Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

5/2020

dátum:
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10. 09. 2020

Zápisnica OZ č. 5/2020
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 10. 09. 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
Mgr. Janka Jurčová
Ing. Marek Vavrica
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
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. Prvá časť bodu Rôzne
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia)
Predkladá: Mgr. Anton Varecha

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

6. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec

7. Prijatie návratných zdrojov financovania
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.
6/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 (videoprojekcia)
Predkladá: Jana Kubalová

9. Rôzne (pokračovanie) (videoprojekcia)
10. Interpelácie poslancov
11. 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 5. 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, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 10.
09. 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. Katarína Chnapková
Mgr. Janka Jurčová
Návrhová komisia: Ing. Marek Vavrica
Milan Pivko

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, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica

PROTI

nikto

ZDRŽAL SA

nikto
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Uznesenie č. 5/2020-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú
komisiu.

Ad. 3 Prvá časť bodu Rôzne
• Oznámenie o konaní ambulantného trhu a atrakcií
v zast. trhovníkov - p. Janka Puchoňová, Stred 353, 023 54 Turzovka
p. Janka Puchoňová, zástupca trhovníkov
Prosíme obecné zastupiteľstvo o podporu v tejto žiadosti, vzniknutou situáciou
okolo ochorenia COVID-19 nám bolo mnohým znemožnené v našej práci podnikať
a tým i samozrejme zarobiť si peniažky na živobytie. Ak by nám obecné zastupiteľstvo
našu žiadosť schválilo, preberieme plnú zodpovednosť za predaj aj za dodržiavania
aktuálne stanovených hygienických nariadení. V niektorých mestách, kde sme si podali
žiadosť nám ju schválili a preto prosíme o podporu i u vás.
Starosta obce
Obec na Matúšovské hodové slávnosti vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie
ochorenia COVID-19 a taktiež i v súvislosti s prijatými finančnými opatreniami,
neplánuje organizáciu tohtoročných Matúšovských hodových slávností, bude len
hodová sv. omša. I keď by sme žiadateľom, ktorých vzniknutú situáciu plne chápem,
plochu prenajali, musíme zvážiť čo najviac možností pre a proti. Celá táto žiadosť je
samozrejme na posúdení obecného zastupiteľstva.
Daniel Lysík, poslanec OZ
Ja som presvedčený, že by sme do toho nemali ísť a riskovať, keď tu bude viac ľudí,
aby sa tu niekto nakazil.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Na jednej strane je mi ľúto týchto ľudí, pre ktorých je stánkový predaj jediným
zdrojom príjmu, ale ja som tiež vzhľadom na celú vzniknutú situáciu ohľadom
COVID-19 proti schváleniu tejto žiadosti.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som v tom povoliť im to až taký problém nevidel, na plochu ktorú im vieme
my poskytnúť sa s dvojmetrovými odstupmi aj tak zmestí len niekoľko stánkov. A keď si
to tak zoberieme napr. na kúpaliskách majú dovolené stánky predávať a je tam
neskutočné množstvo ľudí pokope. Ja by som nebol nejak proti, keby sa to týmto
trhovníkom prenajalo.
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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

Mgr. Katarína Chnapková

PROTI

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

ZDRŽAL SA

Uznesenie č. 5/2020-3
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť trhovníkov v zast. p. Janky Puchoňovej, bytom
Stred č. 353, 023 54 Turzovka o konaní ambulantného trhu a atrakcií.
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží realizovať všetky dostupné
protiepidemiologické opatrenia v snahe čo najviac ochrániť svojich obyvateľov pred možnou
nákazou ochorenia COVID-19.

Ad. 4 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.
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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: Obec nechala spoločnosťou SEVAK vytýčiť priebeh vodovodu.
Zameranie bude prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena. Zatiaľ nám ešte nebol
originál vytýčenia resp. zamerania potrubia doručený.
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: Obec pracuje na oslovení dotknutých spoluvlastníkov pozemkov, cez
ktoré by mohol byť vedený nový prístup do osady Dučkov.

