Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice:

2/2021

dátum:
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25. 03. 2021

Zápisnica OZ č. 2/2021
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 25. 03. 2021
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
Mgr. Katarína Jantošová
Miroslav Dorman
Mgr. Janka Jurčová
Ing. Marek Vavrica
Milan Pivko
Neprítomní poslanci OZ: nikto
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia)

Predkladá: starosta obce
4.

Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (bude zaslané e-mailom)

Predkladá: Margita Kubačáková
5. Návrh VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych
dávok obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)

Predkladá: Margita Kubačáková
6. Návrh Štatútu obce Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)

Predkladá: starosta obce, hlavný kontrolór obce
7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (bude zaslané e-mailom)

Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec
8. Zapojenie sa obce do zverejnených výziev (videoprojekcia)
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Predkladá: prednosta OcÚ
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 a č. 4/2021 (videoprojekcia)

Predkladá: Jana Kubalová
10. Rôzne (videoprojekcia)
11. Interpelácie poslancov
12. 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 2. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2021.
Starosta obce
Po zhodnotení epidemiologicky významných indikátorov ochorenia COVID-19 je od 15.
marca 2021 okres Čadca zaradený do IV. Stupňa varovania. V zmysle aktuálne platnej
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131/2021 V.v. SR zo dňa 19. 3. 2021 platia od
22. marca 2021 i nové prísnejšie protiepidemiologické opatrenia. Vyhláška Úradu verejného
zdravotníctva SR č. 98/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
umožňuje niektoré výnimky uvedené v ustanovení §4 ods. 2 písm. d) medzi ktoré sú zaradené
zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Do tejto
výnimky spadá i schôdza obecného zastupiteľstva, pričom v zmysle citovanej vyhlášky je nutné
zabezpečiť a dodržiavať určené hygienické podmienky.
Následne starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza
obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému
programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej
schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

MENO

ZA

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

PROTI
ZDRŽAL SA

nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2021-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 25.
03. 2021.
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Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Jantošová
Mgr. Katarína Chnapková
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Daniel Lysík

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-2
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.
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Rok 2018
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. Zatiaľ nám
nebolo doručené žiadne stanovisko. Medzičasom však Lesy SR zrealizovali opravu
aktuálnej prístupovej komunikácie.
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
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
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znaleckého posudku je 7,02 EUR/m2. Uvedená vec je aktuálne prejednávaná 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.
Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené resp. v plnení.

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, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 2/2021-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

Ad. 4 Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu
Starosta obce
Od 01. 03. 2012 je v platnosti novelizácia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov v platnom znení účinného od 01. 01. 2018.
Nakoľko boli v novelizácii tohto zákona zmeny výraznejšie, pristúpili sme k vypracovaniu
nového VZN obce Vysoká nad Kysucou o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe
určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, ako tieto zmeny
zapracovať do ďalšieho dodatku VZN.
Nosné zmeny v novelizácii Zákona:
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- Úhrada za opatrovateľskú službu v zmysle §72 ods.2 zákona o sociálnych službách
predstavuje najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s
poskytovaním opatrovateľskej služby
- Okruh oprávnených osôb na poskytovanie opatrovateľskej služby
- Komu nemožno poskytovať opatrovateľskú službu.
- Vzdelanie opatrovateľov
- Platenie úhrady za opatrovateľskú službu, pohľadávky obce v dedičskom konaní pri
nepostačujúcom príjme opatrovanej fyzickej osoby
na platenie úhrady za
opatrovateľskú službu
- Postup pri uplatňovaní opatrovateľskej služby
Na schôdzu obecného zastupiteľstva prišiel Ing. Marek Vavrica.
Následne prednosta obecného úradu Ing. Ladislav Kubačák prostredníctvom
videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvá Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu.
Prednosta obecného úradu
Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby bola doposiaľ stanovená na 1,50 €
za jednu hodinu jej poskytovania denne, čo predstavuje 50% ekonomicky
oprávnených nákladov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. (výška úhrady je stanovená
na základe vykrytia oprávnených nákladov). Navrhujeme zostať na výške 1,50 € za
jednu hodinu.

