Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

6/2020

dátum:
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10. 11. 2020

Zápisnica OZ č. 6/2020
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 10. 11. 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. Katarína Jantošová
Miroslav Dorman
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Janka Jurčová
Ing. Marek Vavrica
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Predkladá: Mgr. Anton Varecha
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad
Kysucou – Nižný Kelčov
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové opatrenie č.
9/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 10/2020
Predkladá: Jana Kubalová
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. 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 6. 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, Miroslav
Dorman, Milan Pivko, Mgr. Katarína Jantošová
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 10.
11. 2020.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Ing. Miroslav Dočár
Jozef Zborovan
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Jantošová
Daniel Lysík

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

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2020-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú
komisiu.

Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Starosta obce
Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komunikácie.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval.
Uznesenie č. 3/2017-5.7
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty
a obec zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval, nakoľko nedošlo k technickému
vyriešeniu predmetu žiadosti.
Rok 2018
Uznesenie č. 3/2018-7.4
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce preveriť prípadný možný postup a
kúpne podmienky. Obec Vysoká nad Kysucou má predbežný záujem o kúpu časti
pozemku, v ktorom je vedená časť obecného vodovodu a pretlaková šachta.
Uznesenie č. 8/2018-3.1
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prostredníctvom právneho zástupcu
obce vypracovať znenie právne spôsobilej dohody, v ktorej pani Ida Chríbiková uzná
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: Žiadosť bude prejednaná v bode Rôzne.

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
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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.

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 č. 5/2020-4.1
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: Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie kúpnej
ceny bola zadaná Ing. Vladimírovi Kubincovi. Zatiaľ však odhad nebol obci doručený.
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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.
Komisia pre oblasť majetkovú a finančnú pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad
Kysucou sa stretla spoločne so starostom a žiadateľom priamo na tvare miesta.
Podanie správy: Žiadateľ svoju žiadosť stiahol.

Uznesenie č. 5/2020-7
v 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.
Podanie správy: Finančné prostriedky už má obec na účte.

Starosta obce
Chcel by som Vás informovať, že v dňoch od 21. 10. 2020 do 23. 10. 2020 správca
vodného toku Gajdicovský potok zrealizoval jeho prebagrovanie, čím došlo
k prehĺbeniu a rozšíreniu jeho koryta. Pracovníci povodia Váhu zároveň zrealizovali
opravu brehu rieky Kysuca oproti rodinnému domu s.č. 103 pána Jána Korčeka
a taktiež i opravu brehu pri drevenej lávke na Kamenec. Kvôli poruche bágra neboli
dokončené ešte i niektoré drobné úpravy brehu rieky Kysuca a taktiež budú pracovníci
povodia Váhu realizovať výrub poškodených vŕb.
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Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie
otázky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

pripomienky ani doplňujúce

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 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. 11
Dňa 09. 11. 2020 uplynula dvoj-ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 11 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 25. 09. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 11 s podlahovou plochou
45,04m2.

• Štefánia Dodeková, bytom Turzovka 566, 023 54 Turzovka - Žiadosť o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 11 s podlahovou plochou 45,04 m²
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Nakoľko k predloženej žiadosti 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, Milan Pivko,
Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-4.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Štefánie Dodekovej o pridelenie nájomného bytu č.
11 s výmerou 45,04 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. 4
Dňa 11. 11. 2020 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 4 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 05. 10. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 4 s podlahovou plochou
70,21 m2.

• Vladislav Zápalka, bytom Vyšný Kelčov 1306, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 4 s podlahovou
plochou 70,21 m²
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Nakoľko k predloženej žiadosti 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, Milan Pivko,
Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-4.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Vladislava Zápalku o pridelenie nájomného bytu č.
4 s výmerou 70,21 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. 5
Dňa 19. 11. 2020 uplynie dvoj-ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 5 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 22. 09. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 5 s podlahovou plochou
43,87 m2.

• Zlatica Santusová, bytom Vysoká nad Kysucou 26, 023 55 Vysoká nad Kysucou
- Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 5 s podlahovou
plochou 43,87 m²

Nakoľko k predloženej žiadosti 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, Milan Pivko,
Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2020-4.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Zlatice Santusovej o pridelenie nájomného bytu č.
5 s výmerou 43,87 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. 3
Dňa 08. 12. 2020 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 3 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 21. 09. 2020 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou plochou
45,06 m2.