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.
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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: Žiadateľ doručil požadovaný geometrický plán.
Starosta obce
Na obecnom zastupiteľstve je, či predstavuje predmetná parcela pre obec
momentálne prebytočný majetok. V prípade, že obecné zastupiteľstvo rozhodne
o odpredaji predmetnej parcely pripadajú do úvahy dva spôsoby odpredaja, buď
podľa osobitého zreteľa alebo verejná obchodná súťaž. V tomto prípade je možné
využiť spôsob odpredaja podľa osobitého zreteľa. Samozrejme, na obecnom
zastupiteľstve bude v prípade odpredaja nutné i stanoviť cenu.
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce
V prípade odpredaja musia byť v uznesení jasne vyšpecifikované podmienky, že
obec predmetný pozemok nevyužíva a že parcela bezprostredne hraničí s pozemkami
žiadateľa a samozrejme stanoviť hodnotu pozemku.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Odporúčal by som, dať vypracovať znalecký posudok a kúpnu cenu stanoviť podľa
znaleckého posudku.
Nakoľko k predloženému návrhu stanovenia kúpnej ceny nemal nikto žiadne ďalšie
pripomienky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-4.1
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na
stanovenie kúpnej ceny za pozemoku KN-E 2037 v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,
z ktorej sa GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom Mikolajom dňa 17. 6. 2020, odčlenila
parcela KN-C 1944/6 - t.t.p. o výmere 441 m2. Táto novovytvorená parcela KN-C 1944/6
bude predmetom ocenenia.
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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 sa stretla spoločne so starostom a žiadateľom priamo na tvare
miesta. Chcel by som poprosiť predsedníčku komisie o podanie stanoviska.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej
nad Kysucou sa stretla spoločne so starostom obce a žiadateľom priamo na tvare
miesta. Obhliadkou na mieste bolo zistené, že parcela sa nachádza medzi
hospodárskymi budovami, ktoré patria k nehnuteľnosti so s.č. 90. Pozemok z časti
tvorí strmý svah, ktorý je pre obec momentálne nevyužiteľný. Žiadatelia sa však
medzičasom rozhodli, že svoju žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti sťahujú.
Uznesenie č. 4/2020-12.4
v 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.
Podanie správy: Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve
vo Vysokej nad Kysucou sa spoločne so starostom stretla s právnym zástupcom p.
Antónie Moravčíkovej a taktiež zhotoviteľom geometrického plánu, ktorý zúčastneným
objasnil stav priamo v teréne. Chcel by som poprosiť predsedníčku komisie o podanie
stanoviska.
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Dňa 07. 08. 2020 sa stretla Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri obecnom
zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou spoločne so starostom obce s právnym
zástupcom p. Antónie Moravčíkovej a taktiež zhotoviteľom geometrického plánu, ktorý
zúčastneným objasnil stav priamo v teréne. Zhotoviteľ geometrického plánu ako
odborne spôsobilá osoba zúčastneným priamo na mieste objasnil, že úlohou
geometrického plánu je zamerať skutový stav a uviesť na pravú mieru hranice parciel.
Vyhotoveným geometrickým plánom nedochádza k zásahu do parcely KN-E 20207,
ktorá je vo vlastníctve obce, ani k zníženiu jej skutočnej výmery a taktiež nakoľko
hranicu parciel tvorí existujúci plot ostáva prístupová cesta k ostatným
nehnuteľnostiam v pôvodnej šírke a nie je zamedzené v jej užívaní. Preto finančná
komisia dospela k názoru, že vydaním osvedčenia nebudú dotknuté práva obce a
Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad
Kysucou navrhuje zrušiť Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
č. 1/2020-7.5 zo dňa 26. 2. 2020 a následne opätovne prejednať žiadosť p. Antónie
Moravčíkovej, rod. Varechovej, bytom Nižný Kelčov č. 881, v zastúpení JUDr. Anton
Kupšo o vydanie vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku.
Nakoľko predloženému návrhu na zrušenie Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej
nad Kysucou č. 1/2020-7.5 zo dňa 26. 2. 2020 nemal nikto 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, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-4.2
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č.
1/2020-7.5 zo dňa 26. 2. 2020.
Následne starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Antónie Moravčíkovej,
rod. Varechovej, bytom Nižný Kelčov č. 881, v zastúpení JUDr. Anton Kupšo o vydanie
vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku a dal hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica
nikto
nikto
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Uznesenie č. 5/2020-4.3
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaným vyjadrenia v zmysle §63 notárskeho poriadku,
v prospech p. Antónie Moravčíkovej, rod. Varechovej, bytom Nižný Kelčov č. 881,
v zastúpení JUDr. Antonom Kupšom, v zmysle predloženej žiadosti.
Uznesenie č. 4/2020-12.9
v 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.
Podanie správy: Cesta bola vyspravená asfaltovou drťou. Práce boli ukončené 17. 8.
2020.