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej
služby
(keď obec mala zavedenú OS)
Mzdy,
odvody

Prídel do
SF

Posudkový
lekár

Posudky
zdravot.
stavu

Počet
hodín

50% úhrada

2.917,87 €

18,99 €

60,00 €

16,00 €

998,00

1,50 €
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Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu VZN č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej
služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-4
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Ruší
- VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce
Vysoká nad Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej
nad Kysucou č. 6-1/2009 zo dňa 17. 02. 2009
- Dodatok č.1/2012 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby,
o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu na území obce Vysoká nad Kysucou schválené uznesením č. 11-4/2012 zo
dňa 28. 6. 2012.
2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o poskytovaní
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu
3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní opatrovateľskej
služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu.

Ad. 5 Návrh VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Predložený návrh VZN bol vypracovaný z dôvodu aktualizácie doteraz platného VZN.
Následne prednosta obecného úradu predniesol prostredníctvom videoprojekcie obecnému
zastupiteľstvu Návrh VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Zdá sa mi nepomer navrhovaných súm v článku IV. – výška jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi a to v bodoch c) občan vyžadujúci osobitnú starostlivosť - jednotlivec - do 50 eur
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a v bode d) občan vyžadujúci osobitnú starostlivosť - manželská dvojica - do 60 eur.
V prípade občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť – manželská dvojica by som zvýšil
sumu z navrhovaných 60 eur na 70 eur.
Navrhnutá zmena bola zapracovaná do návrhu VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou.
Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou žiadne ďalšie
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-5
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Ruší VZN č. 3/2009, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní
jednorazovej dávky sociálnej pomoci v obci Vysoká nad Kysucou, schválené
Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. č. 6-3/2009 zo dňa
30. 06. 2009.
2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 3/2021 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad
Kysucou.
3. Schválilo Všeobecne záväzného nariadenie 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou.

Ad. 6 Návrh Štatútu obce Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Štatút obce Vysoká nad Kysucou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady
hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného
zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy
a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a
odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy. Štatút obce Vysoká nad
Kysucou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce. Štatút Obce
Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa
18. 05. 2010 uznesením č. 2-11/2010 no z dôvodu nevyhnutnosti jeho zosúladenia s aktuálne
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platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi bol vypracovaný predkladaný návrh,
ktorý spracoval hlavný kontrolór obce.
Nakoľko nemal nikto k predloženému Návrhu Štatútu obce Vysoká nad Kysucou žiadne
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-6
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje Štatút obce Vysoká nad Kysucou
v predloženom znení.

Ad. 7 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta obce
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.

• Správa o výsledku finančnej kontroly č. 25022021-úsek rozpočtovania, financovania
a správy majetku
Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec predniesol obecnému zastupiteľstvu
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 25022021 - úsek rozpočtovania, financovania
a správy majetku.
Nakoľko nemal nikto k Správe o výsledku finančnej kontroly č. 25022021 - úsek
rozpočtovania, financovania a správy majetku žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 25022021 –
úsek rozpočtovania, financovania a správy majetku.
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Ad. 8 Zapojenie sa obce do zverejnených výziev
Starosta obce
• Výstavba telocvične
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojej schôdzi dňa 09. 02. 2021 schválilo
uznesením č. 1/2021-10.2 spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Fondu na podporu športu pod názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š.
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ a spolufinancovanie projektu „Novostavba telocvične,
rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 50% z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.
Aktuálne prebieha príprava žiadosti, ktorá bude podaná najneskôr do 31. 3. 2021. Na základe
konzultácie s riadiacim orgánom však bolo zistené, že takéto znenie uznesenia je
nedostačujúce a preto je nutné uznesenie obecného zastupiteľstva doplniť o konkrétnu
maximálnu možnú sumu spolufinancovania.
Je preto potrebné upraviť znenie pôvodného uznesenia avšak, aby obecné zastupiteľstvo
nemenilo znenie uznesenia prijatím ďalšieho uznesenia navrhujem, obecnému zastupiteľstvu
Uznesenie č. 1/2021-10.2 ZRUŠIŤ a následne opätovne rozhodnúť o zapojení, alebo
nezapojení sa obce do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu podaním žiadosti pod
názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad
Kysucou“.
Následne starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zrušenie Uznesenia č.
1/2021-10.2 zo dňa 09. 02. 2021.
Nakoľko k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej
nad Kysucou č. 1/2021-10.2 zo dňa 09. 02. 2021 nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-8.1
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
č. 1/2021-10.2 zo dňa 09. 02. 2021.
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V ďalšej časti malo obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou
do výzvy č. 2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu spracovaním a podaním žiadosti
pod názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad
Kysucou“ a v prípade jej schválenia Fondom na podporu športu i spolufinancovaním vo výške
min. 50% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov maximálne však do
výšky 320 000,00 EUR.
V diskusii poslanci obecného zastupiteľstva predloženému návrhu vyjadrili svoju podporu.
Následne dal starosta obce o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do výzvy č. 2020/001
vyhlásenej Fondom na podporu športu spracovaním a podaním žiadosti pod názvom
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“
a v prípade jej schválenia Fondom na podporu športu i spolufinancovaním vo výške min. 50%
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov maximálne však do výšky
320 000,00 EUR hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-8.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Spracovanie a podanie žiadosti finančný príspevok z výzvy č. 2020/001 vyhlásenej
Fondom na podporu športu pod názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní
Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“.
2. Spolufinancovanie projektu s názvom „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní
Z.Š. E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ vo výške min. 50% z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov maximálne však do výšky 320 000,00
EUR.

• Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Obec Vysoká nad Kysucou sa žiadosťou „Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad
Kysucou“, ktorá bola podaná dňa 13. 09. 2019, zapojila do zverejnenej výzvy SFZ na
modernizáciu športovej infraštruktúry. Cieľom projektu bolo vybudovanie novej 19 metrovej
oceľovej a zastrešenej tribúny s kapacitou 102 miest a zasedačkovanie nekrytej existujúcej
tribúny. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali sumu 45 978,00 EUR. Žiadosť
bola v kalendárnom roku 2019 posúdená ako neúspešná.
Dňa 17. 03. 2021 bola obci, prostredníctvom e-mailu, doručená informácia, že na zasadnutí
Výkonného výboru SFZ dňa 2. 3. 2021 nám bol uznesením č. 17/21 dodatočne pridelený
finančný príspevok vo výške 10 000,00 EUR na realizáciu zámeru „Výstavba tribúny TJ
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SPARTAK Vysoká nad Kysucou“ s termínom ukončenia prác najneskôr 30. 6. 2021.
Pochopiteľne hlavnou tohtoročnou prioritou obce je začať s výstavbou telocvične a preto nie
je vo finančných možnostiach realizovať projektový zámer v jeho pôvodných intenciách.
V snahe využiť možnosť získanej dotácie, obec zrealizovala prieskum trhu za účelom získania
prehľadu o možnosti realizovať výstavbu novej oceľovej a prekrytej tribúny i keď so zníženou
kapacitou miest. Variantným riešením by bola výstavba oceľovej a zastrešenej tribúny
s kapacitou 52 miest, pričom jej realizácia by neprekročila sumu 16 500,00 EUR. Došlo by
tak k naplneniu cieľov schváleného projektu, no obec by musela zámer dofinancovať sumou
max. 6 500,00 EUR. Výsledná suma samozrejme vzíde z verejného obstarávania a je teda
predpoklad, že bude ešte nižšia.
Daniel Lysík, poslanec OZ
Bola by škoda nevyužiť schválenú dotáciu vo výške 10 000 €. Ja by som bol za
dofinancovanie tohto projektu.
O predloženom návrhu dofinancovať dotáciou podporený projekt „Výstavba tribúny TJ
Spartak Vysoká nad Kysucou“ sumou vo výške 6 500,00 € dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-8.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dofinancovanie projektu „Výstavba tribúny TJ Spartak
Vysoká nad Kysucou vo výške 6 500,00 €.

