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ    
 
Starosta obce 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uznesenie č. 5/2018-3.1 
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. 
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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: S nájomníkmi 14-bytového nájomného domu boli podpísané nové 
nájomné zmluvy v rámci ktorých bola upravená už i výška príspevku do fondu údržby 
a opráv. 
 
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. Do dnešného dňa však 
žiadateľka tak neučinila a podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena dlhodobo 
odmieta. 
 
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.  
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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: S dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-
19 nebolo do dnešného dňa stretnutie zorganizované. 
 

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. 
 
 

Uznesenie č. 1/2020-7.9.1 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom 

Vysoká nad Kysucou č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  

Odôvodnenie: Z dôvodu, že predmetom žiadosti je časť parcely, ak žiadateľ trvá na svojej 
žiadosti je nutné doložiť vytýčenie predmetnej časti parcely geometrickým plánom, ktorý 
nechá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady.  

Podanie správy:  Zo strany žiadateľa nám doposiaľ nebol doručený požadovaný 
geometrický plán prípadne žiadne iné stanovisko. 

 

Uznesenie č. 1/2020-7.9.2 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom č. 

284, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odvodnenie miestnej komunikácie. 

Podanie správy:  Zo strany ŽSR zatiaľ nebolo obci doručené stanovisko. 
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Nakoľko nemal nikto k bodu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ žiadne ďalšie  
pripomienky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
Ad. 4 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
         
Starosta obce 
     Obec Vysoká nad Kysucou od začiatku kalendárneho roka 2020 aktívne sleduje rôzne 
ponúkané možnosti o získanie finančných prostriedkov na realizáciu rôznych aktivít a to 
i počas obdobia rôznych pracovných obmedzení súvisiacich s opatreniami v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 
Od posledného predstavenia aktuálneho stavu podaných žiadostí došlo k niektorým zmenám. 
Prehľadovú tabuľku spracoval prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák. 

 
A) Žiadosti o dotáciu z roku 2019, ktoré neboli vyhodnotené,  

alebo ktoré sa  budú realizovať v roku 2020 
   A 1.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY  SR pre investície  a informatizáciu 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
Operačný program:  311000- Integrovaná infraštruktúra 

Názov 
projektu 

WiFi pre Teba – Obec Vysoká nad Kysucou 

 

Cieľ 
projektu 

Vybudovanie WiFi prístupových bodov pre bezplatné pripojenie k internetu 
- Nižný koniec (stĺp verejného osvetlenia) 

- Ihrisko TJ Spartak 

- Námestie v ústredí obce 

- Nová kolónia 

- ZŠ s MŠ E.A. Cernana 

- Široký most (stĺp verejného osvetlenia) 

- Nižný Kelčov (stĺp verejného osvetlenia) 

- U Cudrákov (stĺp verejného osvetlenia) 
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- Hasičská zbrojnica Vyšný Kelčov 

- Centrum miestnej časti Vyšný Kelčov 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................14.250,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................    750,00 € 

Spolu.......................................................................................................15.000,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola posúdená ako úspešná - dotácia 14.250,00 € 

 
 
   A 2.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ÚRAD VLÁDY  SR  
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 
Podpora rozvoja športu na r. 2019 
Podprogram č.2 :  Rozhýbme detí a mládež 

Názov 
projektu 

Multifunkčné ihrisko pre každého  a kedykoľvek 

 

Cieľ 
projektu 

Vybudovanie viacúčelového ihriska  v areáli základnej školy – pre futbal, hokejbal, 

tenis, volejbal, basketbal, bedminton, hádzaná, vybíjaná... 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................38.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................21.331,00€ 

Spolu.......................................................................................................59.331,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná  - dotácia 37.000,00 € 

 
 
A 3.)  

Poskytovateľ 
NFP 

WiFi 4 EU 

 

Názov 
projektu 

WiFi 4EU PORTAL 
 

Cieľ 
projektu 

Vytvorenie Wifi siete z prostriedkov EU.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................15.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................        0,00 € 

Spolu....................................................................................................... 15.000,00 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola úspešná  - dotácia 15.000,00 € 
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  A 4.)  

Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 

Martinská 49,  820 15 Bratislava 
Činnosť L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

                     vrátane zatepľovania 

Názov 
projektu 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO 
ŔADU č.s. 215 
 

Cieľ 
projektu 

Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy so sídlom Obecného úradu – 

zateplenie budovy (obvodové steny a strešný plášť),  výmena okien 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................102. 092,00 € 

Spolufinancovanie .....................................................................................  5.373,39 € 

Neoprávnené náklady..............................................................................  20. 126,53 € 

Spolu....................................................................................................... 127.589,92 € 

Vyjadrenie Žiadosť bola čiastočne úspešná  - dotácia 100.000,00 € 

 
 
 
Starosta obce 
     Tak ako bolo uvedené k žiadosti pod číslom A7. Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu s.č. 215  obci Vysoká nad Kysucou bola Rozhodnutím ministra životného 
prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fond schválená 
dotácia vo výške 100 000 EUR. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie na základe 
spomenutého rozhodnutia je preukázanie sa, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie 
zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, v našom prípade je to v zmysle 
podanej žiadosti min. 5 263,16 EUR.  I napriek náročnej situácii, v ktorej sa v dôsledku  
nutných finančných opatrení nachádzame, odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby tento 
zámer podporilo. 
 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Určite by sme mali do toho ísť, bolo by škoda, keby sa to nerealizovalo aj 
vzhľadom na to, že spolufinancovanie z prostriedkov obce tam nie je vôbec vysoké. 

 
 

Jozef  Zborovan, poslanec OZ 
     Aj ja si myslím, že to treba určite podporiť. 
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Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne ďalšie  pripomienky, dal starosta obce 
o tomto návrhu hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku minimálneho celkového spolufinancovania projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s.č. 215“ zo strany žiadateľa 
v sume 5 263,16 EUR. 
 
