Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

4/2020

dátum:
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29. 06. 2020

Zápisnica OZ č. 4/2020
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 06. 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
Mgr. Katarína Jantošová
Ing. Marek Vavrica
Neprítomní poslanci OZ: nikto
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia)
Predkladá: Mgr. Anton Varecha

4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad
Kysucou – Nižný Kelčov (videoprojekcia)
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká
nad Kysucou za r. 2019 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec

6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová

7. Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 (bude
zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2020 (bude
zaslané e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec
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9. Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2-2017 o poplatkoch za služby (bude zaslané emailom) Predkladá: Bc. Monika Perďochová
10. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (videoprojekcia)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.
5/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 (videoprojekcia)
Predkladá: Jana Kubalová

12. Rôzne (videoprojekcia)
13. Interpelácie poslancov
14. 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 4. 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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 29.
06. 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: Ing. Miroslav Dočár
Ing. Marek Vavrica
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Daniel Lysík
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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, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová

PROTI

nikto

ZDRŽAL SA

nikto

Uznesenie č. 4/2020-2
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.
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.
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
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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.

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: V stredu 24. 6. 2020 sa konalo stretnutie na tvare miesta so
zúčastnenými členmi Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby a zástupcami
žiadateľov pánom Branislavom Obročníkom a pánom Hruštincom. V teréne sme prešli
možné spôsoby riešenia prístupu do osady Dučkov. Vo všetkých prípadoch sú však
nutné súhlasy spoluvlastníkov pozemkov a samozrejme vybudovanie nového prístupu
resp. prístupovej cesty si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky, i keď na
stretnutí bola deklarovaná spolupráca či možné spolufinancovanie zo strany žiadateľov.
Vzájomne sme sa dohodli, že obec najskôr so zámerom osloví dotknutých
spoluvlastníkov.
Uznesenie č. 8/2019-5.3
v Obecné zastupiteľstvo
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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.

Uznesenie č. 2/2020-7.6
v 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 pre oblasť majetkovú a finančnú pri
Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou.
Podanie správy: Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve
vo Vysokej nad Kysucou z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 vec
doposiaľ neprejednala.

Uznesenie č. 7/2019-8.13
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v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť OZ Lupežov o bezplatný prenájom
nebytových priestorov v Dome služieb a to miestnosti č. 1 o výmere 26,13m2 na
prízemí budovy na dobu 3 rokov.

Uznesenie č. 2/2020-7.8
v 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.
Podanie správy: Tu navrhujem obe uznesenia zrušiť a žiadosti opätovne prejednať,
nakoľko OZ Lupežov sa dohodlo s p. Antonom Dorociakom, že si uvedené miestnosti,
ktoré im boli pridelené na prenájom vymenia.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-3.1
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 7/2019-8.13.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-3.2
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 2/2020-7.8.
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Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu o prenájme nebytových priestorov v Dome
služieb – miestnosť č. 1 p. Antonovi Dorociakovi žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-3.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Dome služieb s. č. 200 miestnosť č. 1 o výmere 26,13 m² p. Antonovi Dorociakovi, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023
55 Vysoká nad Kysucou za účelom zriadenia skladu predajne Stolária na dobu 3 roky od 01.
07. 2020.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu o prenájme nebytových priestorov v Dome
služieb miestnosti č. 2.2, 2.3, 2.4 OZ Lupežov žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-3.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Dome služieb s. č. 200 miestnosť č. 2.2 – 18,45 m2, miestnosť č. 2.3 – 2,84 m2 a miestnosť č. 2.4 – 7,74 m2 pre OZ
Lupežov na dobu 3 roky od 01. 07. 2020 formou bezplatného prenájmu s povinnosťou úhrady
za poskytované služby.
Uznesenie č. 3/2020-3
v 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.
Starosta obce
Tu navrhujem úpravu znenia samotného uznesenia nasledovne:
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovením prevádzky 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.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-3.5
Obecné zastupiteľstvo mení znenie Uznesenia č. 3/2020-3 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obnovením prevádzky 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.
Nakoľko nemal nikto k bodu 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, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka
Jurčová, Miroslav Dorman, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová
nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2020-3.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ.

Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej
nad Kysucou – Nižný Kelčov
Starosta obce
Uznesením č. 7/2018-4.2 obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jarmily Kupkovej
o pridelenie nájomného bytu č. 2 s výmerou 42,37 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142
vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov a stanovilo dobu nájmu na 2 roky. Dňa
29. 05. 2020 pani Jarmila Kupková požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy a na základe
vzájomnej dohody výpovedná lehota uplynie dňa 30. 06. 2020.

Strana 9 z 29 Zápisnica č. 4/2020

Na obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou evidujeme 7 žiadostí o pridelenie nájomného
bytu. Uvedené žiadosti boli poslancom OZ, kvôli prehľadu, zaslané elektronicky. Žiadosti
o pridelenie nájomného bytu boli predložené na prejednanie Komisii pre oblasť sociálnu,
bytovú a zdravotníctva. Aktuálne evidujeme žiadosti:
• Zuzana Nemcová, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 389,023 55 Vysoká
Kysucou
• Patrik Kubjatko, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 272, 023 55 Vysoká
Kysucou
• Daniela Sojková, bytom Varechovský potok p.č. 885,023 55 Vysoká
Kysucou
• Ing. Erik Gondek, bytom Moyš p.č. 190, 010 01 Žilina
• Ladislav Kubinec, bytom Vysoká nad Kysucou p.č. 1243, 023 55 Vysoká
Kysucou
• Miroslav Kováčik, bytom Ráztoky p.č. 1413, 013 62 Veľké Rovné
• Dušan Maršo, bytom Makov p.č. 34 , 023 56 Makov

nad
nad
nad

nad

Poprosím predsedu komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva p. Ing. Miroslava
Dočára o prednesenie stanoviska komisie.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Komisia sa dohodla a odporúča prideliť byt p. Zuzane Nemcovej bytom Vysoká nad
Kysucou p.č. 389, 023 55 Vysoká nad Kysucou. Žiadateľka je obyvateľkou obce Vysoká
nad Kysucou, komisia prihliadala i na to, že p. Zuzana Nemcová, ako jediná zo žiadateľov,
má dve maloleté nezaopatrené deti.
Nakoľko nemal k predloženej žiadosti nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva o predloženej žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2020-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Zuzany Nemcovej o pridelenie nájomného bytu
č. 2 s výmerou 42,37 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu od 01. 07. 2020 na 1 rok.
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p. Veselá, OZ Náruč Čadca
Chcem veľmi pekne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za pridelenie bytu p.
Zuzane Nemcovej, sme s ňou v kontakte už nejaký čas. Veľmi jej to pomôže postaviť sa na
vlastné nohy a osamostatniť sa.
p. Zuzana Nemcová
Veľmi pekne ďakujem za pridelenie bytu, som vám veľmi vďačná.

Starosta obce
Dňa 31. 07. 2020 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 7 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 12. 05. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 7.
• Helena Holáková bytom Makov 161, 023 56 Makov - Žiadosť o opätovné uzatvorenie
nájomnej zmluvy na byt č. 7 s podlahovou plochou 28,72 m²
Dávid Nekoranec, pracovník na úseku koordinácie UoZ a správy majetku
Ja odporúčam obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Heleny Holákovej schváliť, nakoľko
p. Holáková je bezproblémovou nájomníčkou a plní si svoje povinnosti vyplývajúce
z nájomnej zmluvy poctivo.
Nakoľko nemal k predloženej žiadosti nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva o predloženej žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2020-4.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Heleny Holákovej o pridelenie nájomného bytu
č. 7 s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.
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Ad. 5 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Vysoká nad Kysucou za r. 2019
Starosta obce
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Vysoká nad
Kysucou za rok 2019 Vám bolo zaslané elektronicky. Pre prípadné doplnenie resp.
vysvetlenie odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi.
Následne hlavný kontrolór obce predstavil prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Vysoká nad Kysucou za r. 2019.
Nakoľko k odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Vysoká nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto

Uznesenie č. 4/2020-5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019.

Ad. 6 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019
Starosta obce
Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 Vám bol zaslaný elektronicky
a postupne i prislúchajúce prílohy. Ide o veľmi dôležitý dokument a verím, že ste mu venovali
patričnú pozornosť.
V zmysle zákona bol Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce. Predpokladám, že nie je nutné jeho celé čítanie, ale poprosil by som
hlavnú účtovníčku obce o jeho skrátené prednesenie a odprezentovanie.
Následne hlavná účtovníčka obce predstavila prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019.
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Nakoľko nemal nikto k Záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-6.1
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 „bez
výhrad“.
Nakoľko nemal nikto k spôsobu financovaniu schodku rozpočtu za rok 2019 a financovaniu
zostatku finančných operácií žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-6.2
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje:
• financovanie schodku rozpočtu za rok 2019 zo zostatku finančných operácii
v celkovej sume 55 625 Eur.
• použitie zostatku finančných operácii na posilnenie kapitálových výdavkov v roku
2020 v sume 118 715 Eur.

