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Zápisnica OZ č. 3/2021 

 
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 29. 04. 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 
                          Milan Pivko 
 
Neprítomní poslanci OZ:  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 (videoprojekcia) 
Predkladá: starosta obce 

4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2018 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

5. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2018 a 
konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2019 a 
konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 a č. 6/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 
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9.      Rôzne (videoprojekcia) 

10. Interpelácie poslancov 
11. 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 3. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2021. 
 
 
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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť tretia schôdza OZ dňa 29. 
04. 2021.   
 
 
 
 
 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:  Jozef Zborovan 
                                                                                    Ing. Miroslav Dočár 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-2 
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. 
 
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 

Mgr. Anton Varecha
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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 
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. 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 2/2021-10.2 
Ø 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.  

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. 

Podanie správy:  V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva Komisia pre oblasť 
životného prostredia a výstavby zrealizovala dňa 26. 04. 2021 miestne šetrenie na 
tvare miesta. Poprosím predsedu komisie o podanie stanoviska. 

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie pre oblasť financií 
a správy majetku 
     Komisia pre oblasť financií a správy bola na obhliadke predmetných parciel. 
Komisia je toho názoru, že podľa vyhotoveného geometrického plánu nie sú dotknuté 
záujmy obce. Komisia vyslovuje návrh, že predmetné pozemky sú pre obec 
nevyužiteľné a súhlasí s vydaním Osvedčenia podľa §63 Notárskeho poriadku 
k parcelám CKN 5547/4 a CKN 5566/1 a však s podmienkou, že ostane na pozemku 
voľný priechod.  
 
p. Irena Pavlíková 
     Chceli by sme vedieť, v ktorom roku prešla parcela do užívania obce. Pýtali sme sa 
na to i na  katastri v Čadci, ale pracovníčka katastra mi nevedela povedať ako prešla 
predmetná parcela do užívania obce. 
 
Starosta obce 
     V zmysle mapovania v roku 1987 bola vyhotovená i príslušná dokumentácia 
mapového operátu. Nakoľko sa jedná o prístupovú komunikáciu a mapovaný chodník 
podľa mapového operátu je užívateľom obec Vysoká nad Kysucou. Spôsob mapovania 
a vytvorenia mapového operátu a jeho textovej časti (vlastníci a užívatelia) by Vám 
mali objasniť jedine na Okresnom úrade v Čadci na Katastrálnom odbore.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k návrhu na vydanie Osvedčenia podľa §63 Notárskeho poriadku k parcelám CKN 
5547/4 a CKN 5566/1 nemal nikto žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vydaním Osvedčenia podľa §63 Notárskeho poriadku 
k parcelám CKN 5547/4 a CKN 5566/1 pre p. Jozefa Pavlíka, bytom Bytča 1025/5. 
 
 
Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené resp. v plnení. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto bode 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Ad. 4  Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok  
          2018 
 
Starosta obce 

     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2018 Vám bola zaslaná 
elektronicky. 
 
 
Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 
2018 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Mgr. Anton Varecha
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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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za 
kalendárny rok 2018. 
 
 
 
Ad. 5 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za     
          kalendárny rok 2018 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny  
         rok 2018  
 
Starosta obce 
     Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za kalendárny rok 2018 
a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny rok 2018 Vám bola zaslaná elektronicky. 
 
Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za 
kalendárny rok 2018 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny rok 2018 nemal nikto 
žiadne ďalšie  pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke za kalendárny rok 2018 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny 
rok 2018 Vám bola zaslaná elektronicky. 
 
 
 
Ad. 6 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 
 
Starosta obce 
     Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 Vám bola zaslaná 
elektronicky. 
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Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za kalendárny rok 
2019 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-6 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za 
kalendárny rok 2019. 
 
 
 
Ad. 7 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za  
         kalendárny rok 2019 a konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 
 
Starosta obce 
     Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 
a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny rok 2019 Vám bola zaslaná elektronicky. 
 