Ad. 9 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2021 a Rozpočtové
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2021
V rámci tohto bodu boli prejednané žiadosti týkajúce sa rozpočtu obce.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoká nad Kysucou, Ústredie 227, 023 55 Vysoká
nad Kysucou
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Ja by som sa prihovorila za túto predloženú žiadosť a bola aby som za to, aby sa
farnosti Vysoká nad Kysucou schválili z rozpočtu obce aspoň nejaké finančné
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prostriedky, nakoľko p. farár je v dosť zúfalej finančnej situácii. V predloženej žiadosti
žiada použiť schválené finančné prostriedky na novú strechu kostola sv. Matúša, je to
zámer, ktorý bude slúžiť niekoľkým generáciám. Pán farár žiada v žiadosti pre farnosť
Vysoká nad Kysucou dotáciu vo výške 10 000 €, bola by som za to, aby sa mu
schválila dotácia vo výške ako je naplánované v rozpočte obce Vysoká nad Kysucou
na rok 2021 teda 6 000 €.
Starosta obce
S pánom farárom o zámere výmeny strechy intenzívne diskutujeme. Vzhľadom na
aktuálny, ale taktiež i ďalší predpokladaný rast cien materiálov, by mu finančné
prostriedky získané dotáciou od obce, spoločne s už získanými milodarmi, pomohli
zrealizovať zatiaľ aspoň nákup medenej krytiny.
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce
V rámci schváleného Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 je plánovaná
dotácia cirkvi 6000 EUR no vzhľadom na negatívnu prognózu vývoja podielových
daní, v prípade poskytnutia dotácie nebude možné v súčasnej situácii čerpať v plnej
miere iné položky rozpočtu ako napr. výkup pozemkov.
Nakoľko k predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Vysoká nad Kysucou, Ústredie 227, 023 55 Vysoká nad Kysucou, v zmysle
predloženého návrhu vo výške 6 000 €, nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Vysoká nad
Kysucou, Ústredie 227, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Vysoká nad Kysucou vo výške 6 000 €.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
ZO SZPB Vysoká nad Kysucou, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
I keď sa v dôsledku protipandemických opatrení nekonajú žiadne podujatia, pietne
spomienky formou individuálneho položenia kytice sa uskutočnia. Takto individuálne
prebehne i tohtoročná pietna spomienka pri pamätníku obetiam Semetešskej tragédie.
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Aby sa zástupca ZO SZPB mohol zúčastniť pietnych aktov navrhujem schváliť tomuto
združeniu dotáciu vo výške aspoň 100 €, ktoré by použili na nákup kytíc k pamätníkom
a pomníkom padlých.
Nakoľko k predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre ZO SZPB Vysoká
nad Kysucou, v zmysle predloženého návrhu vo výške 100 €, nemal nikto žiadne pripomienky
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZO SZPB Vysoká nad Kysucou o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo výške 100 €.

Starosta obce
Vzhľadom na zverejnené údaje MF SR, kde na základe fiškálnej decentralizácie
predstavuje korektúra zníženia príjmov obce v položke DPFO v plánovanom Rozpočte
obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 o 45 450,00 EUR odporúčam obecnému
zastupiteľstvu ostatné žiadosti o poskytnutie dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
zobrať na vedomie. V prípade zlepšenia finančnej situácie či konania sa plánovaných
kultúrnych podujatí budú žiadosti opätovne prehodnotené.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov
524, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
v roku 2021.
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Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Klub turistiky Vysoká nad Kysucou, v zast. p. Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č.
1094, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Klubu turistiky Vysoká nad Kysucou,
v zast. p. Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č. 1094, 023 55 Vysoká nad Kysucou
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie Voľný čas, v zast. p. Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č. 1094,
023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Voľný čas, v zast. p.
Anton Opial, Vysoká nad Kysucou č. 1094, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.
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• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianské združenie Mažoretkový klub Bella, v zast. p. Mgr. Dominika
Dlhopolčeková, Predmier 272, 023 54 Turzovka
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Mažoretkový klub
Bella, v zast. p. Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier 272, 023 54 Turzovka
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianské združenie Lupežov, v zast. p. Miroslav Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023
55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Lupežov, v zast. p.
Miroslav Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.
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• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianské združenie Vysočanka, v zast. p. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou
č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Občianskeho združenia Vysočanka, v zast.
p. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, v zast. p. Oľga Hancová, Vysoká nad Kysucou č.
15, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nakoľko k predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.9
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, v zast. p.
Oľga Hancová, Vysoká nad Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021.
Poznámka: V prípade priaznivejšej finančnej situácie bude žiadosť opätovne Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prejednaná.
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Rozpočtové opatrenia obce boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené
prostredníctvom videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad
Kysucou č. 3/2021, ktoré je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie starosta
požiadal hlavnú účtovníčku obce.