• Nikola Trojáková, bytom Vysoká nad Kysucou 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou
- Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou
plochou 45,06 m²

Nakoľko k predloženej žiadosti 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, Milan Pivko,
Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-4.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Nikoly Trojákovej o pridelenie nájomného bytu č. 3
s výmerou 45,06 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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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som navrhnúť, či by sme nemohli odporučiť tým nájomníkom, ktorí
nemajú v obci Vysoká nad Kysucou trvalé bydlisko a bývajú v tejto bytovke, či by si
nemohli zmeniť trvalý pobyt, aby boli občanmi Vysokej nad Kysucou.
Starosta obce
S nájomníkmi ktorých sa to týka to osobne preberiem pri uzatváraní nájomnej zmluvy.

Ad. 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou Rozpočtové
opatrenie č. 9/2020 a Rozpočtové opatrenie č. 10/2020
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené
prostredníctvom videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie č. 8/2020, 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 č. 9/2020, ktoré bolo v kompetencii starostu obce.
• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2020

Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2020, 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. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-5.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
9/2020.
Zároveň hlavná účtovníčka obce predniesola poslancom obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2020, ktoré je súčasťou Rozpočtového
opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2020.
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•

Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2020

Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2020 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, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-5.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2020,
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2020.

Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom
obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2020.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2020

Nakoľko neboli k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2020 vznesené
žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
10/2020.
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Ad. 6 Rôzne
Všetky žiadosti a správy boli obecnému zastupiteľstvu predstavené prostredníctvom
videoprojekcie.
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad
Kysucou v školskom roku 2019/2020
Nakoľko neboli k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká
nad Kysucou v školskom roku 2019/2020, ktorej súčasťou je i príloha č. 1 Záverečná správa
v čase mimoriadnej situácie (12. 03. 2020 – 30. 06. 2020) vznesené žiadne pripomienky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A.
Cernana Vysoká nad Kysucou v školskom roku 2019/2020 vrátane prílohy č. 1 Záverečnej
správy v čase mimoriadnej situácie (12. 03. 2020 – 30. 06. 2020).

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana – elokované
pracovisko Ústredie č. 286 Vysoká nad Kysucou za školský rok 2019/2020
Nakoľko neboli k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana –
elokované pracovisko Ústredie č. 286 Vysoká nad Kysucou za školský rok 2019/2020
vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A.
Cernana – elokované pracovisko Ústredie č. 286 Vysoká nad Kysucou za školský rok
2019/2020.
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• Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou
Bc. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku koordinácie UoZ a správy majetku
Ide o vyradenie nefunkčnej a zastaranej výpočtovej techniky.
Nakoľko neboli k Návrhu na vyradenie inventárnych predmetov vznesené žiadne
pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu.

• Žiadosť o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 not. poriadku
p. Ida Chribíková, Vysoká nad Kysucou č. 202, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Obec nechala spoločnosťou SEVAK vytýčiť priebeh vodovodu. Ten bol geometrickým
plánom č. 37209035-54/2020 zo dňa 21. 09. 2020 zameraný i priamo v teréne. Obec
nechala JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. vypracovať Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena. Ak žiadateľka podpíše jej návrh, obec by vydala potrebné
osvedčenie čím by došlo k uvoľneniu možnosti pozemok vysporiadať a obec bude mať
záruku zriadenia vecného bremena. Toto variantné riešenie som osobne prejednal
i s pani Chríbikovou.
Predkladám vám návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi
obcou Vysoká nad Kysucou a p. Idou Chribíkovou, ktorá Vám bola zároveň na
pripomienkovanie zaslaná i elektronicky.
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Nakoľko k návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Obce
Vysoká nad Kysucou 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. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-6.4.1
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.

Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Pani Ida Chribíková žiada Obec o vydanie vyjadrenia podľa § 63 not. poriadku
(vydržanie) k parcelám CKN 1386/2, 1388, 1389/5 vytvorené podľa GP 52/2015,
a zároveň či po zriadení vecného bremena na parcelu CKN 1395/5 budú dotknuté
záujmy obce. Táto vec už bola čiastočne prejednávaná na OZ č. 7/2017.
Vo veci zamerania vodovodného potrubia bolo realizované vytýčenie potrubia,
geometrické zameranie potrubia a preklopenie do GP 52/2015. Podľa plošného
výkresu – plánu č. 37209035-54/2020 vodovodné potrubie prechádza cez CKN 1389/5
v dĺžke 73,48m a CKN 1386/2 v dĺžke 5,71 m. Tento plošný výkres je spracovaný ako
príloha - koncept budúceho GP, ktorý po vysporiadaní pozemkov p. Idy Chribíkovej
do celosti a ich zápisu do katastra nehnuteľností bude následne zapísaný do katastra
nehnuteľností a zakreslený do mapového operátu ako vecné bremeno. Teraz zápis
plošného výkresu nie je možné realizovať do CKN parciel a do EKN parciel by si
vyžadoval súhlas všetkých spoluvlastníkov.
Navrhujem OZ súhlasiť s vydaním vyjadrenia podľa § 63 not. poriadku za
podmienky, že pani Ida Chribíková podpíše vyššie schválenú Zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na vodovodné potrubie vytýčené a zamerané podľa
plošného výkresu – plánu č. 37209035-54/2020. Potrubie prechádza cez CKN 1389/5
a CKN 1386/2. Následné po splnení tohto úkonu jej bude vydané Osvedčenie
k parcelám v zmysle jej podanej žiadosti.
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Nakoľko neboli k Žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 not. poriadku vznesené
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.4.2
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.

• Žiadosť o povolenie na vykonanie opráv v prenajatých priestoroch a zápočet
nákladov
Minimarket, Gabriela Chovancová, Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Priestory sa pani Chovancovej prenajímali, ako skladové priestory, pani
Chovancová si toho musela byť vedomá, preto neviem či je rozumné vrážať do
prerábky týchto priestorov finančné prostriedky.
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ja som za to, aby sa tie skladové priestory dali do poriadku, som rada, že máme
v našej obci kvetinárstvo a bola by som rada, ak by sme skultúrnili priestory skladu
pre pani Chovancovú, keďže momentálny stav je nevyhovujúci.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja by som navrhoval v prípade tejto žiadosti započítať náklady do výšky 180 € čo
predstavuje hodnotu ročného nájmu s podmienkou doloženia účtovných dokladov.
Daniel Lysík, poslanec OZ
Súhlasím s p. Dormanom, ja som tiež za zápočet nájmu vo výške 180 €.
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Nakoľko k predloženej Žiadosti o povolenie na vykonanie opráv v prenajatých priestoroch
a zápočet nákladov neboli vznesené žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu p. Miroslava Dormana a to započítať náklady na
opravu podláh maximálne do výšky ročného nájmu, čo predstavuje najviac 180 €:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Gabriela Chovancová - Minimarket, bytom
Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka započítanie nákladov na opravu podláh maximálne do
výšky ročného nájmu, čo predstavuje najviac 180 €. Náklady na opravu je nutné doložiť
účtovnými dokladmi.

• Predvolanie na pojednávanie
Miroslav Janošec, Podvysoká č. 249 a spol., v zast. JUDr. Ľudmila Kvašňovská
Kukučínova 2839, 022 01 Čadca
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
V tomto prípade sa jedná o vysporiadavanie pozemkov súdnou cestou v miestnej
časti „U Trhanov“ vo Vyšnom Kelčove. Doposiaľ nám nebola doručená žiadna
žiadosť alebo výzva zo súdu, ktorá by nám ukladala povinnosť vyjadriť sa. Doručené
boli len uznesenia súdu, že súd pokračuje v konaní s novými účastníkmi konania. Spis
je vedený na Okresnom súde v Čadci pod číslom 9C/194/2015. Po kontaktovaní
Štefana Janošca, ako jedného zo žalobcov, sme sa spojili z ich právnou zástupkyňou,
ktorá nám zaslala „žalobu“.
Žalobcovia (Janošec a spol.) vysporiadavajú pozemok CKN 8072 na ktorom stojí
dom č. 836 vrátane záhrady, po geometrickom zameraní GP č. 106/2009 sa jedná
o parcele CKN 8072/1 o výmere 65 m² a CKN 8072/2 o výmere 507m². Tieto nové
CKN parcele vychádzajú z EKN parciel č. 6905 a 6909. V parcele EKN 6909 je
spoluvlastníkom Obec Vysoká nad Kysucou vedená pod B 10 v podiele 1/32. Celý
Geometrický plán č. 106/2009 nebol doručený a teda nevieme, o koľko m² bude
ponížená parcela EKN 6909 a teda ku koľkým m² v prepočte na podiel 1/32 by sa
Obec mala vyjadriť. Zároveň ako bolo spomenuté, nebola nám doručená žiadna
žiadosť ani výzva, doručené boli len uznesenia súdu a teraz Predvolanie na
pojednávanie na deň 19.1.2021 o 8:30 hod.
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Nakoľko neboli k Predvolaniu na pojednávanie vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.6
Obecné zastupiteľstvo:
1. poveruje starostu obce zastupovaním a konaním v záujme obce vo veci Predvolania
na pojednávanie na Okresnom súde v Čadci dňa 19. 01. 2021 o 8:30 hod vo veci
Návrhu o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva, vedené pod spis. číslom
9C/194/2015.
2. nesúhlasí so zmenou veľkosti spoluvlastníckeho podielu obce v parcele EKN 6909.
Podiel 1/32 pod B 10 v parcele EKN 6909 musí zostať zachovaný.

