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Zápisnica OZ č. 7/2020 
 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15. 12. 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     
                          Daniel Lysík 
                          Milan Pivko  
                          Mgr. Janka Jurčová 
                          Mgr. Katarína Jantošová 
                          Miroslav Dorman 
 
 
Neprítomní poslanci OZ: Jozef Zborovan, Ing. Marek Vavrica  
Prednosta Obecného úradu: neprítomný 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia) 

Predkladá: starosta obce 
4. Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencii obce Vysoká nad 

Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov (bude zaslané 
e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území  obce Vysoká nad Kysucou  
(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Daniela Kubicová 

6. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Daniela Kubicová 

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou na rok 2021-2023 (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
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8. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
9. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 

Predkladá: starosta obce, Janka Kubalová 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 (bude zaslané 

e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

11. Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2020 
Predkladá: pracovníci OcÚ Vysoká nad Kysucou 

12. Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020 a Rozpočtové 
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 15. 
12. 2020.   
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 Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
           komisie 
 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení:   Mgr. Katarína Chnapková 

    Mgr. Janka Jurčová 
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-2 
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.  
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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 
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. 

 
 

K tomu patrí: 
 
Uznesenie č. 6/2020-6.4.1 
 

v Obecné zastupiteľstvo: 

1. schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Obce 
Vysoká nad Kysucou spočívajúceho v práve uloženia podzemnej technickej siete – 
vodovodu a podzemnej šachty s tlakovým ventilom na parcele C-KN č. 1389/5 – 
trvalý trávny porast o výmere 2096 m2 a podzemnej technickej siete – vodovodu na 
parcele C-KN č. 1386/2 – orná pôda o výmere 542 m2 pre katastrálne územie Vysoká 
nad Kysucou. 

2. poveruje starostu obce podpisom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena v zmysle predloženého návrhu. 

 
Uznesenie č. 6/2020-6.4.2 

v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie Osvedčenia v zmysle § 63 not. poriadku 
podľa predloženej žiadosti s podmienkou, že žiadateľka súčasne podpíše Zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelách CKN 1386/2 a CKN 
1389/5 podľa plošného výkresu č. 37209035-54/2020. 

 



 

Strana 6 z 34 Zápisnica č. 7/2020 
 
 

Podanie správy: Medzi obcou Vysoká nad Kysucou a pani Idou Chríbikovou došlo 
k podpisu  Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v zmysle 
predloženého návrhu a následne i k uvoľneniu možnosti pozemok vysporiadať. 
Obec žiadateľke vydala  Osvedčenie v zmysle § 63 not. poriadku podľa 
predloženej žiadosti s podmienkou, že žiadateľka súčasne podpíše Zmluvu 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelách CKN 1386/2 a CKN 
1389/5 podľa plošného výkresu č. 37209035-54/2020. Táto podmienka bola 
splnená. Po zápise parciel na LV následne pani Chríbiková a pán Ján Jánsky, 
ako ďalší spoluvlastník, podpísali Zmluvu o zriadení vecného bremena. Po 
zaregistrovaní geometrického plánu č. 54/2020 vyhotoveným dňa 21. 09. 2020 Ing. 
Annou Šobichovou – Geo Real, ktorým bol vytýčený priebeh podzemnej siete 
vodovodu, bude na zavkladovanie predložená i uzavretá  Zmluva o zriadení 
vecného bremena. 

 
 
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 odoslala dotknutým spoluvlastníkom pozemkov, cez ktoré by 
mohol byť vedený nový prístup  do osady Dučkov, žiadosť o vyjadrenie sa. 
 

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.  
Uznesenie ostáva zatiaľ otvorené, starosta obce sa stretne s p. JUDr. Martinom Dočárom 
a prejedná s ním celú záležitosť. 
 
Uznesenie č. 5/2020-4.1 

v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na 
stanovenie kúpnej ceny za pozemku 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.    

Podanie správy:  Na základe objednávky Ing. Vladimír Kubinec vypracoval znalecký 
posudok č. 164/2020 zo dňa 25. 11. 2020, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota 
pozemku – parcela KN-C 1944/6, vytvorená GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom 
Mikolajom dňa 17. 6. 2020. Všeobecná hodnota pozemku v zmysle uvedeného 
znaleckého posudku je 7,02 EUR/m2. Uvedená vec bude prejednaná so žiadateľom. 

 

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 čo ma mrzí, lebo 
i pri týchto prvých mrazoch som bol cestu osobne pozrieť a kvôli ľadu sme museli celý 
úsek posypať. 
 
 

Uznesenie č. 2/2020-6.11 
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozastavenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, pozastavenie čiastočnej úhrady nákladov na činnosť 
školského klubu detí a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania 
v zmysle VZN 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v 
školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad 
Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 8/2008 o 
výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na 
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čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 01. 04. 2020. 