 
 A 5.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo vnútra SR 
prostredníctvom 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 

Krajský koordinátor pre prevenciu kriminality 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
Výzva číslo: II KMV 2019 

Názov 
projektu 

ZNÍŽENIE KRIMINALITY A VÝTRŽNÍCTVA V OBCI VYSOKÁ NAD 
KYSUCOU ROZŠÍRENÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU 
 

Cieľ 
projektu 

Doplnenie kamerového systému o ďalšie stacionárne kamery, no predovšetkým 
o kamery čítajúce ŠPZ.  

-  A - Centrum miestnej časti Vyšný Kelčov – 1ks stat. kamery 

- B - Telocvičňa  a elokované pracovisko  MŠ vo Vyšnom Kelčove -4ks statické  

      kamery 

- C - Centrum miestnej časti N. Kelčov – 3ks statické kamery + 1ks kamera 

      čítajúca ŠPZ 

- D - Centrum obce – 2ks stat. kamery 

- E - Areál pred domovom dôchodcov – 1ks stat.  kamery 

- F - Nižný koniec -2ks stat.  kamery+ 1ks kamera čítajúca ŠPZ 

- G - Nižný koniec U Rekši -1ks stat.  kamery 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................22.988,10 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  1.209,90 € 

Spolu...................................................................................................... 24.198,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  10.05.2019 
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  A 6.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce 

Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce 
Račianska 153/A 
 
P.O.BOX 1 
830 03 Bratislava 
 

Názov 
projektu 

CYKLOCESTOU ZA CEZHRANIČNÝM DEDIČSTVOM 
 

Žiadateľ - Obec MAKOV 
- Obec VYSOKÁ NAD KYSUCOU – projektový partner 1 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 

Spolufinancovanie ...................................................................................   

Spolu......................................................................................................  

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   

 
 
 
A 7.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Úrad vlády SR 
Sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

Názov 
projektu 

NAŠTARTUJME ROZVOJ HORNÝCH KYSÚC 
 

Cieľ 
projektu 

Činnosť súvisiaca s bezpečnosťou cestnej premávky 
Predmetom je: 

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

realizácie autobusového zastávkového  pruhu 

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

Spolufinancovanie ................................................................................... 3.712,78 € 

Spolu...................................................................................................... 37.127,71 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený  - projekt podaný:  26.06.2019 

 
 
 
A 8 .) 

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mlynské nivy 44/a,   827 15 Bratislava 
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A 9.) 

 
 
 
 
A 10.)  

 
 
 
 
 
 

Názov 
projektu 

Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Vysoká nad Kysucou 
Projekt podaný: 01.10.2019 

Cieľ projektu Inštalácia-osadenie, test a spustenie verejnej nabíjacej stanice 

Náklady (€) Požadovaný príspevok................................................................................5.000,00 

Spolufinancovanie ...................................................................................     500,00 

Spolu.......................................................................................................... 5 500,00 

Vyjadrenie Žiadosť bola posúdená ako úspešná - dotácia 5.000,00 € 

Poskytovateľ 
NFP 

DM SPOLOČNE 
Klíma nás spája 

Názov 
projektu 

Zelený háj vo Vysokej nad Kysucou 
Projekt podaný: 01.10.2019 

Cieľ projektu Obec v spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou plánuje revitalizáciu  a výsadby 
zelene  v časti Nižný Kelčov – parcela CKN 3114 medzi št. cestou a železničnou 
traťou 

Náklady (€) Požadovaný príspevok................................................................................34.483,50 

Spolufinancovanie ...................................................................................  11.494,50 

Spolu..........................................................................................................45 978,00 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   

Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 
P.O.BOX 14 

827 14 BRATISLAVA 

Názov 
projektu 

Separovaný zber v obci Vysoká nad Kysucou 
Projekt podaný: 31.10.2019 

Cieľ projektu Zakúpenie traktorovej vlečky na zber separovaných komodít z odľahlých časti obce 

Náklady (€) Požadovaný príspevok................................................................................13.566,00 

Spolufinancovanie ...................................................................................       714,00 

Spolu..........................................................................................................14.280,00 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
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A 11.) 

 
 

 

B) Žiadosti o dotáciu  podané v roku 2020,  
 
   B 1.)  

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA EKOPOLIS 

Komenského 21, 
974 01 Banská Bystrica 
Program:  ZELENÉ OÁZY 2020 

Názov 
projektu 

ZELENAJ SA ZELENAJ 

 

Cieľ 
projektu 

- Revitalizácia a výsadba zelene v časti Nižný Kelčov- parcela CKN 
3114 medzi št. cestou a železničnou traťou. 

Hlavným partnerom obce pre realizáciu tohto projektu bude  DHZ 
Vysoká nad Kysucou 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................5.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................    308,00 € 

Spolu.......................................................................................................5.308,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 13.01.2020 

 
 
   B 2.)  

Poskytovateľ 
NFP 

Úrad podpredsedu vlády SR 
Sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja 
Štefánikova 15,  
811 05 Bratislava 

Poskytovateľ 
NFP 

ENVIROMENTÁLNY FOND 
P.O.BOX 14 

827 14 BRATISLAVA 

Názov 
projektu 

Obstaranie mechanizácie na elimináciu biologického rozložiteľného 
odpadu 
Projekt podaný: 31.10.2019 

Cieľ projektu Zakúpenie mechanizácie na mulčovanie  trávnatých plôch 

Náklady (€) Požadovaný príspevok................................................................................66.427,00 

Spolufinancovanie ...................................................................................    3.497,00 

Spolu..........................................................................................................69.924,00 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
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Názov 
projektu 

AKTIVITY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA HORNÝCH 
KYSÚC 

 

Cieľ 
projektu 

Podpora regionálneho rozvoja: 
- zvýšenie povedomia a zručnosti obyvateľov o možnostiach 

využívania partnerstiev na podporu reg. rozvoja, 
- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a zlepšovanie prípravy 

obyvateľstva na trh práce. 
Predmetom návrhu: 

- vytvorenie priechodu pre chodcov   s nasvietením v ústredí obce na št. ceste 

II/487 

- zníženie existujúceho vyvýšeného chodníka a realizácia bezbariérového 

chodníka 

- realizácia autobusového zálivu a zastávkového pruhu 

Náklady (€) 1. Vytváranie partnerstiev a spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi 

v oblasti regionálneho rozvoja. 