• Preskúmanie Uznesení Obecného zastupiteľstva /OZ/ Obce Vysoká nad Kysucou
č.2/2020-7.4.2, zo dňa 30. 04. 2020 – rozpor zo zákonom č.267/2015 Z.z. pre jeho
nezákonnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť a vydanie nového Uznesenia vyjadrenie OZ podľa §-u 53 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb.v znení skorších
predpisov k vydržaniu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cez Osvedčenie
formou Notárska zápisnica – žiadosť
p. Magdaléna Staníková rod. Veselková a spol, bytom Stred 108, 023 54 Turzovka,
v zas. JUDr. Jozef Škulavík, trvale bytom Veľké Rovné, 013 62
Kompletný spisový materiál bol poslancom obecného zastupiteľstva doručený
elektronicky.
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Žiadatelia (p. Magdaléna Staníková a spol. v zas. JUDr. Jozef Škulavík), doručili
list vrátane príloh: „Preskúmanie Uznesení Obecného zastupiteľstva /OZ/ Obce
Vysoká nad Kysucou č.2/2020-7.4.2, zo dňa 30.04.2020 – rozpor zo zákonom
č.267/2015 Zb. z, pre jeho nezákonnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť a vydanie
nového Uznesenia - vyjadrenie OZ podľa §-u 63 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb.
v znení skorších predpisov k vydržaniu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cez
Osvedčenie formou Notárska zápisnica – žiadosť“, v ktorom JUDr. Jozef Škulavík
spochybňuje konanie OZ a postupov obecného úradu (viď doručená dokumentácia)
a žiada o prehodnotenie žiadosti. V tejto žiadosti JUDr. Jozef Škulavík navrhuje, aby
bolo p. Magdaléne Staníkovej a spol. obecným zastupiteľstvom vydaný súhlas na
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vydanie osvedčenia mimo podielu pod B32 v rozsahu 3/28 v parcele EKN 7215. Toto
však právny zástupca v predchádzajúcich žiadostiach neuvádzal.
Starosta obce
Preskúmanie bolo odstúpené na zaujatie právneho stanoviska JUDr. PhDr. Petrovi
Strapáčovi, PhD. Ten vo svojom stanovisku súhlasil s navrhovaným postupom a to
schváliť vydanie Osvedčenia v zmysle § 63 not. s tým, že podiel pod B32 v rozsahu
3/28 v parcele EKN 7215 sa neosvedčí a bude prenesený do nových CKN parciel č.
8186/1, 8187/2, 8188 vytvorených podľa GP 36418897-194/2019. Spoluvlastnícky
podiel obce v rozsahu 3/28 ostane tak v nových parcelách CKN zachovaný. Tento
spôsob riešenia som spoločne s poslancom OZ pánom Milanom Pivkom prejednal i so
žiadateľkou pani Magdalénou Staníkovou.
Navrhujem preto, aby predložené „Preskúmanie Uznesení Obecného zastupiteľstva
/OZ/ Obce Vysoká nad Kysucou č. 2/2020-7.4.2. zo dňa 30.04.2020 – rozpor zo
zákonom č. 267/2015 Zb. z, pre jeho nezákonnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť a
vydanie nového Uznesenia - vyjadrenie OZ podľa §-u 63 písm. a, odst.1., zák.
č.323/1992 Zb. v znení skorších predpisov k vydržaniu vlastníckych práv k
nehnuteľnostiam cez Osvedčenie formou Notárska zápisnica – žiadosť“ Obecné
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou „zobralo na vedomie“, nakoľko predkladateľ