Starosta obce 
Prijatím tohto uznesenia bol zastavený výber čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí a príspevku na režijné 
náklady v zariadení školského stravovania. Nakoľko v tomto uznesení absentuje dátum odkedy 
bude výber úhrady opätovne obnovený, pretože materská škola bola uvedená do opätovnej 
prevádzky, predkladám návrh na opätovné obnovenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí 
a príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 8/2008 o 
výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne - 
záväznému nariadeniu č. 8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube 
na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 01. 
07. 2020 a to v čase plnej alebo čiastočnej prevádzky materskej školy, školského klubu a 
zariadenia školského stravovania pre deti a žiakov, ktoré tieto zariadenia v čase plnej alebo 
čiastočnej prevádzky navštevujú. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu o obnovení výberu čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí a príspevku na 
režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 8/2008 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu 
výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 
8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 01. 07. 2020 a to v 
čase plnej alebo čiastočnej prevádzky materskej školy, školského klubu a zariadenia 
školského stravovania pre deti a žiakov, ktoré tieto zariadenia v čase plnej alebo čiastočnej 
prevádzky navštevujú neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-3.1 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie výberu čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí a príspevku na 
režijné náklady v zariadení školského stravovania v zmysle VZN 8/2008 o výške mesačného 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube na čiastočnú úhradu 
výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Vysoká nad Kysucou a jeho dodatku č. 2/2017 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 
8/2008 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školskom klube 
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskom klube na jedno dieťa v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou s účinnosťou od 01. 07. 2020 a to v 
čase plnej alebo čiastočnej prevádzky materskej školy, školského klubu a zariadenia 
školského stravovania pre deti a žiakov, ktoré tieto zariadenia v čase plnej alebo čiastočnej 
prevádzky navštevujú. 

 

Nakoľko k bodu programu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ neboli vznesené 
žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ. 
 
 
 
Ad. 4  Návrh VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce  
         obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy  
         školských objektov 
 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Obec Vysoká nad Kysucou má v platnosti VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva, ktoré má tri dodatky.  Obsahom 
každého z týchto troch dodatkov je zmena výšky dotácie  na žiaka (dieťa) v školských 
zariadeniach. 
 

VZN č. 2/2014 bolo prijaté s účinnosťou od 1. 1. 2015 
Dodatok č. 1 bol prijatý s účinnosťou od 1. 1. 2016 
Dodatok č. 2 bol prijatý s účinnosťou od 1. 1. 2017 
Dodatok č. 3 bol prijatý s účinnosťou od 27. 3. 2018 
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     Od roku 2018 nebolo VZN č. 2/2014 a jeho dodatky už  menené, školské zariadenia boli 
doposiaľ financované podľa Dodatku č. 3 a zároveň boli dofinancované z rozpočtu obce 
podľa reálnej potreby a s prihliadnutím na valorizáciu osobných nákladov. 
     Uvedené VZN č. 2/2014  a jeho dodatky už nezodpovedajú reálnym potrebám školských 
zariadení a požiadavkám na financovanie. Jedným z dôvodov je zmena  hodnoty jednotkového 
koeficientu, ktorý sa používa na prepočet dotácie na žiaka v jednotlivých školských 
zariadeniach. Pôvodné VZN č. 2/2014 vychádza z koeficientu 60,51 Eur, následne dodatky 
k VZN zohľadňovali buď zmenu výšky tohto koeficientu, alebo zohľadňovali reálne potreby 
jednotlivých školských zariadení, bez ohľadu na výšku koeficientu.  
     Nie je potrebné dofinancovanie školských zariadení z rozpočtu obce, keď bude dotácia na 
dieťa/žiaka  vychádzať z hodnoty aktuálne známeho jednotkového koeficientu a koeficientov 
určených v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.  Takto určeným výpočtom bude 
dotácia na dieťa/žiaka v školských zariadeniach postačujúca na prevádzku týchto zariadení 
podľa reálnych potrieb.  
 
 
 

      
Ďalším dôvodom na zmenu pôvodného VZN č. 2/2014 je potreba financovať záujmové 
vzdelávanie v obci objektívnejšie a efektívnejšie.  
Doposiaľ boli financované iba záujmové krúžky v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.  Neboli podporované Centrá voľného času ani iné organizácie, ktoré 
záujmovú činnosť realizujú. Obec obdrží vo výnose podielových daní prostriedky na podporu 
Centier voľného času. Keďže obec nemá vlastné centrum voľného času, má podporiť 

       
Výpočet podľa aktuálne známeho koeficientu na rok 2021:  

 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Počet 
žiakov 

k 15.09.2020 

Koeficient z 
prílohy č. 3 
nariadenia 
vlády SR č. 

668/2004 Z.z. 

Hodnota 
jednotkového 

koeficientu 

Dotácia na 
mzdy 

a prevádzku 
na žiaka 
v eurách 

Dotácie  v 
rozpočte 

obce 

Dotácia 
pre rok 2021 

v eurách 
(mzdy, 

prevádzka, 
správa škol. 

objektov) 

Materská škola  71 27,3 91,81 2 506,41   177 955  
Školská jedáleň  

261 1,8 91,81 165,26 
 

43 132 190 ZŠ+71 MŠ  

Školský klub detí  74 6 91,81 550,86  40 764 

Podpora záujmového 
vzdelávania  190 ZŠ+28 MŠ  

218 1,1 91,81  22 848,00  

Správa školských subjektov  
261 1,5 91,81 137,72 35 944  
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záujmové aktivity  v iných zariadeniach alebo organizáciách, aby mali deti/žiaci dostupné 
práve tie záujmové aktivity, o ktoré majú záujem, v ktorých vynikajú, resp. ich aj reprezentujú. 
Na základe uvedených skutočnosti obec pristupuje k tomu, že rozšíri okruh zariadení 
a organizácii, ktoré môžu byť podporené z rozpočtu obce na realizáciu záujmovej činnosti. Sú 
to centrá voľného času v iných obciach/mestách, občianske združenia pôsobiace v obci, napr. 
OZ Lupežov, OZ Vysočanka, Gymnastika Kelčov, MK Bella, Spartak, ako aj občianske 
združenia pôsobiace mimo obce. Taktiež sa môžu o dotáciu uchádzať aj neziskové organizácie 
pôsobiace v obci, napr. dobrovoľné hasičské zbory. Finančné prostriedky na záujmové 
vzdelávanie budú tak prerozdelené cielenejšie a adresnejšie s ohľadom na skutočné záujmy 
detí/žiakov. 