- Požadovaný príspevok...................................................................900,00 € 

- Spolufinancovanie.....................................................................    100,00 € 

- Spolu.........................................................................................  1.000,00 € 

2. Rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, 

klasifikácie a zlepšovanie prípravy detí, mladých a dospelých na trh práce.  

- Požadovaný príspevok...................................................................1.800,00 € 

- Spolufinancovanie.....................................................................      200,00 € 

Spolu.........................................................................................   2.000,00 € 

3. Rozvoj cestovného ruchu – zastávka, priechod pre chodcov a nástupný 

ostrovček  

- Požadovaný príspevok...................................................................19.914,93 € 

- Spolufinancovanie.....................................................................     2.212,78 € 

Spolu.........................................................................................   22.127,71 € 
 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 16.01.2020 

 
 
 
 
   B 3.)  

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA VUB 

Mlynské nivy 1, 
829 90 Bratislava 25 



Strana 15 z 37 Zápisnica č. 2/2020 
 
 

Program:  Zamestnanecké granty- Pomôžte svojej komunite 2020 

Názov 
projektu 

KEĎ NA IHRISKU TAK BEZPEČNE 

 

Cieľ 
projektu 

- Zvýšenie bezpečnosti detského ihriska pri MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 

Kysucou – zmena dopadovej plochy 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 1.500,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................   720,00 € 

Spolu....................................................................................................... 2.220,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  

Žiadosť zaslaná dňa 15.02.2020 

 
 
   B 4.)  

Poskytovateľ 
NFP 

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR 

Štefaničova 5 
817 82 Bratislava  
 

Názov 
projektu 

VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA BUDOVE TJ SPARTAK VYSOKÁ NAD 
KYSUCOU 

 

Cieľ 
projektu 

- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy a zlepšenie štandardu 

využívania budovy 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 13.500,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................  1.500,00 € 

Spolu....................................................................................................... 14.000,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2020 

 
 
   B 5.)  

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA PONTIS (nadačný fond KIA) 
DARCA.SK – spája firmy s komunitou  
Program: Šport v regióne 2020 

Názov 
projektu 

MODERNIZÁCIA ŠATNE PRÍPRAVKY A PREKRYTIE TRIBÚNY TJ 
SPARTAK VYSOKÁ NAD KYSUCOU 

Cieľ 
projektu 

- Modernizácia priestorov šatní pre hráčov prípravky- výmena okien, výmena 

elektroinštalácie, vybudovanie sprchy... 

- Oprava tribúny a jej zastrešenie. 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 5.000,00 € 
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Spolufinancovanie ...................................................................................4.650,00 € 

Spolu....................................................................................................... 9.650,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  

Žiadosť zaslaná dňa 09.04.2020 

 
 
 
B 6.)  

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA KIA 

Motors Slovakia 
 

Názov 
projektu 

ZELENÝ PLOT 
 

Cieľ 
projektu 

Realizácia výsadby živého plota v mieste jestvujúceho poškodeného oplotenia v areáli 

ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. Výsadba sadeníc živého plota 

uskutočnia žiaci ZŠ prípadne rodičia detí z MŠ.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................1.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................   200,00 € 

Spolu....................................................................................................... 1.200,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
 

 
 
 
Nakoľko nemal k predloženému bodu nikto žiadne ďalšie  pripomienky, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-4.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o aktuálnom stave žiadostí, ktorými sa 
obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnených výziev. 
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Ad. 5 Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
 
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky. Hlavného kontrolóra 
poprosím o prípadné doplnenie resp. zodpovedanie Vami vznesených otázok. 
 
  

• Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 28042020 – úsek 
rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou 

 
 
Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 28042020 – úsek 
rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou neboli vznesené 
žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o tejto správe 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 
28042020 – úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 
Ad. 6 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 a č. 4/2020 
 
Starosta obce 
     Nakoľko sa obec Vysoká nad Kysucou v dôsledku zavedených opatrení v súvislosti so 
zamedzením šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a tým spôsobených výpadkov príjmu 
z podielových daní, nachádza v náročnej finančnej situácii a sme prinútení prehodnocovať 
investície plánované na tento kalendárny rok, predkladám obecnému zastupiteľstvu môj 
osobný návrh na zníženie navýšenia základného platu starostu obce stanoveného v zmysle 
zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona  o 20 %. Nechcem 
to riešiť alibisticky ako niektorí moji kolegovia, ktorí vracajú toto navýšenie späť ako 
finančnú pomoc obci na rôzne aktivity, ale to nepredstavuje pre obec žiadne šetrenie, nakoľko 
im museli byť zrealizované odvody, skôr to robia kvôli obave, že ak im raz obecné 
zastupiteľstvo toto navýšenie zníži už ho potom nevráti na úroveň nazvem to „pred 
pandémiou“. V žiadnom prípade nepracujem o tých 20% menej, čo môžete vidieť i v rámci 
zverejňovaných informácií, práve naopak tých povinností a nutných riešení je ešte viac, ak 
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však žiadam šetrenie od škôl, organizácií či všetkých volených zástupcov v našej obci 
rozhodol som sa tak, ako som uviedol vyššie. 
Jedná o osobnú vec a preto poverujem vedením schôdze zástupcu starostu obce p. Jozefa 
Zborovana.    
 
Zástupca starostu obce p. Jozef Zborovan prevzal vedenie obecného zastupiteľstva. 
 
Jozef Zborovan  
     Na základe predloženého návrhu starostu obce navrhujem zrušiť uznesenie č. 9/2018-14 o  
navýšení základného platu starostu obce stanoveného v zmysle zákona Národnej rady SR č. 
253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona  o 50%. 
 