Nakoľko nemal nikto k bodu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ žiadne ďalšie
pripomienky ani doplňujúce otázky, 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, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-4.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ.

Ad. 5 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej
nad Kysucou – Nižný Kelčov
Bc. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku koordinácie UoZ a správy majektu
Byt č. 6
Dňa 17. 09. 2020 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 6 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
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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 30. 07. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou plochou
64,26m2.
• Alena Gašparíková bytom Čierne 179, 023 56 Makov - Žiadosť o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou plochou 64,26 m²

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, prečo p. Alena Gašparíková, ktorá býva v nájomnom byte č. 6
nemá vo Vysokej nad Kysucou trvalý pobyt? Dohodli sme sa, že byty sa budú
prideľovať v prvom rade hlavne vysočanom.

Bc. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku koordinácie UoZ a správy majetku
V nájomnej zmluve na byt nie je stanovená podmienka, že nájomník musí mať
trvalý pobyt v obci Vysoká nad Kysucou.

Starosta obce
V tomto prípade to môžeme vyriešiť iba formou odporúčania a pani Alene
Gašparíkovej vysvetlíme, že obec je financovaná zo štátu práve na počet obyvateľov
a požiadame ju, aby si zmenila svoj trvalý pobyt, nakoľko trvale býva v našej obci.
Nariadiť to nikomu nemôžeme, bude to len vo forme odporúčania.

Nakoľko k predloženej žiadosti žiadne nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-5.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Aleny Gašparíkovej o pridelenie nájomného bytu č.
6 s výmerou 64,26 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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Byt č. 9
Dňa 17. 09. 2020 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 9 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 30. 07. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s podlahovou plochou
40,72 m2.
• Ján Greguš bytom Nižný Kelčov 1142/9, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o
opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s podlahovou plochou 40,72 m²

Nakoľko k predloženej žiadosti žiadne nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-5.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pána Jána Greguša o pridelenie nájomného bytu č. 9
s výmerou 40,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.
Byt č. 10
Dňa 01. 10. 2020 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 10 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.
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Dňa 04. 08. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 s podlahovou plochou
36,28 m2.
• Daniela Biliková bytom Nižný Kelčov 1142/10, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 s podlahovou
plochou 36,28 m²
Nakoľko k predloženej žiadosti žiadne nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Daniely Bilikovej o pridelenie nájomného bytu č.
10 s výmerou 36,28 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.
Byt č. 12
Dňa 25. 09. 2020 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 12 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 04. 09. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s podlahovou plochou
65,13 m2.
• Zuzana Janská bytom Vysoká nad Kysucou 1315, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s podlahovou
plochou 65,13 m²
Nakoľko k predloženej žiadosti žiadne nemal nikto žiadne pripomienky, dal starosta obce
o tejto žiadosti hlasovať:
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Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-5.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Janskej o pridelenie nájomného bytu č. 12
s výmerou 65,13 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.

Byt č. 14
Dňa 18. 09. 2020 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 14 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 04. 08. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou plochou
61,95 m2.