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cenana 
     Bolo by možno dobé, aby sa činnosť a fungovanie krúžkov vydokladovávala vždy 
na konci príslušného kalendárneho roka a v druhej fáze následne od začiatku nového 
kalendárne roka do konca príslušného školského roka, aby nevnikol problém, ak by 
krúžok napr.  po 2 mesiacoch zanikol, lebo by už oňho nebol zo  strany detí záujem. 
 

Nakoľko k predloženému Návrhu VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií 
obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov nemal 
nikto žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce o predloženom  
návrhu Návrhu VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA 
Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-4 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší 
- VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou  na 

úseku školstva a financovaní správy školských objektov, 
- Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov 
- Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov, 
- Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká 

nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov. 
2. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o financovaní 

originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní 
správy školských objektov. 
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3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy 
školských objektov. 

 
 
 
Ad. 5 Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  
         stavebnými odpadmi na území  obce Vysoká nad Kysucou  
 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     V predloženom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi boli vykonané zmeny v zmysle 
zákona č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015  Z. z.  o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Novelizáciou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nastali nasledovné zmeny: 

- zmena kódu u kompozitných obalov (§ 5 ods. a), 
- v § 12 ods.  2. Biologický rozložiteľný kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky sa 

vkladá bod c) obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu  biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
v obci podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec 
preukáže, že 100 % domácnosti vykonáva domáce kompostovanie alebo 
zhodnocovanie týchto odpadov, 

- vsúva sa školský zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
pochádzajúcich z domácnosti (§ 15), 

- informačný systém posielania správ 
 
Nakoľko k predloženému Návrhu VZN č. 2/2020 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne 
ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce o Návrhu VZN č. 2/2020 o  
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Vysoká 
nad Kysucou hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko, Mgr. Katarína 
Jantošová, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:  

1. Ruší VZN  č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou. 
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2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad 
Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou. 
 

 
Ad. 6 Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
         komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad   
         Kysucou 
 
Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     Legislatívna zmena v odpadovom hospodárstve od 01. 01. 2019 môže každoročne 
ovplyvňovať na základe miery triedenia výšku poplatku za komunálne odpady v obci. Jedná sa 
o zákon a nariadenie: 

1) Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

2) NARIADENIE VLÁDY SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z 
poplatkov za uloženie odpadov  

     Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad č. 330/2018 sa mení výška „skladočného“ 
podľa percentuálnej miery zatriedenia: Percentuálna miera zatriedenia je pomer 
separovaného odpadu ku celkovému množstvu odpadu (pomer odpadu, ktorý je možné 
zhodnotiť s tým odpadom, ktorý už nie je možné zhodnotiť). Číslo určuje, do ktorej kategórie 
„poplatkov“ je Obec zaradená a akú výšku bude prevádzkovateľ skládky fakturovať pre 
viaceré kategórie odpadov podľa prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 330/2018. 
Prevádzkovateľ skládky odvádza peniaze zo „skladočného“ Environmentálnemu fondu. 
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Tabuľka 1: Výška poplatku pre ZKO a OBJ podľa miery triedenia (NV SR č. 330/2018) 

 
Tabuľka 2: Výška poplatku za iné druhy komunálneho odpadu NV SR č. 330/2018) 

 
Tabuľka 3: Výška poplatku za priemyselné druhy odpadov NV SR č. 330/2018) 

 
Podľa §4 zákona č. 329/2018  o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: Obec vypočítava percentuálnu mieru zatriedenia podľa vzorca (príloha 
č. 2 zákona č. 329/2018) 
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Obrázok 1: Vzorec na výpočet miery zatriedenia komunálnych odpadov 

     Z uvedeného vyplýva, že do menovateľa (mKO) sa započíta hmotnosť všetkých 
komunálnych odpadov zaradených do skupiny 20 podľa Katalógu odpadov, t. j. hmotnosť 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona 
o poplatkoch, hmotnosťou vytriedených zložiek, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona 
o poplatkoch, ako aj hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov uvedených v podskupine 20 
02 a 20 03.    
 
Obec Vysoká nad Kysucou má mieru zatriedenia nasledovne: 
- Rok 2017 12,02 % 
- Rok 2018 13,98 % ............. kategória 2 
- Rok 2019 20,30 % ............. kategória 3 

o do miery zatriedenia boli použité evidenčné listy, ktoré obsahujú príslušný názov 
a druh odpadu, dátum zberu, množstvo odpadu, názov odberateľa. 