 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
zástupca starostu obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.1.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 9/2018-14 o  navýšení základného platu starostu obce 
stanoveného v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto 
zákona  o 50%. 
 
Jozef Zborovan  
     Obecnému zastupiteľstvu predkladám návrh na navýšenie základného platu starostu obce 
stanoveného v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto 
zákona  o 30% s účinnosťou od 01. 05. 2020. 
 
 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
zástupca starostu obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 2/2020-6.1.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie základného platu starostu obce stanoveného 
v zmysle zákona Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona  o 30% 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 
 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som dala návrh, aby sa taktiež  znížil plat poslancom obecného zastupiteľstva 
o 20%. 

 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie odmien poslancom obecného zastupiteľstva o 20% 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 
 
 

Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
Obdobne ako starosta obce i ja predkladám návrh na zníženie výšky vyplácanej 
odmeny k môjmu platu o 20% v snahe solidárne podporiť aktuálne náročnú finančnú 
situáciu obce.  

 
Starosta obce 
     V tomto prípade  preto predkladám návrh na zrušenie Uznesenia č. 3/2015 zo dňa 12. 05. 
2015, ktorým podľa ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení Obecné 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schválilo hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú 
odmenu vo výške 30% k mesačnému platu. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 2/2020-6.3.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2015 zo dňa 12. 05. 2015, ktorým schválilo podľa 
ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú 
odmenu vo výške 30% k mesačnému platu. 
 
Starosta obce 
     Predkladám návrh, aby bola v zmysle ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení hlavnému kontrolórovi obce vyplácaná mesačná odmena vo výške 10% 
k mesačnému platu s účinnosťou od 01. 05. 2020.   
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.3.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa ods. 5 §18c zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení hlavnému kontrolórovi obce  mesačnú odmenu vo výške 10% k mesačnému platu 
s účinnosťou od 01. 05. 2020. 
 
 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
rozpočtové opatrenie č. 3/2020, ktoré bolo v kompetencii starostu obce. 
 

• Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu č. 3/2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
3/2020.  
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Starosta obce 
     Podľa daňovej prognózy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky minulý týždeň vo 
štvrtok, sa predpokladá prepad výnosu DPFO pre rok 2020 v porovnaní so schváleným 
rozpočtom miest a obcí pre rok 2020 na úrovni necelých 7%, čo predstavuje cca 153 532 tis. 
eur za celú miestnu územnú samosprávu. Predpokladaný výnos DPFO podľa aprílovej 
daňovej prognózy pre rok 2020 nie je zatiaľ premietnutý do rozpočtov jednotlivých miest a 
obcí. Ďalšia daňová prognóza by mala byť podľa informácií z MF SR vypracovaná v júni 
2020. 
     Dňa 16. apríla 2020 mimoriadne zasadal Výbor pre daňové prognózy (VpDP). S cieľom 
informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 prinášame 
strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2020-2023 
vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 23. apríla 2020. 
Aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO - dane z príjmov fyzických osôb 
Vysoká nad Kysucou (okres CA): 
2020: schválený rozpočet VS: 1 009 406 eur 
2020: odhad založený na prognóze MFSR: 940 683 eur 
2021: odhad založený na prognóze MFSR: 959 400 eur 
2022: odhad založený na prognóze MFSR: 1 049 987 eur 
2023: odhad založený na prognóze MFSR: 1 133 404 eur 
     Výpadok výnosu DPFO za rok 2020 možno podľa prognózy Výboru očakávať na úrovni 
medzi prvým a druhým scenárom spred mesiaca – t.j. nenaplnil sa krajný scenár. Vláda prijala 
opatrenia, najmä preplácanie miezd zamestnancov, ktoré tlmia negatívny dopad aktuálnej 
situácie na výnos DPFO.  
     Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Použité boli 
prerozdeľovacie pomery na úrovni roku 2020. Odhad založený na prognóze MFSR vychádza 
z mimoriadnej aprílovej prognózy Výboru pre daňové prognózy. 
 
     Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom 
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 4/2020. 
 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     V zložke rozpočtu obce civilná ochrana – položka ochrana pred požiarmi nám 
nadmerne stúpol nedoplatok za energie za r. 2019 v budove hasičskej zbrojnice vo 
Vyšnom Kelčove  na 1130 €. 

 
Milan Pivko, poslanec OZ 
     Budova je kompletne zateplená nechápem preto, kde mohol vzniknúť takýto 
nedoplatok, pritom sa v priestoroch zbrojnice len temperuje. Určite to budeme musieť 
preveriť, čím to vzniklo, že nabehol takýto nedoplatok. 
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, prečo sa teraz v budove hasičskej  zbrojnice vo Vyšnom Kelčove 
temperuje, keď je zateplená, je to nutné? Predtým, keď nebola zateplená sa 
netemperovalo. 
 
Milan Pivko, poslanec OZ 
     Ako som povedal, temperujeme v budove len keď sú mrazy, aby nezamrzli 
prevádzkové kvapaliny v hasičskom aute, inak je kúrenie vypnuté. Preto sám 
nechápem, ako tam môže byť taká veľká spotreba na energiách. Určite to budeme 
musieť preveriť. 
 
 

ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou – krátenie orginálnych kompetencií na 
obdobie od 01. 04. 2020 do 31. 08. 2020 vo výške 20 815€ 
 

Starosta obce 
     Podľa posledného zasadania Vlády SR, vláda uložila ministrovi práce soc. vecí 
a rodiny v spolupráci s ministrom školstva do 15. mája 2020 zabezpečiť translokáciu 
finančných prostriedkov  vo výške 90 000 mil. €. Znamenalo by to preplatenie na 
orginálnych kompetenciách  školám vo výške 80 %. 