 
Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za 
kalendárny rok 2019 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny rok 2019 nemal nikto 
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto bode 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej 
účtovnej závierke za kalendárny rok 2019 a konsolidovanej výročnej správe za kalendárny 
rok 2019 Vám bola zaslaná elektronicky. 
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Ad. 8 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2021 a Rozpočtové  
         opatrenie obce Vysoká nad Kysucou  č. 6/2021 
 
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené 
prostredníctvom video prezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 5/2021, ktoré je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  
hlavnú účtovníčku obce. 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2021 
 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou  č. 5/2021, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 5/2021 
nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
predloženom návrhu 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 
5/2021.  

 
Následne v tomto bode hlavná účtovníčka obce predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou  č. 3/2021, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2021. 
 

 
 
 
• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou č. 3/2021 
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Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou  č. 3/2021 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tomto predloženom návrhu 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou  č. 3/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2021. 
 
 
Starosta obce 
 

• Projekt „Ružencovou cestou spoločne do sveta“ 
 
     Obec Vysoká nad Kysucou v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - Česká 
republika podala žiadosť pod názvom „Ružencovou cestou spoločne do sveta“ Projektovým 
partnerom je obec Hutisko-Solanec. 
     Realizáciou projektu „Ružencovou cestou spoločne do sveta“ chceme vyzdvihnúť, uctiť si 
našich predkov – rodákov drotárov ťažko skúšaných životom. Projekt bude spočívať vo 
vybudovaní Ružencovej cesty, po ktorej odchádzali drotári do sveta,  vyhotovením a 
osadením piatich umelecky skulptúr s náboženskou tematikou na betónových podstavách v 
obci Vysoká nad Kysucou, pozdĺž „drotárskeho“ chodníka z osady Vrchrieka do centra obce, 
ktoré majú symbolizovať päť tajomstiev každého sv. ruženca. S partnerom Hutisko-Solanec 
bude vytvorený spoločný tlačený propagačný materiál nového turistického produktu 
pohraničia. Týmto projektom dosiahneme zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného 
dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov prihraničného regiónu a spropagovanie jedinečného 
fenoménu drotárstva. 
     Na 6. zasadnutím Regionálneho výboru Fondu malých projektov, ktoré sa konalo dňa          
31. 03. 2021, bola naša žiadosť o poskytnutí  NFP s názvom „Ružencovou cestou spoločne do 
sveta “, kód SK/FMP/6c/06/037 odporučená na schválenie. Pre vydanie oznámenia  o  
schválení žiadosti o poskytnutí  NFP je nevyhnutné, aby žiadateľ predložil všetky dokumenty 
v zmysle Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku a k príprave 
Zmluvy o poskytnutí NFP. Nevyhnutným dokladom je potvrdenie preukazujúce zabezpečenie 
spolufinancovania v tomto prípade uznesenie obecného zastupiteľstva. 

Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, realizovať vyššie opísaný projekt 
vrátane jeho spolufinancovania vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a 
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poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutí pomoci, vo výške 5% tj.  1550,60 
EUR; 
 
Nakoľko k predloženému návrhu realizácie projektu „Ružencovou cestou spoločne do sveta“  
nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.3 
Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu 
" Ružencovou cestou spoločne do sveta ", 

2. za účelom realizácie malého projektu " Ružencovou cestou spoločne do sveta " 
schvaľuje: 

a) zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci; 

b) zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; tj. vo 
výške  31 012 EUR; 

c) zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého 
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutí pomoci, vo výške 5% 
tj.  1550,60 EUR; 

 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Chcela by som sa opýtať, pokiaľ by to bolo možné, ak by sme  do budúcna boli v lepšej 
finančnej kondícii, že by sme  odsúhlasili p. farárovi na medenú strechu kostola ešte tú zvyšnú 
čiastku požadovaných financií čo je 4 000 €.  
 
 

• Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru) 
 
     Následne  hlavný kontrolór obce predstavil obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom 
videoprojekcie Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (úveru) vo výške 
400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. 
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. 
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Starosta obce 
     Schválením Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021, v ktorom bolo počítané 
s prijatím návratných zdrojov financovania (úveru) obecné zastupiteľstvo deklarovalo 
„stavebnú prioritu“, ktorou je „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou“.  
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. 
Bez ohľadu na úspech tejto žiadosti navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sme mohli 
realizovať ďalšie kroky, schváliť prijatie návratných zdrojov financovania (úveru) vo výške 
400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. 
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania (úveru) vo 
výške 400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní 
Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ nemal nikto pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o ňom 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania formou 
strednodobého investičného úveru v dĺžke trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 
400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. 
E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 
 
Starosta obce 
     Schválením prijatia návratných zdrojov financovania (úveru) vo výške 400 000 EUR za 
účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou“ je nutné vykonať prieskum aktuálnych úverových ponúk jednotlivých 
bánk a preto by som chcel obecné zastupiteľstvo požiadať o poverenie na realizáciu tejto 
úlohy. 