Ad. 7 Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019
Starosta obce
Konsolidovaná výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019 Vám bola zaslaná
elektronicky. Jej spracovateľkou a predkladateľkou je hlavná účtovníčka obce Janka
Kubalová.
Následne predstavila hlavná účtovníčka obce obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom
videoprojekcie Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019.
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Nakoľko nemal nikto k predloženej Konsolidovanej výročnej správe obce Vysoká nad
Kysucou za rok 2019 žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou
za rok 2019.

Ad. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku
2020
Starosta obce
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór. V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce. Zároveň Vám bol zaslaný elektronicky. Pre prípadné doplnenie
resp. vysvetlenie odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi. Následne, nakoľko sa jedná
o návrh poprosím o vznesenie vašich pozmeňujúcich návrhov resp. doplnení. Pripomínam, že
ide o otvorený dokument a plán úloh môže byť doplnený i po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom.
Následne hlavný kontrolór obce predniesol obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom
videoprojekcie Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-8
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2020 a poveruje hlavného kontrolóra obce výkonom
kontrolnej činnosti v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Ad. 9 Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2-2017 o poplatkoch za služby
Starosta obce
Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká
nad Kysucou (ďalej len VZN“) bolo schválené uznesením č. 4/2017-9 Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 27. 06. 2017.
V návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká
nad Kysucou navrhujeme úpravu znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku
a splatnosť, dopĺňa sa písm. K. Poplatok za zapožičanie drobného inventáru a body 1), 2), 3),
4).
Obec Vysoká nad Kysucou zakúpila v roku 2019 nový inventár do sály kultúrneho domu
v podobe okrúhlych stolov, čalúnených stoličiek, elastických návlekov na stoličky
a okrúhlych obrusov na stoly. Tento inventár sa obec na základe záujmu verejnosti rozhodla
prenajímať spolu so sálou KD, čím chce zabezpečiť vyšší komfort ponúkaného
prenajímaného priestoru a tak zvýšiť kultúrnu úroveň poriadaných podujatí.
Sála kultúrneho domu je celoročne intenzívne využívaná. Tieto priestory sa využívajú na
rôzne podujatia ako napríklad: rodinné oslavy, svadby, výročné stretnutia, plesy, výročné
členské schôdze, smútočné hostiny a pod. Okrem obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou si
tieto priestory prenajímajú aj osoby, ktoré nemajú v obci pobyt. Príjem za prenájom
inventáru je určený na refundáciu nákladov za opotrebenie uvedeného inventáru. Vzhľadom
na uvedené skutočnosti predkladáme Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
V návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká
nad Kysucou navrhujeme úpravu znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku
a splatnosť, dopĺňa sa písm. L. za dezinfekciu priestorov sály KD a príslušenstva, vrátane
inventáru.
Na základe mimoriadnej situácie v období od 13. 03. 2020 do 13. 06. 2020 a všetkých
prijatých protiepidemiologických opatrení hlavného hygienika SR bola obec nútená pristúpiť
k tomu, že aktuálne po prenajatí sály kultúrneho domu a priľahlých priestorov sa vykonáva
kompletná dezinfekcia všetkých použitých priestorov a zariadení, ako aj inventáru.
Cena stanoveného nájomného nezahŕňala žiadne náklady na dezinfekciu, keďže uvedené
nebolo pred pandémiou potrebné. Prevedenie dezinfekcie nie je možné zabezpečiť a ani
požadovať zo strany nájomcov, nakoľko nemôžeme mať istotu, že dezinfekciu vykonali,
v akom rozsahu ju vykonali a aké dezinfekčné prostriedky použili. Obec je ako prenajímateľ
priestorov zodpovedná za dôkladnú dezinfekciu týchto priestorov a inventáru, za ich
hygienickú bezpečnosť, preto je nevyhnutné, aby bola vykonávaná zodpovedným
pracovníkom obce.
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Pozorovaním a sledovaním bolo zistené, že dezinfekcia priestorov a zariadení v sále
kultúrneho domu predstavuje 2 hodiny práce zamestnanca a spotrebu 1 litra dezinfekčného
roztoku DEZANOL.
Náklady sú vyčíslene nasledovne:
Osobné náklady a odvody do poisťovni (v pracovné dni)/2 hod.
Dezinfekčný prostriedok DEZANOL 1 l
Celkom