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Spoločne so zriaďovateľom obce a účtovníčkou školy sme absolvovali stretnutie, na 
ktorom sme rozoberali krátenie finančných prostriedkov o 20 %  na orginálnych 
kompetenciách. V celkovom balíku peňazí to predstavuje, že krátením o 20 %  sa 
dostaneme na sumu 16 653 €. U niektorých zamestnancov toto krátenie 20 %  spôsobí, 
že sa dostanú pod hranicu minimálnej mzdy, čo je samozrejme neprípustné. K tomu 
boli taktiež započítané zálohové platby za elektrinu a plyn. Keď sme to všetko zhrnuli 
dokopy, dopracovali sme sa k sume okolo 19 500 €,  pod ktorú už nevieme ako škola 
ísť.  V prípade scenára, čo odprezentoval pán starosta, že štát má vyčleniť na vykrytie 
orginálnych kompetencií financie, keby sme tieto spojili s peniazmi,  ktoré nám dá 
obec, tak by sme z toho vyšli. 
     Zatiaľ by som reálne schodok vo financiách, ktorý nám vznikol vedel vykryť na 
nejaké 2 mesiace z prenesených kompetencií. A dúfajme, že potom už nabehnú peniaze 
od štátu.  
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Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2020 neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2020. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020 
Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. Ing. Ľuboš Ďurčanský, Mária 
Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce  
     Tým, že došlo k schváleniu úpravy rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2020, 
nebude možné schváliť žiadnu z podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
obce.  

 
Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.6 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Združenia priateľov Gymnastiky Kelčov, v zast. 
Ing. Ľuboš Ďurčanský, Mária Hesková, Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020 
OZ Lúpežov, v zast.  Miroslav Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023 55  Vysoká nad 
Kysucou 
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Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Lúpežov, v zast.  Miroslav Zeman, Nižný 
Kelčov č. 561, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou v roku 2020. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020 
OZ Mažoretkový klub Bella, v zast. Bc. Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 
023 54 Turzovka  

 
Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.8 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Mažoretkový klub Bella, v zast. Bc. 
Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka  o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020.  
 
 
 

• Žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020 
OZ Vrchári, Olešná č. 532, 023 57  Olešná 
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Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.9 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Vrchári, Olešná č. 532, 023 57  Olešná 
o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020 
OZ Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55  
Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.10 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť OZ Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, 
Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55  Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
obce Vysoká nad Kysucou v roku 2020.  
 
Starosta obce  

Z dôvodu, že kvôli aktuálne platným opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia 
ochorenia COVID-19 je základná škola vrátane školského klubu a materskej školy zatvorená, 
pán riaditeľ mi predložil návrh na dočasné pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na 
činnosť školského klubu a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania 
z zmysle VZN 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v 
školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno 
dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k 
Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v 
školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou. S 
návrhom sa stotožňujem a odporúčam ho obecnému zastupiteľstvu schváliť. 
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• Návrh na pozastavenie čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu a príspevku 
na režijné náklady v zariadení školského stravovania 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-6.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozastavenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí 
a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 8/2008 o 
výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne 
- záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube 
na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 01. 
04. 2020. 
 
 
 
Ad. 7 Rôzne 
 
Starosta obce  
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojej 8. schôdzi v kalendárnom roku 
2019 Uznesením č. 8/2019-5.1 zo dňa 28. 11. 2019 súhlasilo 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 s poznámkou, že posun prístupovej komunikácie a teda samotná zámena 
parciel bude prejednaná obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou až po vyhotovení 
geometrického plánu.  
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Starosta obce 
     Keďže medzi časom si už dali manželia Dočárovci vyhotoviť geometrický plán a je 
pripravená už i zámenná zmluva, na dnešné obecné zastupiteľstvo som prizval i Mgr. 
Jána Dočára, ktorý obecnému zastupiteľstvu ozrejmí bližšie detaily  v tejto veci. 
 

Následne Mgr. Ján Dočár bližšie ozrejmil obecnému zastupiteľstvu predmet zámeny, ktorý 
spočíva v zámene nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a to: 

• parcely KN-C  č. 2453, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
274m2, vytvorená dielom 1) od parcele KN-E č. 20212 vedená na liste vlastníctva  
č. 11008 pod B1 v 1/1. 

Nehnuteľnosť bola vytvorená geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26. 02. 2020 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Antónie Dočárovej a to: 
• parcely KN-C  č. 2457/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

57m2, vytvorená dielom 6) od parcele KN-E č. 3422 vedená na liste vlastníctva č. 
11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 a dielom 7) od parcele KN-E č. 3424 vedená na 
liste vlastníctva  č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 

• parcely KN-C č. 2456/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 
m2, vytvorená dielom 5) od parcele KN-E č. 3422, dielom 9) od parcele KN-E č. 
3421 vedené na liste vlastníctva č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 

• parcely KN-C č. 2461/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v výmere 
110m2, vytvorená dielom 11) od parcele KN-E č. 3420/1 vedená na liste vlastníctva 
č. 12069 pod B1 v 107/210, pod B9 v 4/105, pod B11 v 5/21, pod B14  v 1/7, pod 
B15 v 1/14. 

Nehnuteľnosti boli vytvorené geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26.02.2020. 
Hodnota zamieňaných nehnuteľností je vzhľadom na ich výmeru, účel ich využitia 
rovnocenná. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.1 
Obecné zastupiteľstvo  

1. schvaľuje zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a to: 
parcela KN-C  č. 2453, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274m2, 
vytvorená dielom 1) od parcele KN-E č. 20212 vedená na liste vlastníctva  č. 11008 
pod B1 v 1/1. 
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Nehnuteľnosť bola vytvorená geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26. 02. 2020. 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Antónie Dočárovej a to: 
parcela KN-C  č. 2457/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57m2, 
vytvorená dielom 6) od parcele KN-E č. 3422 vedená na liste vlastníctva č. 11130 pod 
B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 a dielom 7) od parcele KN-E č. 3424 vedená na liste 
vlastníctva  č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 
parcela KN-C č. 2456/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, 
vytvorená dielom 5) od parcele KN-E č. 3422, dielom 9) od parcele KN-E č. 3421 
vedené na liste vlastníctva č. 11130 pod B1 v 1/4, pod B2 v 3/4 
parcela KN-C č. 2461/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v výmere 110m2, 
vytvorená dielom 11) od parcele KN-E č. 3420/1 vedená na liste vlastníctva č. 12069 
pod B1 v 107/210, pod B9 v 4/105, pod B11 v 5/21, pod B14  v 1/7, pod B15 v 1/14. 
Nehnuteľnosti boli vytvorené geometrickým planom č. 129/2019, overený Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 61-160/2020, dňa 26.02.2020. 
Pozn.: Hodnota zamieňaných nehnuteľností je vzhľadom na ich výmeru, účel ich 
využitia rovnocenná a v súvislosti s tým nie je potrebná žiadna ďalšia kompenzácia 
resp. doplatok. 