     Pre rok 2019 v nadväznosti na nariadenie vlády č. 330/2018 podľa prílohy č. 1 sa miera 
triedenia obce Vysoká nad Kysucou zaraďuje do skupiny č. 3 v rozsahu (20 < x ≤ 30) a jej 
prislúchajúce sadzby 
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     Na základe prepočtu všetkých vstupov (náklady na zber komunálneho odpadu, poplatok na 
skládke odpadov a zákonný poplatok za uloženie odpadov) vyvážaných odpadov na Skládku 
prostredníctvom Zbernej spoločnosti TKO Semeteš a za predpokladu zotrvania v kategórií 3 
podľa miery triedenia a zmeny navýšenia zákonného poplatku za uloženie odpadov (viď 
príloha 1. nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z.) sú kalkulované náklady na rok 2021 vo výške 
cca 71485,35 €, pričom plánované náklady podľa účtovnej agendy boli stanovené za rok 2020 
vo výške 68 000 € a i na ďalšie roky. K výške 68 000 € bola určená aj výška poplatku pre 
občana.  
Hlavným vznikom navýšenia nákladov je stúpajúce množstvo komunálneho odpadu 200 301 
a objemného odpadu 200 307 a ich zákonných poplatkov pre rok 2021 ako aj zmena cien 
vývozu prostredníctvom Zbernej spoločnosti TKO Semeteš, čím vzniká chýbajúci rozdiel vo 
výške 3485,35 €, zaokrúhlene – 3500 €. 
 
 
 
Na prebiehajúcu schôdzu Obecného zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
s ospravedlneným oneskorením prišiel poslanec obecného zastupiteľstva p. Ing. Miroslav 
Dočár. 
 
 
 

Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov 
     Na základe predloženého návrhu navrhujeme zvýšiť cenu odpadu z 0,067 € 
osoba/deň, na 0,070 € osoba/deň, čo predstavuje zvýšenie ceny za odpad na 1 osobu 
na 25,55 € osoba/rok.  
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Nakoľko k predloženému Návrhu VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou nemal nikto 
žiadne ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, dal starosta obce o Návrhu VZN č. 
3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v obci Vysoká nad Kysucou hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Prerokovalo Návrh  Všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou. 

3. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou. 

 
 
 
 
Ad. 7 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
         Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 
 
Starosta obce 
     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2021-2023 bolo poslancom OZ zaslané elektronickou poštou. O prednesenie  
poprosím  hlavného kontrolóra obce. 

 
 

     Hlavný kontrolór obce následne predniesol poslancom OZ Odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu na rok 2021-2023. 
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Nakoľko voči predloženému Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 neboli vznesené žiadne pripomienky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023. 
 
 
Ad. 8 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce  
 

Na schôdzu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou neboli predložené 
žiadne žiadosti súvisiace s rozpočtom obce. 
 

 
 
Ad. 9 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021-2023 
 
Starosta obce 
     Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný elektronickou 
formou. Pri jeho zostavovaní boli zohľadnené všetky dlhodobé priority obce a snaha zachovať 
nastavený trend rozvoja obce, berúc do úvahy i riziká vyplývajúce z pandemickej situácie 
v dôsledku ochorenia COVID-19. Samozrejme nie je v ľudských silách predpokladať možné a 
nepredvídateľné aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom kalendárnom roku a ktoré sa môžu 
priamo odvíjať od budúcich programových výziev, podaných projektov a ich prípadného 
schválenia, no i skutočnosti, že môže dôjsť k poklesu príjmu z podielových daní v dôsledku 
pandemickej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19. 
S prihliadnutím na všetky tieto aspekty sme sa pri zostavovaní rozpočtu však snažili zamerať 
na určité projekty, ktoré by mali byť v tomto kalendárnom roku našou prioritou: 

- Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
- Dokončenie úpravy fasády Administratívnej budovy s. č. 215 so sídlom obecného 

úradu 
- Nákup pozemkov pod pripravovaný zámer rozšírenia cintorína a už zrealizovaný 

chodník pozdĺž cesty II/487 v centre obce 
- Pokračovať vo výstavbe chodníkov na cintoríne v ústredí obce 
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- Spoluúčasť na pripravovaných projektoch  
- Projektová príprava a výstavba ďalšej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487 

 
     Musím povedať, že i ja sám by som rád do rozpočtu „dostal“ viac a to predovšetkým na 
výstavbu ďalšej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487, ale nakoľko hlavnou prioritou je 
výstavba telocvične je podstatné, že návrh rozpočtu je nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste 
počuli v správe hlavného kontrolóra i reálny.  
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 – 2023 bol dňa 10. 12. 2020 
prejednaný i na schôdzi Komisie pre oblasť financií a správy majetku, ktorá ho Obecnému 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou odporúča schváliť. 
 
     Súčasťou rozpočtu obce je samozrejme i rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorý tvorí jeho 
podstatnú finančnú časť. Navrhujem preto, aby obecné zastupiteľstvo najskôr prejednalo 
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2021 a výhľadový rozpočet na roky 2022 – 
2023. 
 
     Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa pomocou videoprojekcie 
bližšie predstavil poslancom OZ rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana  na rok 2021 a výhľadový 
rozpočet na roky 2022 – 2023. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2021 a zároveň i k 
výhľadovému rozpočtu na roky 2022 - 2023, ktorý je súčasťou rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou, neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-9.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2021, 
2. berie na vedomie výhľadový rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na roky 2022 – 

2023. 
 
