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Zápisnica OZ č. 3/2020 
 

z mimoriadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 26. 05. 
2020 v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so začiatkom 
o 15:00 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 
                          Mgr. Katarína Jantošová 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Ing. Marek Vavrica 
Prednosta Obecného úradu: neprítomný 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina 
 
 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3.   Otvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana od 1. 6. 2020 (videoprojekcia) 

Predkladá: starosta obce 
            4.   Rôzne (videoprojekcia) 
            5.   Interpelácie poslancov 
            6.   Záver  
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Ad. 1 Otvorenie  
 
Mimoriadnu 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 3. 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, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2020-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 26. 
05. 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 

    Jozef Zborovan 
 

Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
        Daniel Lysík 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 3/2020-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
Ad. 3 Otvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana od 01. 06. 2020   
 
Starosta obce  

Materiál k tomu bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  Na základe 
medializovaných informácií, informácií získaných z internetovej stránky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR vám dávam nasledovné stanovisko.  

V rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva 
SR č. OLP/4204/2020 zo dňa  22. 5. 2020 sa uvádza, že obnovenie školského vyučovania je 
podmienené rozhodnutím zriaďovateľa. 

Podľa § 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento zákon upravuje 
pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych 
krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy 
v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky (ďalej len "sieť"), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania 
a zrušovania škôl a školských zariadení. Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., obec pri 
prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením 
základné školy podľa siete (§ 15). 

Z vyššie citovaných ustanovení je zrejmé, že ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 
596/2003 Z. z. zákonodarca výslovne delegoval na obce kompetenciu v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy zriaďovať základné školy s tým, že na realizáciu tejto kompetencie, t. j. 
na zriadenie základnej školy, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie. Zriaďovateľom základnej školy je teda s poukazom na § 6 ods. 1 zákona 
č. 596/2003 Z. z. obec, v rámci ktorej prináleží kompetencia zriadiť základnú školu ako 
i materskú školu obecnému zastupiteľstvu, ktoré ju po formálnej stránke realizuje prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia. Z uvedeného možno následne vyvodiť, že pokiaľ zákon č. 
596/2003 Z. z. hovorí o zriaďovateľovi, rozumie sa ním obec zastúpená obecným 
zastupiteľstvom (na zriadenie školy alebo materskej školy bolo nevyhnutné prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia obecným zastupiteľstvom, nie úkon starostu) za predpokladu, že zákon 
výslovne neustanoví inak. 

Zo zákona č. 596/2003 Z. z. je zrejmé, že jeho koncepcia je založená na konštrukcii 
rozhodovania obce ako zriaďovateľa školy, a to v zastúpení obecným zastupiteľstvom. Iba vo 
výnimočných prípadoch, a to výlučne vtedy, ak to zákon č. 596/2003 Z. z. výslovne (priamo) 
v konkrétnom ustanovení určuje, prechádza oprávnenie konať v mene zriaďovateľa na 
starostu obce, prípadne iný subjekt (napr. § 3 ods. 11 alinea prvá zákona č. 596/2003 Z. z., 
podľa ktorého vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského 
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zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za 
zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v 
sídle kraja.) 

Obdobný právny názor zaujal aj Najvyšší súd SR, ktorý vo svojom rozhodnutí č.k. 
8Sžo 171/2008 zo dňa 4. decembra 2008 výslovne konštatoval: „Najvyšší súd Slovenskej 
republiky sa primárne zaoberal vzťahom medzi zákonom o obecnom zriadení a školským 
zákonom. Zákon o obecnom zriadení upravuje postavenie obcí, miest a ich orgánov. Je 
základným všeobecným právnym predpisom v oblasti územnej samosprávy. Na druhej strane, 
školský zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, 
obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti 
výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl, školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej 
republiky, zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania 
škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania (§ 1 školského zákona). Keďže sa školský zákon týka určitej, presne vymedzenej 
časti pôsobnosti obcí v oblasti správy školstva, jednoznačne z toho vyplýva, že vzťah medzi 
zákonom o obecnom zriadení a školským zákonom je na úrovni všeobecný - špeciálny zákon. 
Všeobecným zákonom v tomto prípade je zákon o obecnom zriadení a špeciálnym zákonom je 
školský zákon. Na základe toho sa uplatní zásada lex specialis derogat legi generáli 
(špeciálny zákon alebo jeho ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo jeho ustanovenie).“ 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti možno teda konštatovať, že kompetenciu 
rozhodnúť vo veci otvorenia školy a školských zariadení prináleží nie starostovi obce, 
ale obecnému zastupiteľstvu. Na základe uvedených skutočností som preto zvolal 
mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorého úlohou 
bude zaujať k danej veci stanovisko. 
 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     V prvom rade by som chcel priblížiť obecnému zastupiteľstvu počty detí, ktoré 
nastúpia od 01. 06. 2020 do základnej školy. Naplnenosť 1. ročníka – 5. ročníka  je 
aktuálne 71,79 % z celkového počtu žiakov, ktorý navštevujú ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
v uvedených ročníkoch. Presné počty detí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Sumárny	prehľad	nástupu	žiakov	do	školy	od	1.6.2020	