15,30 Eur
4,00 Eur
19,30 Eur

Reálne náklady sú ešte vyššie, pretože na odpracované 2 hodiny pripadá pomerná časť aj
iných nákladov, ako sú stravovanie, doplnkové dôchodkové poistenie, osobné ochranné
pomôcky zamestnanca. Počas výkonu dezinfekcie nemôže vykonávať pracovník ostatné
pracovné úlohy, ktoré mu vyplývajú z pracovnej náplne.
V prípade, že by bolo potrebné vykonať dezinfekciu v dni pracovného pokoja (napr. v sobotu
by bola sála prenajatá na rodinnú oslavu a zároveň by bola prenajatá aj v pondelok na iný
účel, dezinfekcia by musela prebehnúť v nedeľu), náklady na mzdy a odvody do fondov by sa
zvýšili na 29,07 Eur.
V prípade, že dezinfekciu by bolo nutné vykonať vo sviatok pripadajúci na deň v týždni,
náklady a mzdy a odvody budú činiť 35,19 Eur.
Ak nastane situácia, že pripadne sviatok na sobotu alebo nedeľu, náklady na mzdové a osobné
náklady budú až 39,78 Eur.
Dezinfekcia priestorov a inventáru predstavuje zvýšené náklady obce v súvislosti
s prenajímaním sály kultúrneho domu, ktoré obec nemôže znášať zo svojho rozpočtu,
nakoľko oslavy majú súkromný účel a výpredaje majú podnikateľský charakter.
Z uvedených dôvodov žiadam obecné zastupiteľstvo, aby stanovilo poplatok za dezinfekciu
priestorov sály KD a príslušenstva, vrátane inventáru:
- vykonanú v pracovný deň na 20 Eur
- vykonanú v deň týždni, ktorý je sviatkom na 39 Eur
- vykonanú v deň nepretržitého odpočinku (sobota, nedeľa) na 33 Eur
- vykonanú v deň nepretržitého odpočinku, ktorý je zároveň sviatkom 44 Eur
Ďalšou kategóriou nájomcov sú organizácie pôsobiace v obci za účelom konania schôdzi
(DHZ, Urbariálna obec, Zväz invalidov).
Pre túto kategóriu nájomcov nechávam účtovanie nákladov za výkon dezinfekcie na zvážení
obecného zastupiteľstva, avšak domnievam sa, že by im mal byť účtovaný, keďže už je im
odpustený samotný prenájom priestorov.
Uvedený poplatok by bol účtovaný v období, kým bude dezinfekcia priestorov z dôvodu
pandémie COVID-19 nariadená a nevyhnutná. V prípade, že dôjde v tomto období
k valorizácii miezd, poplatok nebude pokrývať skutočné náklady a jeho výšku bude nutné
prehodnotiť.
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Daniel Lysík, poslanec OZ
Ja by som navrhoval znížiť cenu prenájmu u položky - stolička s návlekom
z navrhovaných 5 eur na 4 eurá a položku – stolička bez návleku znížiť
z navrhovaných 3 eur na 2 eurá.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som ešte navrhoval úplne odstrániť položku návlek na banketovú stoličku,
pokiaľ si bude niekto chcieť prenajať návleky, nech si ich prenajme i so stoličkami.
Prednesené návrhy boli zapracované do predloženého návrhu Dodatku č. 3 k VZN 2-2017
o poplatkoch za služby.
Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu Dodatku č. 3 k VZN 2-2017 o poplatkoch za
služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-9
Obecné zastupiteľstvo:
1. prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.
2. schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.