 
2. schvaľuje Zámennú zmluvu medzi obcou Vysoká nad Kysucou a Mgr. Antóniou 

Dočárovou, v zmysle predloženého návrhu, vyhotovenú za účelom zámeny vyššie 
uvedených nehnuteľností. 
 

 
Starosta obce 
     V priebehu tohto kalendárneho roka má byť zverejnená výzva, ktorá bude zameraná na 
rozvoj cyklodopravy. Za týmto účelom by obec chcela spracovať a podať žiadosť na výstavbu 
cyklochodníka, ktorý by viedol v I. etape priamo z námestia okolo oplotenia bývalého ZŤS až 
po stavbu nového mosta cez rieku Kysuca, ktorý realizuje pán Gaboš. Uvedený úsek nechala 
obec geometricky vytýčiť a skôr ako začneme podnikať ďalšie kroky je nutné vyriešiť 
vlastnícke vzťahy. Tie by sme chceli riešiť obdobne ako u chodníka pozdĺž cesty II/487 
spísaním zmluvy o budúcej zmluve. 
Kúpna cena 3,73 € za m2  bola určená znaleckým posudkom č. 59/2020 zo dňa 14. 04. 2020 
vypracovaným Ing. Vladimírom Kubincom. Výsledná kúpna cena tak bude budúcemu 
predávajúcemu vyplatená pri podpise kúpnej zmluvy, ktorá bude vyhotovená až po 
zrealizovaní a geometrickom zameraní celého diela. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve vo veci 
realizácie diela Cyklochodník Strieborná Kysuca - I. etapa Vám bol na pripomienkovanie 
zaslaný elektronicky. 
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Nakoľko k predloženému návrhu Zmluvy o budúcej zmluve neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve vyhotovenú za účelom 
vyporiadania vlastníckych vzťahov pre realizáciu diela  Cyklochodník Strieborná Kysuca - I. 
etapa. 

 
 
 

Chodníky popri ceste II/487 
     Vo veci chodníka popri ceste II/487 -  úsek 1. až 5. (od kostola po cestu na Vrchrieku) je 
dokončená projektová dokumentácia a zábery pozemkov boli poskytnutému odhadcovi na 
určenie predbežnej ceny za m2. Po vypracovaní znaleckého posudku bude obecnému 
zastupiteľstvu predložená na prekovanie Zmluva o budúcej zmluve za účelom, aby sme mohli 
začať proces majetkového vysporiadania. 
Úsek od autobusovej zastávky u Šeglíka po miestnu komunikáciu do Dúbravov je tesne pred 
dokončením pričom postup bude obdobný. 
 

 
• Návrh na odpustenie poplatkov za odpad pre osadu Slončíky – Skybikovia 

z dôvodu nerentabilnosti nákladov zvozu 
 
Ing. Ján Lisko, pracovník obecného úradu na úseku poľnohospodárstva 
     Vzhľadom na ekonomický prepočet nákladovosti pri zvoze odpadu z osady Slončíky 
– Skybikovia v porovnaní s výberom poplatku za odpad od chatárov – nehnuteľnosti č. 
718 a 716 podávame návrh na celkové odpustenie poplatkov za odpad. 
Lokalita je pre vozidlo 4*4 ťažko prístupná (traktorové koľaje, hlboké výmole). Cesta 
je vytvorená po vrstevnici a pri nehnuteľnosti č. 718 je problém otočiť sa. Na inom 
mieste pri nehnuteľnosti č. 716 a 718 sa nedá otočiť, len pri č. 718, aj to v brehu. V 
minulom čase sme vlastnili vozidlo Nissan Navara s vyšším podvozkom než Nissan 
Xtrail a i Mitsubishi L200. Zvoz odpadu sa v roku 2019 riešil i prostredníctvom 
traktora Valtra, kde došlo k stretu s konármi stromov na úseku dĺžke cca 700 m, čím 
bola požiadavka zamestnanca obce o ich odstránenie (ohnuté spätné zrkadlo). V čase, 
keď bol traktor mimo prevádzky, sa zber vykonal s hasičskou štvorkolkou. Jedného 
času sa stalo, že pri nehnuteľnosti č. 716 stál chatár s vozidlom na ceste a odmietal sa 
otočiť. Táto lokalita je veľmi náročná na dostupnosť našou technikou. 
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Nákladovosť jedného zvozu (1 pracovník, 1 vozidlo / 1 hod): 
terénne vozidlo = cca 11 € / zvoz..................... podvozok 
Valtra = cca 10,20 € / zvoz ...............................Konáre, kabína 
V cene nie je zahrnutá alikvotná čiastka z poistenia vozidla. 
Počet zvozov za rok 7x = 70 – 77 € 
Výber poplatku za odpad za nehnuteľnosť za rok = 2*24,52 € / CH = 49,04 € za obe 
nehnuteľnosti. Rozdiel: cca - 20 až 25 €. 
 
Na vyššie uvedené navrhujeme pre nerentabilnosť a riziká poškodenia vozidiel vylúčiť 
túto osadu zo zoznamu, u ktorých vykonávame Osadový zber a odpustenie poplatku za 
odpad. 
 