ani nepredložil žiadne konkrétne dôkazy resp. citácie zákonov, ktoré mali byť údajne
porušené a následne „súhlasilo“ s vydaním Osvedčenia v zmysle § 63 not. s tým, že
podiel pod B32 v rozsahu 3/28 v parcele EKN 7215 sa neosvedčí a bude prenesený do
nových CKN parciel č. 8186/1, 8187/2, 8188 vytvorených podľa GP 36418897194/2019. Spoluvlastnícky podiel obce v rozsahu 3/28 ostane tak v nových parcelách
CKN zachovaný a nedôjde tak nijakému zásahu do majetku obce.
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. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2020-6.7
Obecné zastupiteľstvo:
1. berie na vedomie Preskúmanie Uznesení Obecného zastupiteľstva /OZ/ Obce Vysoká
nad Kysucou č.2/2020-7.4.2, zo dňa 30.04.2020 – rozpor zo zákonom č.267/2015 Zb.
z, pre jeho nezákonnosť, nezrozumiteľnosť, nejasnosť a vydanie nového Uznesenia vyjadrenie OZ podľa §-u 63 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb. v znení skorších
predpisov k vydržaniu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam cez Osvedčenie formou
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Notárska zápisnica – žiadosť“ od žiadateľov p. Magdalény Staníkovej a spol,
v zastúpení JUDr. Jozef Škulavík.
2. súhlasí s vydaním Osvedčenia v zmysle § 63 písm. a, odst.1., zák. č.323/1992 Zb. v
znení skorších predpisov ku vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu nakoľko nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad
Kysucou s tým, že podiel pod B32 v rozsahu 3/28 v parcele EKN 7215 sa neosvedčí
a bude prenesený do nových CKN parciel č. 8186/1, 8187/2, 8188 vytvorených podľa
GP 36418897-194/2019. Spoluvlastnícky podiel obce v rozsahu 3/28 ostane tak
v nových parcelách CKN zachovaný vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou a tento
podiel sa neosvedčuje pre Magdalénu Staníkovú a spol.
• Žiadosť o Vyjadrenie podľa § 63 písm. a) ods. 1 zák. č. 323/1992
Ján Lisko, bytom Vyšný Kelčov 1194, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Jedná sa o vysporiadanie parciel vo Vyšnom Kelčove vychádzajúc z parcely EKN
7115, ktorá hraničí s parcelou CKN 4238/1, čo je miestna komunikácia vedená na
evidenčnom liste obce, a ktorá je totožná s parcelou EKN 20102/1 vedenou na LV
11008.
Podľa výkazu výmer z Geometrického plánu č.28/2020, schválený Okresným
úradom v Čadci – katastrálny odbor dňa 13.10.2020 pod číslom 1370/2020, sa
majetkovo vychádza výlučne parcely z EKN 7115, do parcely EKN 20102/1 sa
nezasahuje, avšak dochádza tu k zníženiu užívacej výmery v parcele CKN 4238/1
o 24m², nakoľko komunikácia CKN 4238/1 v mapovom operáte je široká cca 10 m
a v skutočnosti je široká 3,5 m. Podľa priloženej fotodokumentácie je vidieť, že
vytyčovacie body nezasahujú do cesty ani jej užívanie neobmedzujú.
Obdobná situácia bola i vo Varechovskom potoku vo veci Vysporiadavania
pozemkov Antónií Moravčíkovej, kde taktiež došlo k zníženiu užívacej výmery a na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 5/2020-4.3 dalo OZ súhlas na vydanie
Osvedčenia.