Ad. 10 Správa 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.
Následne hlavný kontrolór obce predstavil poslancom obecného zastupiteľstva
prostredníctvom videoprojekcie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 22062020
– ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
• Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 22062020 – ZŠ s MŠ E. A.
Cernana
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Nakoľko nemal nikto k predloženej Správe z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného
zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
22062020 – ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Ad. 11 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové
opatrenie č. 5/2020 a č. 6/2020
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené
prostredníctvom videoprojekcie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad
Kysucou č. 5/2020, ktoré je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som
poprosil hlavnú účtovníčku obce.
Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2020, ktoré bolo v kompetencii starostu
obce.
•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2020

Nakoľko nemal nikto k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2020 žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-11.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
5/2020.
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Zároveň v tomto bode riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predniesol
poslancom obecného zastupiteľstva Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2020, ktorá
je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020.

• Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2020

Nakoľko nemal nikto k Úprave rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2020 žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-11.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 3/2020, ktorá je
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020.

Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020.

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020

Nakoľko nemal nikto k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020 žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-11.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2020.
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Ad.12 Rôzne
• Návrh na počty prijatých žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A. Cernana na školský
rok 2020/2021
Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil prostredníctvom
videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu počty prijatých žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A.
Cernana na školský rok 2020/2021.
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Údaje zapísané v tabuľke sú k 01. 06. 2020 podľa výsledkov zápisu ZŠ s MŠ E. A.
Cernana.
Ročník
1.
2. A/B
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu: 190 žiakov

Počet žiakov
14
15/15
19
23
22
25
24
14
19

Počet tried
1
2
1
1
1
1
1
1
1

V Materskej škole je na školský rok 2020/2021 zapísaných 69 detí z toho 51 detí do MŠ
v Ústredí a 18 detí do elokovaného pracoviska vo Vyšnom Kelčove. Z ohľadom na počet
prihlásených detí navrhujem otvoriť 3 oddelenia v MŠ Ústredie a 1 oddelenie
v elokovanom pracovisku vo Vyšnom Kelčove. Predbežný počet žiakov v ZŠ s MŠ E. A.
Cernana v školskom roku 2020/2021 je 190 z toho 1 žiak bude pokračovať v štúdiu
v zahraničí.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcem sa opýtať p. riaditeľa, koľko detí z Vyšného Kelčova sa zapísalo do prvého
ročníka na Vysokú a koľko na Makov?
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Do prvého ročníka sa z Vyšného Kelčova zapísali 2 deti do ZŠ s MŠ E. A. Cernana a 3
deti do ZŠ Makov.
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Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu na počty žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E. A.
Cernana na školský rok 2020/2021 žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na počty prijatých žiakov a počty tried ZŠ s MŠ E.
A. Cernana na školský rok 2020/2021.

• Žiadosť o udelenie výnimky pre 8. ročník
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Vzhľadom na platnú legislativu sa obraciam na obecné zastupiteľstvo o udelenie
výnimky a povolenie triedy s nižším počtom žiakov. Podľa platnej legislatívy je minimálny
počet žiakov triedy 2. stupňa ZŠ 15 a maximálný počet je 29 žiakov. V budúcom školskom
roku bude 8. ročník našej ZŠ navštevovať 14 žiakov. Udelenie výnimky a súhlas
zriadovateľa je v tomto prípade potrebný.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti o udelenie výnimky pre 8. ročník žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie výnimky na počet žiakov 8. ročníka ZŠ s MŠ E. A.
Cernana.
• Žiadosť o vydanie potvrdenia
p. Anna Oboňová, Vysoká nad Kysucou č. 320, 023 55 Vysoká nad Kysucou, v zast.
JUDr. Anton Kupšo
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Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
JUDr. Anton Kupšo, ktorý zastupuje Annu Oboňovú, zaslal žiadosť o vydanie
vyjadrenia k parcele CKN 1858/2 formou „Vyhlásenia osvedčenia o vydržaní“ do
podielového spoluvlastníctva. Parcela CKN 1858/2 je bez založeného listu vlastníctva
a ktorej majetková podstata vychádza z parcely EKN 8504/1, na ktorej je podľa LV č.
11515 vedených 117 účastníkov. Obec v parcele EKN 8504/1 nemá žiadny podiel. Parcela
CKN 1858/2 bola geometricky zameraná GP 118/2019, úradne overeným pod číslom
1654/2019.
Predloženou Žiadosťou žiadajú o vydanie vyjadrenia „Vyhlásenie osvedčenia o vydržaní“
do podielového spoluvlastníctva čo znamená, že do parcely CKN 1858/2 sa preklopia
všetci spoluvlastníci z EKN 8504/1 a už i vrátane pani Oboňovej, ktorá si prenáša formou
vydržania podiel a stane sa tak podielovou spoluvlastníčkou v CKN 1858/2.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.3
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia o vydržaní na parcelu CKN 1858/2 do
podielového spoluvlastníctva, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. GP 118/2019,
úradne overený pod číslom 1654/2019.