Nakoľko k  návrhu na prieskumu aktuálnych ponúk finančných ústavov za účelom prijatia 
návratných zdrojov financovania formou strednodobého investičného úveru v dĺžke trvania 
max. 10 rokov vo výške maximálne 400 000 EUR za účelom realizácie stavby „Novostavba 
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telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ nemal nikto žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o ňom 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. poveruje starostu obce realizáciou prieskumu aktuálnych ponúk finančných ústavov 
za účelom prijatia návratných zdrojov financovania formou strednodobého 
investičného úveru v dĺžke trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 400 000 EUR 
za účelom realizácie stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

2. poveruje starostu obce uzavretím zmluvy o čerpaní návratných finančných zdrojov 
s finančným ústavom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky pre čerpanie 
návratných zdrojov financovania formou strednodobého investičného úveru v dĺžke 
trvania max. 10 rokov vo výške maximálne 400 000 EUR za účelom realizácie stavby 
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní Z.Š. E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ 

 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2021  

 

     Následne hlavná účtovníčka obce predstavila obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom 
videoprojekcie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2021.  
 
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 
6/2021 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o ňom 
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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-8.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 6/2021. 
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Ad. 9 Rôzne 
 

• DARAPOL, s. r. o., J. Kráľa 2591, 022 01  Čadca 
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento 
nájom charakterizujú, by nebol účelný.  

Nakoľko k  predloženej žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti 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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-9.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov nájom časti 
pozemku registra „C“ KN 1525, ostatná plocha, v k.ú. Vysoká nad Kysucou vo výmere 1,00 
m2 – LV č. 1479 a „C“ KN 4354, ostatná plocha, v k.ú. Vysoká nad Kysucou vo výmere 1,00 
m2 za účelom umiestnenia predajných automatov na sviečky, ktorých prevádzkovateľom je 
spol. DARAPOL, s. r. o., J. Kráľa 2591, 022 01  Čadca na dobu určitú v trvaní 3 roky, za 
nájomné 0,02 Eur/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu 7,30 Eur/rok za každý predajný automat 
na sviečky samostatne.  
 
 
 
 
 

• Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 31. 03. 2021 
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Nakoľko k  Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 31. 03. 2021 nemal 
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto  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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-9.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
k 31. 03. 2021. 
 
 
 

• Ľubomír Kožák, Vysoká nad Kysucou 49, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o opravu cesty 

 
 

Starosta obce 
     Žiadosť je o opravu cesty v časti obce U Rekši smerom do Knorov. Zatiaľ som so 
žiadateľom osobne nerozprával, ale komunikáciu vieme vyspraviť frézovaným 
asfaltom. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Ľubomíra Kožáka, Vysoká nad Kysucou 49, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o opravu cesty nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce o tomto  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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-9.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ľubomíra Kožáka, Vysoká nad Kysucou 
49, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu cesty. 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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• Voľba prísediacich na Okresnom súde Čadca na funkčné obdobie v rokoch 2022 
- 2025  

 
 
Za prísediacich na Okresný súd v Čadci boli na funkčné obdobie v rokoch 2022 -2025 
navrhnutí nasledujúci kandidáti: Miroslav Dorman 
                                                     Daniel Lysík 
                                                     Ing. Miroslav Dočár 
                                                     Jozef Zborovan 
                                                       
 
Nakoľko k navrhnutým kandidátom na voľbu prísediacich na Okresnom súde v Čadci na 
funkčné obdobie 2022 – 2025 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto návrhu  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 nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 3/2021-9.4 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 
prísediacich nasledujúcich na funkčné obdobie 2022 – 2025 kandidátov: Ing. Miroslav 
Dočár, Miroslav Dorman, Daniel Lysík, Jozef Zborovan. 
 