trieda	 počet	žiakov	 nastúpi	 nenastúpi	 ŠKD	 Šj	
1.A	 15	 15	 0	 5	 10	
1.B	 15	 12	 3	 10	 12	
2.	 19	 14	 5	 8	 12	
3.	 23	 11	 12	 4	 7	
4.	 22	 19	 3	 4	 12	
5.	 23	 13	 10	 2	 13	
Spolu	 117	 84	 33	 33	 66	
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     Žiaci 6. ročníka - 9. ročníka sa budú i naďalej vzdelávať dištančne, čiže 
prostredníctvom zasielaných materiálov cez internet. Zmena nastala akurát v tom, že 
sa budú vzdelávať len v troch predmetoch – Slovenský jazyk, Matematika a Anglický 
jazyk. Traja učitelia budú dištančne vzdelávať tieto ročníky z domu, zvyšok učiteľov 
nastúpi do školy. Čo sa týka materskej školy, o účasť v škôlke prejavilo záujem dokopy 
24 detí z MŠ Vysoká nad Kysucou – z čoho sa vytvoria dve samostatné skupiny po 12 
detí a 11 detí z elokovanej triedy vo Vyšnom Kelčove – z čoho sa vytvorí jedna 
samostatná skupina, dokopy je to 35 detí čo predstavuje cca 48,61 % z celkové počtu 
detí navštevujúcich Materskú školu. Celý chod fungovania ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
bude prebiehať za dodržiavania  nariadení stanovených Úradom verejného 
zdravotníctva SR. 

 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja si myslím, že s takýmito počtami žiakov,  by sa škola mala otvoriť. 
 
 Milan Pivko, poslanec OZ 
     Ja si tiež myslím, že by sa nateraz škola mala otvoriť a uvidíme ako sa budú hýbať 
počty žiakov v triedach. 
 
Starosta obce 
     V prípade, že by došlo k situácii, že nastane pokles žiakov v jednotlivých ročníkoch, 
opätovne zvolám obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodne, či škola bude pokračovať 
alebo nie. 
 
 

Nakoľko nemal nikto k bodu Otvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana od 01. 06. 2020 žiadne ďalšie  
pripomienky, dal starosta obce o návrhu obnoviť prevádzku ZŠ s MŠ E. A. Cernana a jej 
alokovaných pracovísk v zmysle Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/12033:1-A2110 
zo dňa 22. 05. 2020 v termíne od 01. 06. 2020 hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2020-3 
Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 
Vysoká nad Kysucou obnoviť prevádzku ZŠ s MŠ E. A. Cernana a jej alokovaných pracovísk 
v zmysle Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020 
v termíne od 01. 06. 2020. 
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Ad. 4 Rôzne 
 
Starosta obce         

• Chodník popri ceste II/487 -  II. etapa úsek 1. až 3. (od základnej školy po cestu 
na Vrchrieku) 

Je dokončená projektová dokumentácia a zábery pozemkov boli poskytnuté znalcovi na 
určenie predbežnej ceny za m2.  
Kúpna cena 8,40 € za m2  bola určená znaleckým posudkom č. 75/2020 zo dňa 19. 05. 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.  

Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh Zmluvy o budúcej zmluve za účelom, aby 
sme mohli začať proces majetkového vysporiadania a následne začať proces pre vydanie 
stavebného povolenia na dielo „Chodník pre peších popri cesteII/487 - II. etapa, úseky 1 až 3“ 
 
Nakoľko k predloženému návrhu Zmluvy o budúcej zmluve vyhotovenej za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov pre realizáciu diela „Chodník pre peších popri ceste 
II/487 -  II. etapa, úseky 1 až 3“ nemal nikto žiadne  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, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2020-4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve vyhotovenú za účelom 
vysporiadania vlastníckych vzťahov pre realizáciu diela „Chodník pre peších popri ceste 
II/487 - II. etapa, úseky 1 až 3“.  
 
 
 
Ad. 5 Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Na Semeteši pri hlavnej ceste je vyvrátená dopravná značka označujúca začiatok 
obce. 
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Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Chcel by som požiadať obec o pomoc s pozametaním posypového materiálu 
v areáli školy, nakoľko školník je po operácii  a je to dosť veľká plocha. 

 
 
Ad.6  Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej mimoriadnej schôdzi 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

 
Následne starosta obce tretiu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2020 
ukončil o 15:30 hod. 
 

 
 
 
 

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

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