• Námietka voči rozhodnutiu obecného zastupiteľstva
p. Antónia Moravčíková, rod. Varechová, bytom Nižný Kelčov č. 881, 023 55
Vysoká nad Kysucou, v zast. JUDr. Anton Kupšo
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Podľa GP 121/2017, úradne overený 1497/2017, vychádzame z údajov GP, a to že
parcela CKN 3358, ktorá je na evidenčnom liste 855, u ktorej podľa GP je výmera 652 m2
a po zameraní – teda v novom stave bude mať výmeru 574 m2. Ďalej podľa mapového
formátu je parcela CKN 3358 totožná s EKN 20207, ktorá je na LV 11008 a vo vlastníctve
obce a ak je mapovo totožná CKN 3358 s EKN 20207 čo do hraníc a obrysov, tak sa
domnievame o presahu hraníc parcely.
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Prednosta obecného úradu
Treba osloviť právneho zástupcu p. Antónie Moravčíkovej - JUDr. Antona Kupša, aby
žiadateľka dokázala, že nezasahuje plotom do obecnej skotne. Na základe toho sa následne
obecné zastupiteľstvo v tejto veci môže vyjadriť.

Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Námietku voči uzneseniu č. 1/2020-7.5.
Vysvetlenie: Opodstatnenosť námietky preverí priamo na mieste Komisia pre oblasť financií
a správy majetku za účasti právneho zástupcu žiadateľa a geodeta na objasnenie
GP č. 121/2017, ktorý priamo v teréne objasní vytýčenie hraníc medzi parcelou
EKN 6750/2 a EKN 20207.

• Žaloba o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
p. Zuzana Botková rod. Štefková, Bilá č. 119, 738 01 Frýdek Místek, v zast. JUDr.
Anton Kupšo
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Táto žaloba bola už prejednávaná v roku 2018 a to uznesením č. 6/2018-6 zo dňa
02.08.2018, kedy obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo so vzdaním sa spoluvlastníckeho práva
k parcelám EKN 7175 a 7191.
Po analýze zameraných parciel podľa GP a obecných podielov v parcelách sa jedná
o záber v parcele EKN 7175 o výmere 711,52 m2 a v parcele EKN 7191 o výmere 603,5
m2, spolu 1315,05 m2.
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce
Obec musí postupovať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce
a preto sa za žiadnych okolností nesmie vzdať svojho vlastníckeho práva v tomto prípade
k parcelám EKN 7175 a 7191.
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Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.5
Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o nakladaní s majetkom obce
nesúhlasí so vzdaním sa spoluvlastníckeho práva.
Vysvetlenie: Obec Vysoká nad Kysucou si uplatňuje svoj vlastnícky nárok uvedený pod p.č.
17 v podiele 3/16 v parcele KN-E 7175 zapísanej na LV 6494 a vlastnícky nárok
uvedený pod p.č. 17 v podiele 3/28 v parcele KN-E 7191 zapísanej na LV 6510.

• Ponuka na predaj nehnuteľnosti – hala na parcele KN-C č. 1388 a parcele KN-E
č. 1819, 1820
p. Ida Chríbiková, Vysoká nad Kysucou č. 202, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Z dôvodu prijatých finančných opatrení v súvislosti s tzv. „korona krízou“ nemáme
v schválenom rozpočte finančné prostriedky na nákup takejto nehnuteľnosti a to i napriek
skutočnosti, že obec by vedela uvedené nehnuteľnosti využiť a zúžitkovať.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.6
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s kúpou haly na parcele KN-C č. 1388 a parciel KN-E č.
1819 a KN-E 1820.

• Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy v Dome služieb č. 200, miestnosť č.
18 - kaderníctvo
p. Andrea Sýkorová, bytom Makov č. 225, 023 56 Makov
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Starosta obce
Na prevádzku kaderníctva p. Sýkorovej v našej obci mám len pozitívne ohlasy a preto
odporúčam obecnému zastupiteľstvu predloženú žiadosť schváliť.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Andrey Sýkorovej, bytom Makov č. 225, 023 56
Makov o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb č. 200, miestnosť č. 18 za účelom
prevádzky kaderníctva s dobou prenájmu na 3 roky.