 
Ad. 10 Interpelácie poslancov 
 
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Pri rodinnom dome p. Ligačovej v Ústredí obce sú vedľa obecnej bytovky poškodené 
obrubníky. Na námestí v Ústredí obce oproti knižnice je na ceste dosť povyplavovaná dlažba. 
Kocky sa už dosť hýbu. 
 

Starosta obce 
     Poškodenie obrubníkov spôsobilo vozidlo Štátnych lesov. S pánom Jozefom Jantošom sme 
problém prejednali s tým, že zrealizujú opravu poškodenej časti obrubníkov na vlastné 
náklady. 
Dlažbu na námestí opravíme. 
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Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
Chcela by som poprosiť, keď sa budú robiť cesty, či by bolo možné vyspraviť i cestu na 

Semeteši smerom po kríž. Zároveň by som chcela poprosiť, či by sa nedala vyspraviť 
i prístupová cesta na Závodí k rodinnému domu p. Chalanovej a p. Mariána Jurča. Majú 
postihnutého chlapca,  je problém keď prší a cesta je rozbahnená a je ťažké sa tadiaľ 
s invalidným vozíkom dostať. Ďalej by som tiež chcela poprosiť o osadenie „retardéra“ pred 
škôlku, veľmi rýchlo v tom úseku chodia autá a je to tam veľmi nebezpečné. Chcem sa tiež 
opýtať, či obec nezvažuje nejakým spôsobom pomôcť ľudom nad 60 rokov s vybavovaním 
očkovania na Covid-19.  
     Ako sa vchádza na most k ihrisku v Ústredí obce, po pravej strane je na ceste veľmi veľký 
výtlk, tiež to bude treba určite vyspraviť. 
 

Starosta obce 
     V závislosti na množstve materiálu by sme chceli vyspraviť mieste komunikácie asfaltovou 
drťou, ktorú máme na parkovisku pri kostole. 
Čo sa týka prístupovej komunikácie na Závodí, tá je v užívaní rodinných domov s.č. 323 a s.č. 
318. Podľa mojich informácií sa majitelia oboch nehnuteľností snažia cestu vysporiadať do 
svojho vlastníctva, takže musíme preveriť v akom štádiu sú ich snahy. 
Dopravný „retardér“ bude na miestnu komunikáciu pred materskou školou opätovne osadený 
v najbližších dňoch, nakoľko doteraz nám to nedovoľovalo počasie. 
Evidencia obyvateľov na možné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prebieha už od stredy 
28. 4. 2021. V utorok 27. 4. 2021 som sa spoločne so starostom obce Zborova nad Bystricou 
zúčastnil spoločného jednania s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou a riaditeľkou odboru 
zdravotníctva ŽSK Silviou Pekračíkovou, kde sme riešili práve možnosť realizovať pilotný 
projekt očkovania priamo v obciach. Či sa to podarí je zatiaľ otázne.  
 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ   

         Chcem sa opýtať, bolo by treba niečo robiť s priepustami na  Nižnom konci, a čo sa 
bude robiť s priepustom pod cestou tiež na Nižnom konci, je to dosť upchaté a ak  prídu 
väčšie dažde, celé to tam vytopí. 

 
Starosta obce 
     Situáciu preverím s pánom riaditeľom Správy ciest ŽK, Závod Čadca. 

 
 

Milan Pivko, poslanec OZ 
     Chceli by sme poprosiť o pomoc, čo s ihriskom vo Vyšnom Kelčove v areály bývalej 
základnej školy. Hrá sa tam počas roka veľa detí či z Kelčova, alebo priamo z Detského 
domova a dosť to tom vytápa, pokiaľ viac prší. 

 
 

Starosta obce 
     Stretneme sa priamo na mieste a zistíme čo by sa tu dalo robiť. 



 

Strana 19 z 19 Zápisnica č. 3/2021 
 
 

Ad.11 Záver 
 
Starosta obce 
     Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci. 
Dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

Následne starosta obce tretiu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v  
kalendárnom roku 2021 ukončil o 14:56 hod. 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár                                               ..................................... 

Jozef Zborovan                                                 .....................................      

    
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                         .................................... 