• Zuzana Matejová, bytom Nižný Kelčov 1142/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou
plochou 61,95 m²
Margita Kubačáková, pracovníčka na úseku sociálnych vecí
Spoločne s p. Nekorancom sme boli v byte p. Zuzany Matejovej, za posledné tri
mesiace neboli na ňu sťažnosti. Čo sa týka platovej schopnosti splácať uvedený byt,
dlhovala obci nejaké splátky za nájom bytu, nakoľko prišla o prácu. Podarilo sa jej
znova zamestnať a dlh na nájomnom voči obci už splatila. Preto by som pri tejto
žiadosti odporúčala predĺžiť dobu nájmu na 1 rok.
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Nakoľko k predloženej žiadosti žiadne nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-5.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zuzany Matejovej o pridelenie nájomného bytu č.
14 s výmerou 61,95 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 1 rok.

Ad. 6 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. 06082020 – Úsek
rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou

Nakoľko neboli k Správe o výsledku finančnej kontroly na mieste č. 06082020 – Úsek
rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou vznesené žiadne
pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-6.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste č.
06082020 – Úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou.

Strana 15 z 30 Zápisnica č. 5/2020

V nadväznosti na nadchádzajúci bod dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva požiadal
starosta obce hlavného kontrolóra obce o prednesenie Stanoviska k prijatiu návratných
zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším
územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
• Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania ako návratnej bezúročnej
finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
Nakoľko neboli k Stanovisku k prijatiu návratných zdrojov financovania ako návratnej
bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2020-6.2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov
financovania ako návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Po ukončení tohto bodu programu odišli s ospravedlnením kvôli osobným povinnostiam
z obecného zastupiteľstva poslanci: Mgr. Katarína Chnapková a Daniel Lysík.

Ad. 7 Prijatie návratných zdrojov financovania
Starosta obce
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku
2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej
republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc
na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené
uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné
návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych
pôsobností.
Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo
vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za
rok 2020 podľa nasledujúcich podmienok:
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1. Suma NFV
Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy
Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z júna 2020.
Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je pre obec Vysoká nad Kysucou
predpokladaná vo výške 54 381 EUR.

2. Účel
Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z
NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy
v priebehu roka 2020.
3. Predloženie žiadosti o NFV
V termíne do 31. októbra 2020.
4. Časové obdobie na použitie NFV
Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.
5. Forma poskytnutia NFV
Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe
jeho žiadosti; návrh zmluvy o NFV. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom
systéme pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.
6. Odklad splátok
Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia
COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.
7. Doba splácania
Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku
2027.
8. Štátna pomoc
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny
dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi
členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť NFV v plnom rozsahu
výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho
charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie
o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(2016/C 262/01); vysvetlenie k štátnej pomoci je uvedené v prílohe č. 4 tejto informácie.
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9. Právne prekážky na prijatie NFV
Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej
finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z §
17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných
zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných
dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v
príslušnom rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o
prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky
získané na základe osobitného predpisu.
NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.
NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe.
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť prijatie návratných zdrojov
financovania vo výške 54 000 €, nakoľko je to výhodné z dôvodu bezúročnosti a
štvorročná doba splácania je posunutá až o tri roky.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som do žiadania plnej sumy 54 381 € nešiel, žiadal by som o niečo menej
finančných prostriedkov.

Starosta obce
Nech by sme žiadali akúkoľvek sumu do výšky 54 381 €, určite ju budú krátiť
a nedostaneme peniaze v takej výške o akú požiadame, ale o niečo menej.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja by som bola za to, aby sme žiadali ako bolo povedané sumu 54 000 € a uvidíme,
koľko peňazí nám príde.
Nakoľko neboli k tomuto bodu vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva o návrhu prijať návratné zdroje financovania vo výške
54 000 € ponúkané zo štátneho rozpočtu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto
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Uznesenie č. 5/2020-7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 54 000 €
ako ponúkanej kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19.