     Následne hlavná účtovníčka poslancom obecného zastupiteľstva predstavila a bližšie 
ozrejmila  pomocou videoprojekcie rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 – 2023 
a zároveň odpovedala na vznesené otázky a vysvetlila pripomienky poslancov obecného 
zastupiteľstva.    
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Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 - 2023 
neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-9.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

1. schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2021 v zmysle zmien podľa predložených pripomienok, 

2. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2022-
2023. 

 
 
 
Ad. 10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 
 
Starosta obce 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 bol poslancom 
obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy 
zverejnený i na úradnej tabuli obce a taktiež i na webovej stránke obce priamo v sekcii 
určenej zverejňovaniu dokumentov hlavného kontrolóra. 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 vypracoval a 
predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza z aktuálneho úväzku 
hlavného kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale poslanci obecného 
zastupiteľstva ho môžu doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich 
schôdzach OZ. 
 
Nakoľko k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 neboli vznesené 
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 7/2020-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 
polrok 2021.  
 
 
 
Ad. 11 Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov 
            Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok 2020 
 
Starosta obce 
     Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou za rok 2020 boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Úlohou 
správ je, samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva a po zverejnení i ostatným 
obyvateľom, priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne tak v 
stručnosti zhrnúť čo sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom úseku. V porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi, tak môžete vidieť zmeny a vývoj administratívnej agendy. 
 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2020 na úseku miestnych daní a poplatkov 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vrátane zoznamu dlžníkov a vedených 
exekučných konaní 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku miestnych daní a poplatkov Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku miestnych 
daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou v roku 2020 
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Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku prednostu Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku prednostu 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou v roku 2020 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti  na úseku výstavby Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku výstavby 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 
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Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku knižnice a kultúry Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku knižnice a 
kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľstva 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku matriky a evidencie obyvateľstva Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku matriky a 
evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku poľnohospodárstva a odpadového 
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020 
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Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku poľnohospodárstva a odpadového 
hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou   v roku 2020 neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.6 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 
v roku 2020. 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku sociálnych vecí Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku sociálnych 
vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 

• Záverečná správa o činnosti na úseku financií a školstva Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 
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Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti na úseku financií a školstva Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou v roku 2020 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-11.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti  na úseku financií a 
školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v roku 2020. 
 
 
 
Ad.12 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020  
          a Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 
 
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené 
prostredníctvom videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 11/2020, 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. 11/2020, ktoré bolo v kompetencii 
starostu obce. 

 
 
 
 
• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020 
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Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2020, ktoré je 
v kompetencii starostu obce neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-12.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
11/2020.  
 
     Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predniesol poslancom 
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2020, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020. 
 
 

• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2020 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2020, ktoré je súčasťou 
Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-12.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2020, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020. 
 
     Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom 
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020. 
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• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 
 
Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2020 neboli vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-12.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
12/2020. 
 
 
 
Ad.13 Rôzne 
 
     V úvode tohto bodu oboznámil riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa obecné  
zastupiteľstvo o fungovaní materskej školy pred vianočnými sviatkami – 21. 12. 2020 a 22. 
12. 2020. 
 
 
Starosta obce 
 
Rozšírenie cintorína v ústredí obce 

     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 7/2017-15.4 zo dňa 12. 12. 
2017 schválilo Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou, ktorej 
zámerom je výstavba resp. rozšírenie cintorína v ústredí obce.  
V zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 17/2017, ktorého autorkou je Ing. Iveta 
Pohančeníková, sa cena predmetných pozemkov pod plánovaný cintorín pohybuje od 0,0427 
EUR/m2 do 0,0673 EUR/m2. Obecné zastupiteľstvo svojim Uznesením č.  č. 7/2017-15.5 zo 
dňa 12. 12. 2017 schválilo, aby pozemky pod nové pohrebisko v Ústredí obce boli kupované 
za sumu 0,50 EUR/m². Obec preto spracovala návrh kúpnej zmluvy, avšak oslovení vlastníci 
z dôvodu nesúhlasu s výškou ponúkanej odkúpnej sumy zmluvy odmietli kúpnu zmluvu 
podpísať. Z dôvodu, že cintorín v ústredí obce je zaplnený je absolútne nevyhnutné, aby sme 
vo veci konali a preto obecnému zastupiteľstvu predkladám návrh Kúpnej zmluvy o prevode 
nehnuteľností uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom 
je prevod vlastníckeho práva k pozemkom za cenu 2,00 EURÁ/m2 pod plánovanú výstavbu 
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cintorína v ústredí obce v zmysle Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad 
Kysucou. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Skúsme ponúknuť majiteľom pozemkov  navrhovanú sumu 2,00 EURÁ/m2 a uvidíme 
ako sa vyjadria.  
 
Starosta obce 
     Aby bolo možné prerokovať a schváliť navrhovanú kúpnu zmluvu o prevode 
nehnuteľností vrátane kúpnej ceny je potrebné, aby sa zrušilo predošlé Uznesenie č. 
7/2017-15.5 zo dňa 12. 12. 2017 o výkupe pozemkov  pod nové pohrebisko v Ústredí 
obce za sumu 0,50 EUR/m².  
 
 
 

Nakoľko k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenie č. 7/2017-15.5 zo dňa 12. 12. 2017 
o výkupe pozemkov  pod nové pohrebisko v Ústredí obce za sumu 0,50 EUR/m² neboli 
vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-13.1 
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 7/2017-15.5 zo dňa 12. 12. 2017 o výkupe 
pozemkov  pod nové pohrebisko v Ústredí obce za sumu 0,50 EUR/m². 
 