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2021
Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2021, ktoré bolo v kompetencii starostu
obce.
Nakoľko nemal nikto k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č.
3/2021 žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 2/2021-9.10
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
3/2021.

Starosta obce
Podľa daňovej prognózy, ktorú zverejnilo MF SR došlo k prepočtu podielov DPFO pre
jednotlivé obce. Vzhľadom na to, že v schválenom rozpočte na rok 2021 je táto suma vyššia (v
čase prípravy rozpočtu sme vychádzali z daňovej prognózy MF SR zverejnenej v decembri
2020) ako podiel obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021, je nutné rozpočtovým opatrením túto
sumu upraviť podľa zverejnených údajov MF SR na základe fiškálnej decentralizácie, aby bol
rozpočet vyrovnaný. Korektúra predstavuje zníženie položky DPFO o 45 450,00 EUR.
Hlavná účtovníčka obce následne pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 4/2021.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2021
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Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č.
2/2021 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-9.11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2021.

Ad. 10 Rôzne
V tomto bode boli prejednané doručené žiadosti.
• ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Mesačný príspevok zákonného zástupcu
Návrh na pozastavenie čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole, pozastavenie
čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu a príspevku na režijné náklady
v zariadení školského stravovania z dôvodu dištančného vzdelávania žiakov
Nakoľko k predloženej žiadosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad
Kysucou o pozastavenie čiastočnej úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole, pozastavenie
čiastočnej úhrady nákladov na činnosť školského klubu a príspevku na režijné náklady
v zariadení školského stravovania nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.1
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
Strana 20 z 26 Zápisnica č. 2/2021

- 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. 11. 2020 do času opätovného obnovenia prezenčného vyučovania.

• Liner, s.r.o., Turzovka - Stred č. 422, 023 54 Turzovka
Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa § 63 Not. poriadku
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva
Po analýze GP a nám dostupných katastrálnych údajov pre lokalitu Vrchrieka
a v zmysle žiadosti od Jozefa Pavlíka, bytom Bytča 1025/5, v zastúpení firmou LINER,
s. r. o., Turzovka, vo veci Osvedčenia – vydržania parciel, navrhujem obecnému
zastupiteľstvu schváliť žiadosť – súhlas s vydaním Osvedčenia okrem parciel CKN
5547/4, 5566/1, nakoľko tieto parcele sú vedené na Evidenčnom liste č. 855 v správe
Obce Vysoká nad Kysucou, opatrené značkou komunikácie.
Starosta obce:
Navrhujem Komisii pre oblasť životného prostredia a výstavby, aby na tvare
posúdila geometrické zameranie parciel CKN 5547/4, 5566/1 teda či zasahujú alebo
obmedzujú užívanie miestnej komunikácie, aby ich vysporiadaním nedošlo k zúženiu
jej priechodnosti. Následne bude zvyšná časť žiadosti prejednaná na najbližšej schôdzi
obecného zastupiteľstva.

Nakoľko k predloženej žiadosti spol. Liner, s.r.o., Turzovka - Stred č. 422, 023 54 Turzovka
o vydanie vyjadrenia podľa § 63 Notárskeho poriadku v zmysle predloženého návrhu
k parcelám CKN 5800/4, CKN 5801/1, CKN 5801/2, CKN 5802, CKN 5807 a CKN 5800/6
nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.2
Obecné zastupiteľstvo:
1. súhlasí s vydaním Osvedčenia podľa § 63 Notárskeho poriadku k parcelám CKN
5800/4, CKN 5801/1, CKN 5801/2, CKN 5802, CKN 5807 a CKN 5800/6 v prospech
Jozefa Pavlíka, bytom Bytča 1025/5 zastúpeného v zmysle doručenej žiadosti spol.
Liner, s.r.o., Turzovka - Stred č. 422, 023 54 Turzovka.
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2. poveruje Komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby preveriť na tvare miesta
opodstatnenosť žiadosti v prípade vydania Osvedčenia podľa §63 Notárskeho
poriadku k parcelám CKN 5547/4 a CKN 5566/1.