• Návrh na vyradenie inventárnych predmetov – krovinorezy, obrazy
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v zmysle
priloženého zoznamu.

• Žiadosť o opravu prístupovej cesty – osada Semeteš, časť Grušpierovce
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD., B. S. Timravy 3, 010 08 Žilina
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Bol za mnou jeden s majiteľov rekreačních chalúp v osade Semeteš, časť Grušpierovce
p. doc. Ing. Dalibor Barta, PhD. s prosbou, či by sa nedali zasypať výtlky a diety na ceste
do tejto osady, nakoľko cesta zostala v zlom stave po ťažbe a zvážení dreva ťažkými
lesnými mechanizmami.
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Starosta obce
Cestu a jej stav preverím osobne a ak bude postačovať jej vyspavenie výfrezkom,
pokúsime sa diery na tejto ceste zasypať a vyspraviť.
Nakoľko nemal nikto k predloženej žiadosti žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD., bytom B.
S. Timravy 3, 010 08 Žilina o opravu prístupovej cesty v osade Semeteš, časť Grušpierovce.
Vysvetlenie: Obec Vysoká nad Kysucou preverí aktuálny stav dotknutej miestnej
komunikácie. Ak bude postačovať jej vyspravenie výfrezkom, pracovníci obce
sa diery na tejto ceste pokúsia zasypať a vyspraviť.
• Ponuka Prima banky Slovensko a.s. na poskytnutie úveru
Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Obec Vysoká nad Kysucou v súčasnosti môže čerpať debetné prostriedky v PB
Slovensko do výšky 40 000 Eur. V mesiaci august bude prolongácia (obnovenie) tohto
krátkodobého úveru. O prolongácii rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením, ktoré už
schválilo. Banka momentálne ponúka obci úver na obdobnom princípe, avšak s inými
podmienkami, ktoré banka považuje za rozhodujúce a pre klienta výhodné. Parametre
jednotlivých úverov sú nasledovné:
Superlinka (terajší)
Municipálny (ponúkaný)
Poplatok za poskytnutie
0,25 % (min200 Eur)
0,25 % (min 200 Eur)
každoročne
iba pri poskytnutí
Úroková sadzba pri nečerpaní
0,6 % ročne
0,6 % ročne
Úroková sadzba pri čerpaní
2,5 % ročne
1,0 % ročne
Poplatok za zrušenie
nič – končí po roku
5 % z celého úveru
Doba splatnosti
1 rok
10 rokov
Výška úveru
40 000 Eur
do 100 000 Eur
Uvedená ponuka je pre obec výhodná iba v prípade, že máme záujem finančné prostriedky
do výšky 100 000 Eur reálne použiť. Vtedy by bol 1 % úrok pre obec výhodnejší ako teraz.
V opačnom prípade, je to zaviazanie sa banke na 10 rokov na úrok od na 0,6 % do 1 %.
Doposiaľ sme superlinku používali iba výnimočne, v minulom roku to bo bolo asi iba 1
Strana 26 z 29 Zápisnica č. 4/2020

krát, máme ju ako záložný zdroj pre pokrytie krátkodobého nedostatku finančných
prostriedkov na bankovom účte. Vzhľadom na to, že superlinku nepoužívame ako bežný
zdroj na krytie výdavkov rozpočtu obce, ale iba v ojedinelých prípadoch, tak je pre nás
v tejto situácii „drahší“ iba o 200 Eur za jeho každoročnú prolongáciu, pričom nie sme
dlhodobo k ničomu viazaný. Pri ponúkanom municipálnom úvere síce zaplatíme poplatok
za poskytnutie iba raz, avšak 10 rokov sme viazaný platením úroku, a zároveň pokutou za
predčasné splatenie. Ponuka je podľa môjho názoru ešte nevýhodnejšia ako klasický úver,
nakoľko rezervovať si takto zdroje v banke pre prípad, že by sme ich mohli potrebovať
v priebehu nasledujúcich 10 rokov považujem za neekonomické. Buď úver obec potrebuje
a vtedy si ho zoberie, alebo ho nepotrebuje, tak načo si za úrok 0,6 % peniaze rezervovať.
Účtovne by sa nejednalo už o úver krátkodobý, ale o úver dlhodobý, čím by sa zvýšila
úverová zaťaženosť obce. Vzhľadom na to, že nepotrebujeme momentálne takýto typ úveru,
rozpočet obce sa snažíme čerpať a upravovať podľa dostupných finančných zdrojov
v banke a podľa plnenia príjmov, navrhujem aby nebol schválený, ale aby ostal v platnosti
pôvodný typ krátkodobého úveru – superlinka.
Nakoľko nemal nikto k predloženému návrhu čerpania municipálneho úveru žiadne ďalšie
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 4/2020-12.10
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predloženou ponukou na prijatie Municipálneho úveru.