 
 
 
 
     Následne starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby sa cena za 
výkup pozemkov pod nové pohrebisko stanovila na sumu 2,00 EURÁ/m2.  
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Nakoľko k predloženému návrhu Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností uzatvorenú podľa 
ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom 
za cenu 2,00 EURÁ/m2 pod plánovanú výstavbu cintorína v ústredí obce v zmysle Zmeny 
a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-13.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností uzatvorenú podľa 
ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka za účelom prevodu vlastníckeho práva k pozemkom 
za cenu 2,00 EURÁ/m2 pod plánovanú výstavbu cintorína v ústredí obce v zmysle Zmeny 
a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Vysoká nad Kysucou. 
 
 
 
Starosta obce 
 
Budova bývalej ZŠ Horný Kelčov 

     ZŠ Horný Kelčov bola zatvorená v roku 2016. Po vysťahovaní budovy a jej vyčistení 
ostala budova prázdna a využíva sa naozaj iba sporadicky, ako tomu bolo napríklad pri oboch 
kolách celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, alebo keď slúžila ako nocľaháreň 
pre účastníkov gymnastickej súťaže Kelčovský dvojboj. Obec pritom neustále vynakladá 
finančné prostriedky na energie (elektrina, vykurovanie), aby nedošlo k degenerácii 
a chátraniu budovy. Je však úlohou obce a v tomto prípade obecného zastupiteľstva nájsť 
vhodné využitie ako samotnej budovy tak i celého areálu, o ktorý sa musí obec taktiež starať. 
V prvom rade je však nutné vyriešiť problém, že na parcely CKN č. 3927/1, 3927/2, 3928, 
3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937/1, 3937/2, 3938/1 zapísaných na LV 
1479 došlo k narušeniu hodnovernosti údajov podľa § 70 katastrálneho zákona č. 162/95 
z dôvodu spochybneného duplicitného evidovania vlastníckeho práva v katastri s parcelou 
EKN č. 8236/1 evidovanou na LV č. 11498.  
Uznesením č. 2/2015-8.2.2 zo dňa 17.02.2015 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad 
Kysucou schválilo návrh na započítanie dane z nehnuteľnosti: 

- p. Helene Dobošovej ,trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 1101 vo výške troch 
rokov, čo predstavuje sumu 188,05 €, od roku 2018 už platí daň z nehnuteľnosti, 
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- p. Marte Lukešovej, trvale bytom Vysoká nad Kysucou č.811 vo výške troch 
rokov, čo  predstavuje sumu 501,17 €, od roku 2018 už platí daň z nehnuteľnosti, 

- p. Antónii Kaňakovej, trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 676 vo výške troch 
rokov, čo  predstavuje sumu 195,21 €, od roku 2018 už platí daň z nehnuteľnosti, 

- p. Jozefe Belkovej, trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 677 vo výške troch 
rokov, čo  predstavuje sumu 238,94 €, od roku 2018 už platí daň z nehnuteľnosti, 

- p. Márii Kubicovej, trvale bytom Vysoká nad Kysucou č. 615 vo výške šesť 
rokov, čo predstavuje sumu 126,59 €, od roku 2021 už bude platiť daň 
z nehnuteľnosti. 

Aby sme však mohli uvažovať nad ďalším postupom, teda ako budovu využiť, dať spracovať 
prípadné projekty atď. je nutné doriešiť problém spomenutého duplicitného zápisu. 
Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, zadať túto požiadavku formou právneho 
zastúpenia špecialistom na pozemkové právo, ktorý bude obec vo veci odstránenia 
duplicitného evidovania vlastníckeho práva zastupovať, nakoľko obec spomenutý majetok 
nadobudla legálnou a zákonnou cestou. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o predloženom návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2020-13.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie právneho zastúpenia špecialistom na 
pozemkové právo vo veci obnovenia hodnovernosti údajov zápisu parciel CKN č. 3927/1, 
3927/2, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937/1, 3937/2, 3938/1 
zapísaných na LV 1479 a tým odstránenia duplicitnej evidencie vlastníckeho práva v katastri s 
parcelou EKN č. 8236/1 evidovanou na LV č. 11498. 
 
 
 
Ad.14 Interpelácie poslancov 
 

Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, či by sa niečo nedalo urobiť s cestou do Slončíkov, je zničená 
zvážaním dreva po ťažbe.  
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Starosta obce 
    Bol som sa tam pozrieť. Cesta bola špinavá od blata na čo som upozornil pána 
Kubinca, ktorý mi prisľúbil, že to upracú. Bohužiaľ nie je v mojej právomoci zastaviť 
ťažbu či zakázať zvoz dreva pokiaľ dodržia povolenú tonáž. Je mi jasné, že to drevo 
musia nejako odviesť no tu by sme skôr potrebovali spoluprácu vlastníkov pozemkov 
vedľa cesty, kde skládkujú drevo, aby si bránili svoj majetok a nesúhlasili 
s poškodzovaním ich majetku. 
 

 
 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, či by sa nedala zrezať lipa oproti domu p. Korenčiaka, bol 
sa tam pozrieť i pán zo štátnych lesov, povedal, že sa porozpráva v tejto veci s pánom 
starostom. Je to tam naozaj nebezpečné nakoľko je tam parkovisko pre autá a chodia 
tade ľudia.  
 