• Kaso, s. r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Žiadosť o odpustenie nájmu
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Žiadateľ nemá voči obci žiadne podlžnosti a nájomné má zaplatené i za mesiace január
2021 a február 2021. Žiadosť bola doručená 3. 2. 2021 a odpustenie nájomného spätne
logicky nie je možné. Nájomné je možné preto odpustiť počnúc od 01. 03. 2021 do času
opätovného otvorenia prevádzok Úradom verejného zdravotníctva SR. Nakoľko je však
prevádzka v zmysle platných nariadení uzavretá jeho žiadosť je opodstatnená.
Nakoľko k predloženej žiadosti Kaso, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
o odpustenie nájmu nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Kaso, s. r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
o odpustenie nájmu nebytových priestorov v prístavbe kultúrneho domu (Uznesenie
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 1/2020-4.2) od 01. 03. 2021 do času
opätovného otvorenia prevádzok Úradom verejného zdravotníctva SR.

• Kaso, s. r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Dňa 28. 02. 2021 skončila spoločnosti KASO s.r.o., so sídlom Alexandra Rudnaya 21, 010 01
Žilina, IČO: 46831444, platnosť zmluvy o nájme nebytových priestorov v prístavbe
kultúrneho domu s.č. 215 o celkovej výmere 158,86 m2 a priestorov šatne o výmere 8,4 m2.
Na obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou bola dňa 26. 03. 2021 doručená žiadosť o opätovné
uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov od spoločnosti KASO s.r.o., so sídlom
Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 46831444.
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Navrhoval by som prenájom schváliť zatiaľ len na jeden rok.
Nakoľko k predloženej žiadosti Kaso, s. r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 158,86
m2 a priestorov šatne o výmere 8,4 m2 nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce
otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v prístavbe kultúrneho
domu:
Predajné priestory (vnútorné) – 133 m2
Ostatné priestory (kuchyňa) – 15 m2
WC – 10, 86 m2
Šatňa – 8,4 m2
spoločnosti Kasso s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 46831444 zastúpenej
konateľom Štefanom Šmehylom so začiatkom plynutia od 1. 3. 2020 na dobu 1 rok.
Pozn.: Plocha terasy bude doriešená samostatnou nájomnou zmluvou.

• Palmitas, s.r.o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca
Žiadosť o dodatok k nájomnej zmluve

Starosta obce
Spoločnosť Palmitas, s.r.o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca, ktorá prevádzkuje Lekáreň
Vysoká nad Kysucou má v zmysle nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa
19. 11. 2018 prenajaté od obce priestory v budove zdravotného strediska č. 1260, 023 55
Vysoká nad Kysucou. Časť prenajatých nebytových priestorov, konkrétne šatne o výmere 8,45
m2, však plnohodnotne nevyužíva. Z tohto dôvodu je ochotná priestory šatne odstúpiť, na
základe vzájomnej dohody, v prospech zubnej ambulancie DAMADENT, s.r.o., v zastúpení
MDDr. Dávid Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
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Nakoľko k predloženej žiadosti spol. Palmitas, s.r.o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca
o vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 19. 11. 2018, ktorým bude znížený rozsah
prenajatých priestorov o priestor šatne vo výmere 8,45 m², nemal nikto žiadne ďalšie
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.5
Obecné zastupiteľstvo:
1. berie na vedomie vzájomnú dohodou medzi lekárňou Vysoká nad Kysucou, ktorú
prevádzkuje spoločnosťou Palmitas, s. r. o., Moyzesova 1441, 022 01 Čadca a zubnou
ambulanciou DAMADENT, s. r .o., v zastúpení MDDr. Dávid Masarik, Vysoká nad
Kysucou č. 1260, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorej predmetom je odstúpenie
nájmu priestorov šatne vo výmere 8,45 m²
2. schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19. 11. 2018 o nájme nebytových
lekárne Vysoká nad Kysucou – prevádzkovanej spoločnosťou Palmitas, s. r. o.,
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca v budove zdravotného strediska č. 1260, ktorým bude
znížený rozsah prenajatých priestorov o priestor šatne vo výmere 8,45 m².