Milan Pivko, poslanec OZ 
     Aby sa však nestalo to, že mi im poplatok za odpad odpustíme a oni budú 
vyhadzovať odpad  inde, aby sa tam potom niekde netvorila nejaká čierna skládka 
odpadu. 
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval, aby sa im poplatok za odpad odpustil zatiaľ len na určité 
obdobie a potom sa uvidí, vykonali by sme kontrolu, či sa tam niekde nejaká skládka 
netvorí a ak by sme zistili, že áno, tak by sa od nich tento poplatok znova začal 
vyberať. 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na odpustenie poplatkov za odpad pre osadu Slončíky 
– Skybikovia pre nehnuteľnosti č. 716 a 718 z dôvodu nerentabilnosti nákladov zvozu.   
Pozn.: V osade sa budú vykonávať náhodné  kontroly a pri zistení hromadenia odpadu bude 
od predmetných nehnuteľností poplatok za odpad opäť inkasovaný.  
 
 

• Žiadosť o vydanie Vyjadrenia obce podľa § 63 písm. Notárského poriadku, odst. 
1, zák. č. 323/1992 Zb. v znení skorších predpisov k vydržaniu vlastníckych práv 
k nehnutel'nostiam 
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p. Magdaléna Staníková, rod. Veselková a spol, bytom Stred č. 108, 023 54  Turzovka 
v zast. JUDr. Jozef Škulavík 

   
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     V danej veci sa už konalo v roku 2017, nakoľko teraz je žiadateľom p. Magdaléna 
Staniková a v roku 2017 bol žiadateľom p. Vladimír Veselka v tej iste veci. V roku 
2017 sa vydalo Osvedčenie (spis č. 50/424-2017), v ktorom Obec Vysoká nad Kysucou 
na základe uznesenia OZ č. 2/2017-9.12 súhlasí, respektíve nemá výhrady k vzniku 
vlastníckeho práva k parcelám CKN 8186 a 8187, ktoré vychádzajú z pôvodnej 
parcele EKN 7215, vedenej na LV 11295, na ktorej pod bodom B 32 je 
spoluvlastníkom obec v podiele 3/28. 

 
Ďalej v roku 2018 žiadal p. Vladimír Veselka o vyjadrenie podľa §63 Not. poriadku 
k parcelám CKN 8186, 8187 a CKN 8205. Osvedčenie bolo vydané na základe 
uznesenia OZ č. 2/2017-9.12, pretože sa jednalo o duplicitné parcely okrem CKN 
8205. 

 
Pri lustrácií - kontrole zápisnice a uznesenia OZ č. 2/2017-9 je uvedené rozhodnutie 
OZ vo veci žiadateľa p. Vladimíra Veselku v roku 2017 pod číslom uznesenia OZ č. 
2/2017-9.8. Pri vystavení Osvedčenia (spis č. 50/424-2017) som omylom uviedol číslo 
uznesenia OZ č. 2/2017-9.12. 

 
Prednosta OcÚ 
     V zmysle § 47, odst 6 Zákona o správnom konaní č. 71/1967 je možné opraviť 
chybu v písaní. 
 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     V žiadosti p. Magdalény Staníkovej, v zastúpení JUDr. Jozefom Škulavíkom, 
žiadajú o vydanie Osvedčenia k novo zameraným parcelám CKN 4890, CKN 
8186/1,2,3,4, CKN 8187/1,2 a CKN 8188 na základe Geometrického plánu č. 
36418897-194/2019, úradne overený č. 1701/2019, vychádzajúc z parciel EKN č. 
7215, 7214/3, 9-11675. Práve na parcele EKN 7215 je vedená obec pod B 32 
v podiele 3/28.  
    V princípe žiadajú o duplicitné rsp. opätovné vydanie Vyjadrenia Obce 
Záverom: 
    Obec Vysoká nad Kysucou v roku 2017 vydaním Osvedčenia k parcelám CKN 8186 
a 8186 na základe uznesenia OZ č. 2/2017-9.12, (po oprave písomnosti podľa §47, 
odst. 6 Zákona č. 71/1967 o Správnom poriadku bude označované ako uznesenie OZ č. 
2/2017-9.8), konala v rozpore so zákonom č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom 
obce. 
     OZ by malo uznesenie č. OZ č. 2/2017-9.8 zrušiť a žiadateľovi dať na vedomie: 

a) opravu chyby v písomnosti podľa §47, odst. 6 Zákona č. 71/1967 o Správnom 
poriadku, 
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b) že Obec nemôže vydať Osvedčenie podľa § 63 Not. poriadku a musí postupovať 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce.  

 
Starosta obce 
     Na základe vyššie uvedeného preto predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na 
zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 2/2017-9.8 zo dňa  
9. 5. 2017 z dôvodu, že spätnou kontrolou bolo zistené, že bolo prijaté v rozpore so zákonom 
č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.4.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 2/2017-9.8 Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou č. 2/2017-9.8 zo dňa  9. 5. 2017. 
 
     Následne starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili 
k predloženej žiadosti zoberúc do úvahy skutočnosti uvedené vyššie. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti  neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.4.2 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vydaným vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku, 
v prospech p. Magdalény Staníkovej, rod. Veselkovej a spol, bytom Stred č. 108, 023 54  
Turzovka , v zastúpení JUDr. Jozef Škulavík, nakoľko sú dotknuté záujmy obce.  

Odôvodnenie: V parcele EKN 7215, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 11295, je obec 
spoluvlastníkom pod B 32 v podiele 3/28. V tomto prípade sú dotknuté vlastnícke práva obce 
a pri nakladaní s majetkom obce musí obec postupovať v zmysle zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí. 
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• Žiadosť o odpustenie nájmu 
Kaso ,s.r.o., v zast. Štefan Šmehyl, Alexandra Rudnaya 21, 010 01  Žilina 

 
Miroslav Dorman , poslanec OZ 
     V súvislosti s prijatými opatreniami bola prevádzka uzavretá a preto predkladám 
návrh, aby mu bol nájom odpustený, ale energie nech si zaplatí. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti a predloženému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.5 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením nájmu za prenájom nebytových priestorov  
v prístavbe kultúrneho domu:  
Predajné priestory (vnútorné) – 133 m2 
Ostatné priestory (kuchyňa) – 15 m2 
WC – 10, 86 m2 
Šatňa – 8,4 m2 
spoločnosti Kasso s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, zastúpenej konateľom 
Štefanom Šmehylom okrem energií a to po dobu vládou prijatých mimoriadnych opatrení 
(uzavretia špecifikovaných prevádzok) v dôsledku zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. 
 