Starosta obce 
     So mnou v tejto veci nikto nejednal. Ide o strom, ktorý nie je na pozemku obce. 
Opätovne vyzvem Štátne lesy, ktoré sú užívateľom pozemku, o výrub tej lipy. 

 
 
 
 
Ad.15 Záver 
 
Starosta obce 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia. 
     Dospeli sme k záveru dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, 
ktorá bola i poslednou v tomto kalendárnom roku. Veľmi si vážim vášho pracovného 
nasadenia i osobnej angažovanosti. Na dnešnej schôdzi sme prijali veľmi zavážené 
rozhodnutie v podobe strategického  dokumentu, akým je nesporne Rozpočet obce Vysoká 
nad Kysucou na nadchádzajúci kalendárny rok 2021. Jeho príprava a zostavenie neboli vôbec 
jednoduchou záležitosťou. Každý z nás, ktorí sme boli pri jeho tvorbe, sme chceli v rozpočte 
vidieť viac. Je dôležité stáť nohami pevne na zemi, poznať problémy a nedostatky, ktoré 
musíme postupne riešiť a odstraňovať, no predovšetkým odovzdať časť svojho bytia v 
prospech obyvateľov našej obce i keď niekedy sa nám zdá, že je to nad rámec našich síl či 
možností a skôr ako so sebou bojujeme s nepochopením druhých. 
    Takto pred rokom sme tu sedeli s blaženým pocitom, že sme urobili všetko preto, aby sme 
mohli začať realizovať náš spoločný sen – výstavbu telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. 
Pandemická situácia v dôsledku ochorenia COVID-19 a s tým spojená neistá finančná situácia 
nás donútila prehodnotiť naše zámery a preto chcem byť opatrnejší no zároveň presvedčený, 
že práve schválený Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 nám tento zámer umožní 
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realizovať. Za seba som mierne sklamaný, že v tomto roku nebudeme pokračovať s ďalšou 
etapou chodníka, no pokiaľ má byť našou prioritou telocvičňa túto obeť musíme priniesť. Ak 
sa nám podarí naplniť všetko čo sme si predsavzali bolo by to úžasné. 
     O niekoľko dní sa skončí kalendárny rok 2020. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo 
dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Máme už takmer za sebou nesmierne náročný rok a to 
vo všetkých sférach. Ochorenie COVID-19 a vzniknutá pandemická situácia, nám ukázali aká 
krehká je naša spoločnosť, akí krehkí sme my sami. Doslova za pochodu sme sa museli 
prispôsobovať novým situáciám riešiť nové výzvy. Chcem Vám z tohto miesta poďakovať za 
Vašu pomoc a pochopenie a to predovšetkým v náročných chvíľach, lebo ľudia si nás nevolili 
len do slnečných dní, ale i do tých nepohodlných a daždivých. 
     Predsa len samosprávna činnosť a výstavba sa tento rok v našej obci i napriek prijatým 
úsporným opatreniam nezastavili. 
Obci sa podarilo z Environmentálneho fondu získať dotáciu na dokončenie zateplenia 
Administratívnej budovy s.č. 215 so sídlom obecného úradu. Súčasťou nebolo len samotné 
zateplenie obvodových stien, ale i výmena okien a dverí za plastové. Nad rámec plánovaných 
prác bol zrekonštruovaný i nevyhovujúci bleskozvod, ktorý  už aktuálne spĺňa i stanovené 
normy. Definitívne dokončenie fasády jej grafickou úpravou je naplánované na nadchádzajúci 
kalendárny rok čím dôjde k uceleniu vzhľadu celej budovy. Len tie lastovičky keby to chceli 
pochopiťJ)) 
     Podarilo sa nám zavŕšiť výstavbu prvej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487 v centre obce. 
Išlo možno o najzložitejší úsek v dôsledku nedostatku priestoru, množstva uložených 
podzemných sietí a často krát prehnaných požiadaviek vlastníkov pozemkov. Zámer bol 
rozšírený i o výstavbu verejného osvetlenia a výstavbu dažďovej kanalizácie.  Vo finále boli 
stĺpy verejného osvetlenia pozdĺž chodníka doplnené o vianočnú výzdobu v podobe vločiek. 
Súčasťou vybudovaného chodníka je i nový plne osvetlený prechod pre chodcov. Druhý, pri 
predajni Stavebniny Peter Adamec, bude dokončený v jarných mesiacoch. V súvislosti 
s výstavbou chodníkov popri ceste II/487 sa podarilo majetko-právne doriešiť niektoré už 
projekčne pripravené úseky v časti od kostola smerom po odbočku na Vrchrieku, kde obce 
začala už i stavebné konanie, ktorého výsledkom bude stavebné povolenie na realizáciu.  Pred 
dokončením projektovej dokumentácie je projekt chodníka v časti od Šteglíka po most do 
Rekši. V centre obce pribudli i merače rýchlosti, ktoré obci vrátane montáže sponzorsky 
darovala spoločnosť, ktorá realizovala výstavbu chodníka v centre obce. Z vlastných zdrojov 
sa nám podarilo zrekonštruovať a opraviť niektoré z miestnych komunikácií, tu chcem 
poďakovať poslancom z Vyšného Kelčova , ktorý sa na prác i osobne podieľali. V úvode 
kalendárneho roka prešiel zmenou i interiér obecného úradu, kde sa nám podarilo 
najnavštevovanejšie kancelárie (matrika a evidencia obyvateľstva a taktiež dane a miestne 
poplatky) presunúť na prízemie budovy tak, aby spĺňali podmienky bezbariérovostí. 
     Tak ako ste počuli i dnes v správe z úseku výstavby, niektoré z podaných projektov sú ešte 
v procese posudzovania. 
Krásnym momentom bola i vzácna návšteva, keď sme v stredu 26. augusta 2020 presne o 
11:00 hod. privítali v našej obci veľvyslankyňu USA na Slovensku jej excelenciu Bridget A. 
Brink. 
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     Kľudne by som však tento rok nazval i rokom nových výziev či nápadov. Vzniknutá 
situácia nám dala priestor hľadať nové riešenia. Takými boli napr. zrealizovanie online 
prenosov sv. omší (samozrejme i s partnermi) a dokonca sme boli pripravení i počas druhej 
vlny realizovať priamy prenos majstrovských futbalových zápasov nášho TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou či počas sviatku všetkých svätých sme prostredníctvom facebooku 
vytvorili online priestor, kde mohli pozostalí spomínať na svojich blízkych a podarilo sa nám 
vyriešiť všetky hygienické požiadavky, aby sme našim seniorom zabezpečili rozvoz stravy 
nepretržite i počas dní, kedy bola škola zatvorená. V snahe zvýšiť informovanosť našich 
obyvateľov obec prostredníctvom poskytovateľa vylepšila a rozšírila mobilnú aplikáciu 
Vysoká nad Kysucou.  
Osobitými boli riešenia ako: 