Starosta obce
V zmysle vyššie citovanej dohody a na základe doručenej žiadosti má o prenájom
uvoľnených priestorov o výmere 8,45 m² záujem zubná ambulancia DAMADENT, s. r. o.,
v zastúpení MDDr. Dávid Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55 Vysoká nad
Kysucou.

Nakoľko k predloženej žiadosti zubnej ambulancie DAMADENT, s. r. o., v zastúpení MDDr.
Dávid Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom
nebytových priestorov o výmere 8,45 m² v budove zdravotného strediska č. 1260 nemal nikto
žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Ing. Marek Vavrica, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 2/2021-10.6
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje žiadosť zubnej ambulancie DAMADENT, s. r. o., v zastúpení MDDr.
Dávid Masarik, Vysoká nad Kysucou č. 1260, 023 55 Vysoká nad Kysucou
o prenájom nebytových priestorov o výmere 8,45 m² v budove zdravotného strediska
č. 1260 formou Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17. 09.
2019.
2. súhlasí, aby úhrada nájomného bola súčasťou zápočtu nákladov na rekonštrukciu
prenajatých priestorov v budove Zdravotného strediska č. 1260 v zmysle Uznesenia
obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 5/2019-8.3 zo dňa 15. 08. 2019.

• Daniel Lysík, poslanec OZ, Vyšný Kelčov 1207, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o preriešenie podnetu od občanov
Daniel Lysík, poslanec OZ
Ako poslanec OZ som bol oslovený p. Emíliou Veselkovou so žiadosťou na riešenie
zlého technického stavu cesty na parcele 7437/2. K žiadosti sa pripájajú aj ďalší
obyvatelia: p. Ján Masnica, p. Vladimír Barčák a p. Rudolf Masnica. Zlý technický
stav cesty sa neustále zhoršuje. Situácia je veľmi zlá, hlavne po dažďoch, nakoľko
dochádza k splavovaniu zeminy a kameňov až na miestnu komunikáciu – cestu do
Slončíkov. Obyvatelia sú ochotní pomôcť zapojením sa do prác pri samotnej realizácii
opravy. Navrhoval by som zahrnúť tuto žiadosť do rozpočtu vyčleneného na opravy
ciest.
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Daniela Lysíka, poslanca OZ, Vyšný Kelčov 1207, 023 55
Vysoká nad Kysucou o preriešenie podnetu od občanov nemal nikto žiadne ďalšie
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 2/2021-10.7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Daniela Lysíka, poslanca OZ, Vyšný
Kelčov 1207, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preriešenie podnetu od občanov a stav cesty
bude posúdený po jej osobnej obhliadke.
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Ad. 11 Interpelácie poslancov
Milan Pivko, poslanec OZ
Oslovila ma p. Kaňaková na doplnenie osvetlenia v časti Vyšný Kelčov - U Urbana.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Už som to na zastupiteľstve predniesol a bavili sme sa o tom, že by sa dalo svetlo
i na prvý stĺp na Nižnom konci – na Chotári, kde sa začína obec Vysoká nad Kysucou.
Skutočne by to tam trebalo dať nakoľko je tam neosvetlený dlhý úsek cesty.
Chcel by som ešte poprosiť, či by sa niečo nedalo vyriešiť s priepustom pri mojom
rodinnom dome nakoľko sa to tam neustále upcháva a voda nestačí odtekať.
Starosta obce
Nakoľko obec nebola pred niekoľkými rokmi úspešná s projektom rekonštrukcie
verejného osvetlenia formou výmeny svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED
svietidlá, aktuálne pracujeme na príprave realizácie tohto zámeru prostredníctvom
vlastných zamestnancov formou a financovaním z tzv. úspory. Zámerom je nie len
vymeniť existujúce svietidlá, ale i ich doplnenie na každý stĺp. Na Nižnom konci by sa
jednalo i o ich priblíženie k ceste II/487. Pokiaľ by sa však zámer vydaril, bolo by
zbytočné aktuálne investovať do svietidiel, ktoré budú následne vymenené. Oba
podnety však preveríme priamo na mieste.

Ad.12 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 druhú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
v kalendárnom roku 2021 ukončil o 15:56 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Katarína Chnapková

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

Mgr. Katarína Jantošová

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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