 
 

• Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti 
p. Dušan Kavalek, Vysoká nad Kysucou č. 90, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
p. Miroslav Kavalek, Vysoká nad Kysucou č. 90, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
    Bolo by vhodné, aby sa priamo na miesto zašla pozrieť komisia pre oblasť 
majetkovú a finančnú, aby sme presne vedeli, o ktorú konkrétnu časť parcely sa jedná 
a pre rozhodovanie mali presné informácie. 
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Nakoľko k predloženej žiadosti a predloženému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Dušana Kavalka, Vysoká nad Kysucou č. 
90, 023 55  Vysoká nad Kysucou a  p. Miroslava Kavalka, Vysoká nad Kysucou č. 90, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o odpredaj nehnuteľnosti.  
Pozn.: Predmet žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti priamo v teréne preverí a opodstatnenosť 
odpredaja posúdi Komisia oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve vo 
Vysokej nad Kysucou. 
 

• Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov 
p. Peter Matejov, Vyšný Kelčov č. 821, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
     Následne bola predmetná žiadosť obecnému zastupiteľstvu  odprezentovaná 
prostredníctvom videoprojekcie. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti  neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.7 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Petra Matejova, Vyšný Kelčov č. 821, 023 55  
Vysoká nad Kysucou o odkúpenie obecných pozemkov.  
Odôvodnenie: Obec neplánuje predmetné pozemky odpredať. 
 
 

• Žiadosť o schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb s.č. 
200, miestnosti č. 2.2, 2.3 a 2.4 
p. Anton Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
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Starosta obce 
     Na predchádzajúcej schôdzi obecného zastupiteľstva, zastupiteľstvo neschválilo 

prenájom miestnosti č. 1 v Dome služieb s. č. 200 p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad 
Kysucou č. 101, 023 55  Vysoká nad Kysucou s odôvodnením, že žiadané priestory boli 
Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.13 zo dňa 29. 10. 
2020 prenajaté OZ Lupežov. Zároveň bola žiadateľovi predložená ponuka Obce Vysoká nad 
Kysucou na prenájom alternatívnych skladových priestorov, ktoré vznikli odovzdaním 
miestnosti od Slovak Telekom a sú označené ako miestnosti č. 2.2, 2.3 a 2.4. Žiadateľ ich 
plánuje využiť ako skladové priestory predajne Stolária, nakoľko mietnosti sú bez okien. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti o schválenie prenájmu nebytových priestorov 
v budove Domu služieb s.č. 200, miestnosti č. 2.2, 2.3 a 2.4 žiadne ďalšie pripomienky,  dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2020-7.8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb 
s.č. 200: 
miestnosť č. 2.2 – 18,45 m2 
miestnosť č. 2.3 – 2,84 m2 
miestnosť č. 2.4 – 7,74 m2 
p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55  Vysoká nad Kysucou za 
účelom zriadenia skladu predajne Stolária. 
 
 
 
 
Ad.8 Interpelácie poslancov 
 
 

Jozef  Zborovan, poslanec OZ 
     Chcel by som poprosiť, či by sa nedal nejak vyregulovať potok, ktorý tečie poza 
rodinný dom p. Jána Gacíka nakoľko keď sa potok rozvodní, podmýva mu základy 
plotu. Zároveň sa chcem opýtať, ľudia sa ma pýtajú čo s Gajdicovským potokom. 
 
Starosta obce 
     Predmet požiadavy si spoločne zájdeme pozrieť. Čo sa týka Gajdicovského potoka 
na spoločnom rokovaní so zástupcom Povodia Váhu mi bolo prisľubebé, že tento rok 
opäť dôjde k jeho prebagrovaniu. 
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcel by som poprosiť, svietidlá ktoré sú už zmapované, keby sa nám obecným 
poslancom zaslali do e-mailu, aby sme mali prehľad.  
Ďalej by som chcel poprosiť či by sa niečo nedalo urobiť s cestou na Nižnom konci, 
ktorá vedie smerom k domu mojej dcéry, začalo sa to tam celé zosypávať od potoka. 
 
Starosta obce 
     Cestu si spoločne prejdeme a skúsime nájsť vhodné riešenie. 
 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, či by sa mohol vyčistiť odvodňovací kanál poza rodinný 
dom p. Hrancovej a požiadať užívateľa pozemku za odvodňovacím kanálom o výrub 
lipy. z ktorej stále padajú suché konáre, je prasknutá a nebezpečná pre všetkých, ktorí 
prechádzajú po miestnej komunikácii. 
Taktiež by som chcela poprosiť,  či by sa nedalo upozorniť majiteľov nehnuteľnosti po 
p. Kavalkovej, aby si orezali živý plot, ktorý majú na úrovni plota a zasahuje do 
miestnej komunikácie.  
 
Starosta obce 
     Uvedené požiadavky beriem na vedomie a budeme sa nimi zaoberať. 
 
 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Chcel by som poprosiť, či by sa opäť i tento rok nedali vyspraviť výtlky na ceste do 
Vyšného Kelčova. Niektoré úseky sú veľmi zlé. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať čo sa bude robiť s mostom v časti obce Široký most?  Je to tam už 
dosť podmyté. 
 
Starosta obce 

Obe Vaše požiadavky prejednám so Správou ciest ŽSK. 
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Ad.9 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 druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2020 
ukončil o 16:10 hod. 
 

 
 
 
 

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

Milan Pivko                                                           .....................................          
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                        .................................... 