- šitie rúšok, kde sa mi opäť patrí poďakovať všetkým zainteresovaným a bolo 
ich naozaj veľa, veľmi Vám i touto cestou ĎAKUJEM 

- distribúcia rúšok prostredníctvom ochotných prevádzok, ale i zamestnancami 
obce priamo do domácností 

- monitorovanie chát členmi oboch DHZ 
- zabezpečenie nákupov seniorom 
- sprostredkovanie predaja dezinfekcie 

     Pozerali sme i do budúcnosti a podarilo sa nám získať dotáciu na výstavbu nabíjacej 
stanice pre elektromobily. Po dohode s dodávateľom sme ju doplnili i o nabíjanie pre 
elektrobicykle a vzduchový kompresor. 
Okrem COVID-u nám moc neprialo ani počasie, lebo sme zažili daždivý rok a v našej obci 
sme museli riešiť i lokálne záplavy a samozrejme i realizáciu protipovodňových prác. 
     V priebehu kalendárneho roka bolo pracovníkmi obce zrealizovaných množstvo 
údržbárskych, ale i drobných stavebných prác tak ako to bolo spomenuté a zhodnotené 
v prednesenom pláne prác za rok 2020. I tento rok sa obec úspešne zapojila do spolupráce 
s UPSVaR v Čadci a využila ponúkané možnosti na prezamestanie svojich občanov 
prostredníctvom ponúkaných projektov i keď v dôsledku pandemickej situácie a prijatých 
vládnych opatrení bolo týchto možností menej. Opäť sa nám osvedčil i náš vlastný projekt, 
využiť počas letných mesiacov brigádnickú pomoc vysockých študentov a študentiek, čo by 
sme radi využili i v nadchádzajúcom kalendárnom roku. 
Z dôvodu prijatých protipandemických a ekonomických opatrení bola od marca tohto roku 
zrušená organizácia všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, no a za seba 
musím povedať, že mi veľmi chýbali.  
     Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v 
podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, ale i nezdary. Padáme však preto, aby 
sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte 
väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia. 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia 
     Dovoľte mi z tohto miesta Vám všetkým vyjadriť naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. 
Som hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým 
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zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, 
futbalistom a všetkým športovcom, pánovi farárovi, pánovi riaditeľovi základnej školy, 
pedagógom a všetkým zamestnancom školy, všetkým občianskym združeniam 
a organizáciám pôsobiacim na území našej obce, aktivistom, dobrovoľníkom a brigádnikom, 
jednoducho všetkým VÁM obyvateľom našej obce, pretože bez Vašej osobnej podpory, 
angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, 
ktorí našu prácu neustále kritizujú a posudzujú, lebo bez ich motivácie by sme mohli upadnúť 
do letargie nečinnosti.  
     Dovoľte mi ospravedlniť sa vám i každému obyvateľovi našej obce - za každé moje 
nesprávne rozhodnutie, za zdanlivé nepochopenie či zabudnutie na prednesený ponos či 
žiadosť, za odlišný názor či slová vyrieknuté v emócii. Prepáčte. 
     Prajem vám krásne, veselé a požehnané Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a 
oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých Vašich blízkych. Nech nik nechýba 
pri vašom štedrovečernom stole a s vašimi najbližšími zažite chvíle, na ktoré budete vždy radi 
spomínať.  
     Želám Vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj 
úspešný a predovšetkým pokojný rok 2021 nech je v každom smere lepší ako ten práve sa 
končiaci.  

 
     Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi  Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

 
    Následne starosta obce siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v  kalendárnom roku 2020 
ukončil o 17:20 hod. 
 

 
 

 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková                                   ..................................... 

Mgr. Janka Jurčová                                                .....................................          
 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová                                     .................................... 