Ad. 8 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové
opatrenie č. 7/2020 a č. 8/2020
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené
prostredníctvom videoprojekcie.
Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 7/2020, 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. 7/2020, ktoré bolo v kompetencii starostu
obce.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2020

Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2020, ktoré je
v kompetencii starostu obce vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-8.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
7/2020.
Zároveň hlavná účtovníčka obce predniesola poslancom obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2020, ktoré je súčasťou Rozpočtového
opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020.
•

Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2020
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Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2020 vznesené
žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-8.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2020,
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020.

Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020

Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020 vznesené
žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-8.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2020.

Ad. 9 Rôzne (pokračovanie)
Starosta obce
• Oznámenie o zmene cien zberu, zvozu a likvidácie komunálneho odpadu v roku
2020
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Pre rok 2019 boli účtované ceny Združením TKO Semeteš, n.o. podľa nádob nasledovne:
Cena bez DPH
cena s DPH
a)
110 l nádoba .................................... 1,61 EUR
1,94 EUR
b)
120 l nádoba ................................... 1,61 EUR
1,94 EUR
c)
240 l nádoba .................................. 1,94 EUR
2,33 EUR
d)
1100 l nádoba ................................ 9,48 EUR
11,37 EUR
e)
VOK 5m3 a 7m3 ........................... 80,56 EUR
96,67 EUR

Správna rada Združenia TKO Semeteš, n.o. zo dňa 29.06.2020 uznesením č. 4/2020 ceny
navýšila o 30% nasledovne:

a)
b)
c)
d)
e)

Cena bez DPH
110 l nádoba .................................... 2,093 EUR
120 l nádoba ................................... 2,093 EUR
240 l nádoba .................................. 2,522 EUR
1100 l nádoba ................................ 12,324 EUR
VOK 5m3 a 7m3 ........................... 88,616 EUR

cena s DPH
2,51 EUR
2,51 EUR
3,03 EUR
14,79 EUR
106,34 EUR

Uvedené oznámenie o zmene cien zberu, zvozu a likvidácie komunálneho odpadu v roku
2020 bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené 03. 07. 2020.
Dňa 21. 07. 2020 bolo obci Vysoká nad Kysucou doručené ďalšie Oznámenie o zmene cien
zberu, zvozu a likvidácie komunálneho odpadu v roku 2020, ktoré schválila Správna rada
Združenia TKO Semeteš, n.o. uznesením č. 5/2020 zo dňa 10. 07. 2020. Uvedeným
uznesením boli ceny stanovené nasledovne:
Cena bez DPH
a)
110 l nádoba .................................... 2,09 EUR
b)
120 l nádoba ................................... 2,09 EUR
c)
240 l nádoba .................................. 2,53 EUR
d)
1100 l nádoba ................................ 12,33 EUR
e)
VOK 5m3 a 7m3 ........................... 88,62 EUR
Ceny budú platné od 1. 8. 2020.

cena s DPH
2,51 EUR
2,51 EUR
3,03 EUR
14,79 EUR
106,34 EUR

Súčasne s vyššie spomenutým uznesením bol obci doručený i návrh Dodatku č. 9/2020
k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu č.
7/05/2006 zo dňa 11. 05. 2006, ktorý obecnému zastupiteľstvu predkladám na prerokovanie.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Nakoľko je spoločnosť TKO Semeteš, n.o. v strate, došlo k zmene cien zberu, zvozu
a likvidácie komunálneho odpadu v roku 2020 resp. k zvýšeniu cien. Najviac sa
zvýšila cena za VOK, možno by mala do budúcna i naša obec uvažovať, či by nebolo
lepšie kúpiť na obec vlečku a vyvážať si tieto kontajnery sami, alebo by sme mali skôr
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uvažovať, ako sa VOK kontajnerov zbaviť, nakoľko skladočné je pri týchto
kontajneroch dosť drahé.
Starosta obce
Máme osady napr. Škradné, kde by sme vedeli tým ľudom, čo tam bývajú dať
namiesto kontajnera popolnice. Možno by stálo za zváženie dať ľudom aj na Semeteši
- časť U Kanisov popolnice, to je tiež zvážateľná lokalita. Pracovník obce pripraví
a vypracuje návrh, kde by sme mohli VOK nahradiť KUKA nádobami pre jednotlivé
domácnosti. Určite by nám to pomohlo i v náraste vyseparovaného odpadu
Nakoľko neboli k návrh Dodatku č. 9/2020 k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého
komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 7/05/2006 zo dňa 11. 05. 2006 vznesené
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 9/2020 k Zmluve o zabezpečení vývozu tuhého
komunálneho odpadu a separovaného zberu č. 7/05/2006.

• Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad za r. 2020
Ján Matejov, Kukučínova 2311/65, 901 01 Malacky
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Kde má pán Matejov v našej obci chatu?
Starosta obce
Je to v časti obce Nižný koniec na chotári.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja som proti schváleniu tejto žiadosti, nevidím dôvod, prečo by nemal pán Matejov
platiť poplatok za odpad, keď je chatárom v našej obci. Všetci ostatní chatári si riadne
za odpad platia, či sa tu združujú len pár krát v roku alebo na dlhšiu dobu.

Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

Strana 22 z 30 Zápisnica č. 5/2020

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.2
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť pána Jána Matejova, bytom Kukučínova 2311/65,
901 01 Malacky o odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2020.

• Podanie informácie v exekučnej veci
JUDr. Lucia Ďuricová, súdny exekútor, Exekútorský úrad Čadca, Námestie Slobody
59, 022 01 Čadca
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Finančná učtáreň Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou týmto navrhuje
Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou, v zmysle žiadosti exekútorského
úradu JUDr. Ďuricovej, schváliť odpustenie úrokov z omeškania, ktoré vznikli p.
Jozefovi Mehešovi z nezaplatenej pohľadávky na nájomnom za byt prenajatý
v bytovom dome č.1259/10 v celkovej výške 1 037,61 Eur.
Zdôvodnenie:
Jozef Meheš požiadal cestou súdneho exekútora JUDr. Ďuricovej o odpustenie
platenia úrokov z omeškania s odôvodnením, že istinu pohľadávky riadne spláca.
Okrem tejto pohľadávky spláca ešte aj iné pohľadávky a z finančných prostriedkov,
ktoré si je schopný zarobiť nemôže po úhrade všetkých pohľadávok dôstojne vyžiť.
Žiada preto o odpustenie úrokov z omeškania, čím by sa výrazne znížila jeho životná
tieseň a zlepšili by sa mu podmienky na život a fungovanie.
Na účet obce už boli prijaté finančné prostriedky, ktoré uhradili celý jeho vzniknutý
dlh na nájomnom. Nad výšku predpísaného nájomného bolo prijatých 249,20 Eur,
ktoré predstavujú ďalší výnos obce (úroky).
Exekútorský úrad vyčíslil, že zostávajúca istina na vymoženie predstavuje 422,14
Eur (suma zahŕňa trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia, trovy právneho
zastúpenia v exekučnom konaní a náklady oprávneného). Z tejto sumy by obci mali
prislúchať ešte trovy súdneho konania a náklady oprávneného. Vyčíslené úroky
z omeškania aktuálne predstavujú 1 037,61 Eur. Tieto úroky sa však ešte môžu
zvyšovať v závislosti na zostávajúcej dobe, počas ktorej bude doplatený zostatok istiny.
Nakoľko obec bude mať uspokojené všetky svoje pohľadávky voči menovanému
a budú zároveň refundované aj náklady spojené s vymáhaním navrhujem, aby
obecné zastupiteľstvo zaujalo kladné stanovisko a žiadosť o odpustenie úrokov
z omeškania v sume 1 037,61 Eur schválilo.
Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
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Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.3
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením úrokov z omeškania pánovi Jozefovi Mehešovi
bytom Vysoká nad Kysucou č. 1259/10, 023 55 Vysoká nad Kysucou vo výške 1037,61 €.

• Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy z nebytových priestorov
p. Magdaléna Dedičová, Vysoká nad Kysucou č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.4.1
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výpoveďou nájomnej zmluvy bez výpovednej lehoty k 10.
09. 2020.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Ja by som navrhoval, preplatiť p. Dedičovej polovicu požadovaných skutočných
nákladov na rekonštrukciu prenajatých priestorov v budove p. č. 1293, čo predstavuje
sumu vo výške 260 €. Samozrejme je to podmienené tým, aby p. Dedičová predložila
k preplateniu tejto sumy adekvátne účtovné doklady.
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.4.2
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie polovice skutočných nákladov na rekonštrukciu
prenajatých priestorov v budove p. č. 1293 p. Magdaléne Dedičovej, bytom Vysoká nad
Kysucou č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a to do výšky 260 € po predložení adekvátnych
účtovných dokladov.

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove p. č. 1293
MINIMARKET p. Gabriela Chovancová, Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka
Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť MINIMARKET p. Gabriela Chovancová, Vyšný
koniec č. 410, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytových priestorov v budove p. č.
1293 od 01. 10. 2020 s dobou prenájmu na jeden rok.

• Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Vysoká nad Kysucou
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Vysoká nad Kysucou vedenej pod
spisovou značkou exekútora č. EX 241/2014 je spracovaný na základe oznámenia
o ukončení starej exekúcie v zmysle ustanovenia §8 zákona č.233/2019 Z.z. o ukončení
niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedených na
základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie a to platobný výmer č.
1100137606 zo dňa 13. 04. 2006 v sume 379,53 Eur, ktorý vydal Obecný úrad Vysoká
nad Kysucou, vo veci povinného:
Helena Putoríková, Vysoká nad Kysucou č.279, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
Podľa §8 ods. (1) zák.č.233/2019 Z.z. - Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou
uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenie súdu, ktorým sa námietky
odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením
upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončením exekučného konania sa
považuje poverenie dané od oprávneného t.j. Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie č.
215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340 na vykonanie exekúcie za vrátené.
Predmetné exekučné konanie č. EX 241/2014 bolo ukončené doručením upovedomenia
o zastavení starej exekúcie súdu oprávnenému a to dňa 28. 05. 2020.
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa pohľadávka obce Vysoká nad Kysucou
stala nevymožiteľnou a v dôsledku toho bol podaný návrh na odpis tejto pohľadávky.
Nakoľko neboli k predloženému návrhu vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nevymožiteľnej pohľadávky na peňažné plnenie
v zmysle platobného výmeru č. 1100137606 zo dňa 13. 04. 2006 v sume 379,53 Eur, ktorý
vydal Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, vo veci povinného:
Helena Putoríková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 279, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

• Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu vzniknutej pohľadávky p. Imricha
Trojáka
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica č. 107, 022 01 Čadca

Starosta obce
Po dohode so sociálnou pracovníčkou p. Margitou Kubačákovou, by sme chceli
predložiť Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou návrh na sumu 200 €.
Nakoľko k predloženej žiadosti a návrhu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica č. 107, 022 01 Čadca o finančný
príspevok
2. vyplatenie pohľadávky p. Imricha Trojáka vo výške 200 €.
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• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb p. č. 200
Anton Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Antona Dorociaka, bytom Vysoká nad Kysucou
č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 17
o výmere 26,13 m² v Dome služieb p. č. 200 za účelom zriadenia predajne STOLÁRIA
s dobou prenájmu na tri roky.

• Žiadosť o súhlas so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností
Ing. Róbert Gaboš, Kamila Gabošová, Vysoká nad Kysucou č. 1317, 023 55 Vysoká
nad Kysucou
Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.9
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje žiadosť p. Ing. Róberta Gaboša a Kamily Gabošovej bytom Vysoká nad
Kysucou č. 1317, 023 55 Vysoká nad Kysucou o
2. súhlasí so zápisom geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

• Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, miestna organizácia, Vysoká nad
Kysucou
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Nakoľko neboli k tejto žiadosti vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:
Hlasovanie
poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

nikto
Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek
Vavrica
nikto

Uznesenie č. 5/2020-9.10
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
o poskytnutie finančného príspevku na rok 2020.
Vysvetlenie:

Dotáciu v zmysle Všeobecne - záväzného nariadenie č. 3/2015
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou možno poskytnúť
na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce) podanej do podateľne obecného úradu Vysoká nad Kysucou
v termíne do 15. marca príslušného roka.