Ad.13 Interpelácia poslancov
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, či bude počas letných prázdnin fungovať rozvoz stravy pre
dôchodcov.
Starosta obce
Áno, tento rok bude počas celých prázdnin variť školská jedáleň.
Mgr. Janka Jurčová, poslanec OZ
Chcem veľmi pekne poprosiť, ak by zostal výfrezok z cesty, či by sa časť z neho mohla
použiť na zasypanie dier na prístupovej ceste k rodinnému domu p. Chalanovej na Závodí.
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Zároveň chcem poprosiť, na cintoríne ako sa vychádza z Domu nádeje po pravej strane
smerom k hrobom je dosť veľký skok, nedal by sa tam urobiť aspoň jeden schodík, aby sa
tam lepšie schádzalo?
Nad detským domovom na Semeteši sa znova začala rozpadávať cesta.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Ja by som chcel poprosiť, ako sa končí cesta na Závodí, kde sa otáčajú smetiarke autá,
na tej točni sú na ceste diery, nedali by sa tiež zasypať výfrezkom, ak by nejaký zostal?
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som sa chcel opýtať ako stojíme s cintorínom vo Vysokej nad Kysucou, za
chvíľočku nebude už kde pochovávať ľudí. A zároveň sa chcem opýtať, či by sme
nepouvažovali nad možnosťou vybudovať na cintoríne vo Vysokej nad Kysucou urnový háj.
Šetrí to dosť miesta.
Starosta obce
Vaše podnety prešetríme a ak to bude možné zrealizujeme. Zároveň Vás však chcem
požiadať o pochopenie a trpezlivosť, nakoľko je zastavené čerpanie zamestnaneckých
programov z UPSVaR a práce vykonávame zatiaľ iba s kmeňovými zamestnancami a to
i vrátane kosenia, údržbárskych prác a všetkého ostatného čo máme v pláne robiť.
K pripomienke pána Dočára ohľadom urnového hája, ten mal byť súčasťou stavby
chodníka na cintoríne, pričom sme mali v pláne odstrániť nevkusne vyzerajúce oplotenie
z hornej strany a postupne ho nahrádzať kolumbáriami. Finančné optarenia, ktoré obecné
zastupiteľstvo v tomto kalendárnom roku kvôli zníženiu príjmov obce z podielových daní
prijať, však tento zámer pozastavili a v budúcnosti ich budeme musieť realizovať.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, ako to dopadlo s posunom kontajnera v Zátoke u p. Matejíka.
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Priestor pod kontajnerom v Zátoke bol mapovo i vlastnícky analyzovaný. Vlastníkom
bol zaslaný list s výzvou na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s estetickou a technickou
úpravou státia pod VOK, najmä však kvôli bezpečnosti a stabilite kontajnera. K dnešnému
dňu boli doručené všetky kladné súhlasy od vlastníkov a technická úprava bude zahrnutá
do plánu prác.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, ako sa posunuli veci s odvodnením cesty pod rodinným domom JUDr.
Martina Dočára v Novej kolónii. Je to naozaj problematický úsek, pokiaľ prší, alebo je
v zime sneh, voda im tam dosť zalieva prístupovú cestu.
Starosta obce
Súhlasím, bol som si to tam osobne preveriť, no tak ako som Vás informoval v bode č. 3
zatiaľ nám nebolo doručené vyjadrenie ŽSR.
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Daniel Lysík, poslanec OZ
Chcel by som poprosiť, či by sa nedala osloviť nejaká firma na vyspravenie výtlkov na
ceste do Vyšného Kelčova.
Starosta
Požiadavku nanesiem správcovi komunikácie, ktorým je Správa ciest ŽSK.

Ad.14 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 štvrtú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2020
ukončil o 16:40 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

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

Ing. Marek Vavrica

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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