Nakoľko k predloženej Žiadosti o Vyjadrenie podľa § 63 písm. a/ ods. 1 zák. č. 323/1992
vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2020-6.8
Obecné zastupiteľstvo súhlasí vydaním Osvedčenia v zmysle § 63 písm. a, odst.1.,
zák. č.323/1992 Zb. v znení skorších predpisov ku vzniku vlastníckeho práva alebo
práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k parcelám CKN 4198/1, CKN 4198/2,
CKN 4199, CKN 4204, CKN 4238/8 vytvorené G.P. 28/2020 v zmysle predloženej
žiadosti nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce Vysoká nad Kysucou.

• Žiadosť o doplnenie mena predka na pamätník obce „Na pamiatku padlým vo
svetovej vojne, padlým synom venuje rodná obec Vysoká nad Kysucou“
Miroslav Zeman, Lt. Col. Ret. Gen. Staff. Dipl. Eng., Sídlište Osvobození 628/15,
682 01 Vyškov Česká republika
Starosta obce
Po doručení žiadosti obec musela preveriť či pamätník nie je evidovaný ako
kultúrna pamiatka, nakoľko v tom prípade by sa k žiadosti musel vyjadriť Krajský
pamiatkový úrad. Pamätník sa však v zozname kultúrnych pamiatok nenachádza. Jeho
staviteľom bola obec Vysoká nad Kysucou a nachádza sa na pozemku CKN 1547,
ktorý je založený na liste vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou č. 1479.
V žiadosti nie je uvedené ako si p. Zeman predstavuje doplniť meno predka na
pamätník, či len dopísať meno pod už vyhotovený zoznam padlých alebo osadiť nejakú
tabuľku s menom. Variantné riešenie preto preberiem so žiadateľom priamo na mieste
prípadne i za prítomnosti členov kultúrnej komisie. Následne bude žiadosť opätovne
predložená obecnému zastupiteľstvu
Nakoľko neboli k predloženej Žiadosti o doplnenie mena predka na pamätník obce „Na
pamiatku padlým vo svetovej vojne, padlým synom venuje rodná obec Vysoká nad Kysucou“
vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Miroslava Zemana, Lt. Col. Ret. Gen.
Staff. Dipl. Eng., Sídlište Osvobození 628/15, 682 01 Vyškov Česká republika o doplnenie
mena predka na pamätník obce „Na pamiatku padlým vo svetovej vojne, padlým synom
venuje rodná obec Vysoká nad Kysucou“.
Pozn.: Spôsob možného vyhotovenia bude prejednaný osobne na tvare miesta so starostom
obce prípadne i členmi Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva.
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• Návrh na úpravu platových pomerov volených predstaviteľov – starosta obce,
hlavný kontrolór, poslanci OZ
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Finančná učtáreň Obecného úradu Vysoká nad Kysucou týmto navrhuje zrušiť
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 30. 04. 2020 čísla uznesení 2/2020-6.1.2,
2/2020-6.3.2 a 2/2020-6.2, ktorými boli upravené platové pomery volených
predstaviteľov z dôvodu protipandemických opatrení, kedy sa z vlastnej vôle rozhodli
vzdať časti svojej odmeny, a to nasledovne:
-