Ad. 10 Interpelácia poslancov
Milan Pivko, poslanec OZ
Chcem sa opýtať ako stojíme vo veci p. Staníkovej ohľadom vydania osvedčenia.
Starosta obce
Dnes bol na obecný úrad doručený list od pána JUDr. Škulavíka, ktorý pani
Staníkovú zastupuje. Nakoľko však list prišiel len dnes pred konaním sa schôdze
obecného zastupiteľstva, nemal som čas zaujať k tomu ešte stanovisko a táto vec bude
predmetom rokovania až na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

Ing. Marek Vavrica, poslanec OZ
Všimol som si, že okolo cesty je dosť nebezpečnej buriny bolševník, je jedovatá,
chcem sa preto opýtať, či by sa jej zlikvidovanie nedalo poriešiť nejak cez životné
prostredie. Chcem sa ešte opýtať na Gajdicovský potok, nedávno zas ľudí žijúcich pri
ňom topilo. Nedalo by sa aspoň preventívne dva krát do roka potok vykosiť?
Starosta obce
Aktuálne sú pozastavené akékoľvek zamstnanecké programy z UPSVaR Čadca
a obec nedisponuje potrebným počtom pracovníkov. Kmeňoví zamestnanci realizujú
okrem údržbárskych prác i údržbu zelene, ale bohužiaľ na všetko nestačíme. Pokúsim
sa vo veci informovať. Čosa týka Gajdicovského potoka bol som priamo súčasťou
zasahujúcej hasičskej jednotky. Počas zásahu sme dva problémové úseky
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prebagrovali, ale jednoducho to nestačí. Komunikujem so Správou povodia Stredného
Váhu v Čadci, aby poskytli techniku na jeho prepagrovanie. Samozrejme ak budeme
mať dostatok pracovníkov, tak potok prekosíme, no zatiaľ to vyzerá, že budeme radi ak
stihneme pokosiť cintoríny.

Jozef Zborovan, poslanec OZ
U kaplnky na Vysokom brehu sa znova začína na ceste objavovať voda, blížia sa
zimné mesiace, ak to začne namŕzať, aby tam nedošlo nedajbože k nejakej nehode.

Starosta obce
Svojho času sme boli priamo na mieste s pracovníkom Správy ciest ŽSK. Cieľom
bolo, že správa ciest tam chcela vybudovať odvodnenie. Zistím v akom je to štádiu.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Doposiaľ sa nič neudialo ohľadom lipy, o ktorej výrub som žiadala. Na obhiadke
tam bol pracovník Štátnych lesov nedostali sme nejaké vyjadrenie?
Chcem sa tiež opýtať či nám nezostal nejaký materiál na výsyp dier na ceste
k rodinnému domu p. Chalanovej na Závodí? Sú tam dosť veľké diery, chcelo by to
vysypať, aby sa im tade lepšie chodilo, nakoľko majú postihnutého chlapca, ktorého
treba voziť.
Na Semeteši po kríž je znova neskutočne rozbitá cesta, neviem, či tam niečo
vyvážali, viac krát som tam stretla nákladné autá.
Ešte by som chcela poprosiť, na Nižnom konci - U Papajčíkov slabo počuť rozhlas,
nedala by sa tam trošku pridať hlasitosť.

Starosta obce
Zatiaľ nemáme žiadne stanovisko zo strany Štátnych lesov. Ak nám to počasie
a pracovné kapacity dovolia, cestu vyspravíme výfrezkom, ktorý máme zozvezený na Semeteši.
Ak budeme mať materiál pokúsime sa zrealizovať i cestu k pani Chalanovej, i keď v tomto
prípade sa nejedná o miestnu konuikáciu.

Ad.11 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.
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Následne starosta obce piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2020
ukončil o 18:00 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

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

Mgr. Janka Jurčová

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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