starosta obce zníženie navýšenia základného platu z 50 % na 30%,
hlavný kontrolór obce zníženie mesačnej odmeny z 30 % na 10 %,
poslanci OZ zníženie odmeny vyplácanej v zmysle zásad odmeňovania poslancov
o 20 % pôvodnej odmeny.
Zrušením vyššie uvedených uznesení obecného zastupiteľstva by ostali v platnosti
pôvodné uznesenie 9/2018-14 o navýšení základného platu starostu, uznesenie č.
3/2015 zo dňa 12. 05. 2015, ktorým sa schválila mesačná odmena hlavnému
kontrolórovi obce a Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva účinné
od 01. 12. 2018 v plnom rozsahu.
Zdôvodnenie:
Prognóza plnenia rozpočtov obcí z podielových daní, ktorá bola zverejnená v apríli
2020 bola natoľko vážna, že situácia si vyžadovala prijať závažné rozpočtové
opatrenia. Došlo k tomu, že z rozpočtu obce boli vylúčené viaceré dôležité investičné
akcie, boli upravené personálne ako aj materiálne rozpočtové výdavky.
Reálne zasiahnutie obcí v dôsledku pandémie však nebolo v takom rozsahu, ako sa
pôvodne predpokladalo, výpadok podielových daní, ktoré naša obec mala, bol pokrytý
návratnou bezúročnou finančnou výpomocou zo štátneho rozpočtu a finančná situácia
obce je momentálne stabilizovaná. Preto nie je legitímne podložený dôvod na to, aby
sa museli volený predstavitelia obce, ktorí vykonávali počas pandémie svoju prácu na
plné úväzky, a to ešte v sťažených podmienkach, vzdať časti svojich odmien za
plnohodnotne vykonanú prácu.
Zrušením uznesení zo dňa 30. 04. 2020 nadobudnú opäť platnosť pôvodné uznesenia
a odmeny budú jednotlivým osobám doplatené.
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Nakoľko neboli k predloženému návrhu na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č.
2/2020-6.1.2, č. 2/2020-6.3.2 a č. 2/2020-6.2 zo dňa 30. 04. 2020, ktorými boli upravené
platové pomery volených predstaviteľov z dôvodu protipandemických opatrení vznesené
žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.10
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2020-6.1.2, č. 2/20206.3.2 a č. 2/2020-6.2 zo dňa 30. 04. 2020, ktorými boli upravené platové pomery volených
predstaviteľov z dôvodu protipandemických opatrení.
Nakoľko neboli k predloženému návrhu na doplatenie nevyplateného navýšenia základného
platu 20% spätne starostovi obce vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostovi obce doplatenie nevyplateného navýšenia
základného platu 20% spätne. Vyplácanie mesačného platu bude naďalej realizované podľa
pôvodného uznesenie 9/2018-14.

Nakoľko neboli k predloženému návrhu na doplatenie nevyplatenej mesačnej odmeny 20%
spätne hlavnému kontrolórovi obce vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Milan
Pivko, Mgr. Katarína Jantošová, Miroslav Dorman
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2020-6.12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce doplatenie nevyplatenej
mesačnej odmeny 20% spätne. Vyplácanie mesačného platu bude naďalej realizované podľa
pôvodného uznesenia č. 3/2015.

Nakoľko neboli k predloženému návrhu doplatiť poslancom obecného zastupiteľstva
nevyplatenú odmenu v zmysle zásad odmeňovania poslancov 20% spätne vznesené žiadne
ďalšie pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2020-6.13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplatiť poslancom obecného zastupiteľstva nevyplatenú
odmenu v zmysle zásad odmeňovania poslancov 20% spätne. Vyplácanie odmien sa bude
naďalej realizovať podľa prijatých Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
uznesenie č. 9/2018-15.2 v plnom rozsahu.

Ad. 7 Interpelácia poslancov
Jozef Zborovan, poslanec OZ
Chcem sa opýtať či by nebola možnosť zriadiť v našej obci bankomat.
Starosta obce
O zriadenie bankomatu obec požiadala bankové domy listmi, ktoré nájdete
i zverejnené
na
webovej
stránke
obce
na
linke:
https://www.vysokanadkysucou.sk/uradna-tabula/listy-starostu-obce/3684-obeczaslala-bankovym-domom-ziadost-o-zriadenie-bankomatu
Bohužiaľ nájdete tam i záporné odpovede zo strany bánk. O bankomat sa budeme
opätovne snažiť požiadať pri vybavovaní úveru na telocvičňu.

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcem sa opýtať, ako je poriešené počas tohto roka rozhŕňanie snehu na Nižnom
konci a časť Semeteš. Zároveň sa chcem opýtať, ako to vyzerá vo veci mostíka na
Nižnom konci.
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Starosta obce
Rozorávanie je zabezpečené dodávateľským spôsobom obdobne ako
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Čo sa týka rekonštrukcie priepustu na Nižnom
konci, zatiaľ som nedostal vyjadrenie.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s vyrezaním kríkov pod stĺpom verejného osvetlenia
na Semeteši – ide o prvý stĺp na ľavej strane keď prichádzate na Semeteš od Turzovky.
Starosta obce
Vyrezávanie drevín, ktoré svojimi konármi zasahujú do svetelného kužeľa verejného
osvetlenia sme ešte tento rok nerealizovali. K prácam sa snáď dostane v najbližších
dňoch.

Ad.8 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.
Následne starosta obce šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 2020
ukončil o 16:00 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

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

Jozef Zborovan

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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