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Zápisnica OZ č. 4/2021 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného  
18. 06. 2021 v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so 

začiatkom o 12:00 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 
                          Ing. Marek Vavrica 
 
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. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
– Nižný Kelčov (videoprojekcia) 
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková 

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

6. Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku 2021 (bude 
zaslané e-mailom) 
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Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Margita Kubačáková 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha, Bc. Monika Perďochová 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových 
priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou (bude 
zaslané e-mailom) 
Predkladá: Bc. David Nekoranec, Bc. Monika Perďochová 

13. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

14. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o určení školských 
obvodov obce (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

15. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004 o ustanovení 
školských rád (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

16. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009 o zásadách 
hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Anton Varecha 

17. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia) 
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák 

18. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 a č. 8/2021 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

19. Rôzne (videoprojekcia) 

20. Interpelácie poslancov 
21. 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 4. 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-1  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť štvrtá schôdza OZ dňa 18. 
06. 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:  Mgr. Katarína Jantošová 
                                                                                    Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                        
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-2 
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 
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 

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 
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. 
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Uznesenie č. 8/2019-5.3  
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 nezasadala. 
 
 

Uznesenie č. 1/2020-7.9.1 
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:  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 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom č. 284, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o odvodnenie miestnej komunikácie. 

Podanie správy:  I napriek tomu, že zatiaľ obci nebolo doručené stanovisko zo strany ŽSR 
na realizáciu opravy sme nechali vypracovať cenovú ponuku. 

 

Uznesenie č. 3/2021-9.4 
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predložiť Okresnému súdu Čadca za 
prísediacich na funkčné obdobie 2022 – 2025 nasledujúcich kandidátov: Ing. Miroslav 
Dočár, Miroslav Dorman, Daniel Lysík, Jozef Zborovan. 
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Podanie správy:  Predsedníčka okresného súdu v Čadci s návrhom kandidátov na 
prísediacich listom zo dňa 24. 5. 2021 súhlasila a preto ich obecné zastupiteľstvo do 
uvedenej funkcie môže zvoliť.  
 
Starosta obce 

     Predkladám preto návrh, aby za prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 
2022 – 2025 boli zvolení nasledujúci kandidáti: Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, 
Daniel Lysík, Jozef Zborovan 
 
Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-3.1 
Obecné zastupiteľstvo volí za prísediacich na Okresnom súde Čadca pre obdobie rokov 2022 - 
2025 za Obec Vysoká nad Kysucou poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucu a to: Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Daniel Lysík a Jozef Zborovan. 
 
 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-3.2 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 



 

Strana 8 z 45 Zápisnica č. 4/2021 
 
 

Ad. 4  Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej        
           nad Kysucou – Nižný Kelčov 
 
 
Starosta obce 

     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  
 

• Výpoveď nájomnej zmluvy p. Heleny Holákovej č. 7/1142/2020  
 
     Dňa 26. 05. 2021 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou  doručená výpoveď 
nájomnej zmluvy č. 7/1142/2020 od p. Heleny Holákovej  nájomcu 1 - izbového bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m2. V zmysle Čl. VI. bod 4. zmluvy o nájme bytu plynie výpovedná lehota 3 
mesiace t. j. do 30. 09. 2021. Nájomca žiada, ak by to situácia dovoľovala ukončiť nájomnú 
zmluvu č. 7/1142/2020 v skoršom termíne.   

 
Nakoľko nemal nikto k výpovedi nájomnej zmluvy č. 7/1142/2020 od p. Heleny Holákovej 
nájomcu 1 - izbového bytu č. 7 s výmerou 28,72 m2 žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-4.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy k nájomnému bytu č. 7 
s výmerou 28,72 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou v 
miestnej časti Nižný Kelčov žiadateľovi: p. Helene Holákovej, bytom Makov 161, 023 56 
Makov k dňu 18. 06. 2021. 
 
 

     Následne predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva a poslanec OZ Ing. 
Miroslav Dočár predniesol stanovisko komisie k prideleniu 1-izbového bytu č. 7 s výmerou 
28,72 m²  v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov.  

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
V evidencií žiadostí spĺňajúcich podmienky na pridelenie bytu evidujeme nasledovné žiadosti: 

- Ján Meheš, Vysoká nad Kysucou 186, 023 55  
- Zuzana Kubačáková, Vysoká nad Kysucou 290, 023 55 
- Terézia Maršová, Makov 34, 023 56 
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- Anna Slončíkova, Makov 232, 023 56  
- Ing. Erik Gondek, Mojš 190, 01 01 Žilina 
- Jaroslava Červencová, Budatínska Lehota 234, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva predkladá Obecnému zastupiteľstvo vo 
Vysokej nad Kysucou prideliť byt č. 7 pánovi Jánovi Mehešovi. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja by som sa prihovárala za pridelenie bytu pre p. Jána Meheša, býva v spoločnej 
domácnosti so sestrou a chcel by sa osamostatniť. 

 
Nakoľko k prideleniu 1-izbového bytu č. 7 s výmerou 28,72 m²  v 16-bytovom nájomnom dome 
č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov p. Jánovi Mehešovi neboli 
vznesené žiadne ďalšie návrhy a nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-4.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 
žiadateľovi p. Jánovi Mehešovi, bytom Vysoká nad Kysucou č. 186, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 
 
 

Daniela Dedičová bytom Vysoká nad Kysucou 255, 023 55 Vysoká nad Kysucou - 
Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou plochou 
82 m² 

 
 
Starosta obce 
     Dňa 05. 07. 2021 uplynie trojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 3 v 14 
bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. 
Dňa 17. 05. 2021 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 82 
m2.  
 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Daniely Dedičovej,  Vysoká nad Kysucou č. 255, 023 55,  o 
opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou plochou 82 m² nemal nikto 
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žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-4.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Daniely Dedičovej, bytom Vysoká nad Kysucou  
255, 023 55 Vysoká nad Kysucou  o pridelenie nájomného bytu č. 3 s výmerou 82 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 
 

Zuzana Nemcová, bytom Vysoká nad Kysucou č. 386, 023 55 Vysoká nad Kysucou - 
Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej  zmluvy na byt č. 2 s podlahovou plochou 
42,37 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov 

 

     Dňa 30. 06. 2021 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 2 v 16 bytovom 
nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou v časti Nižný Kelčov. 
Dňa 16. 03. 2021 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 42,37 m2. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Zuzany Nemcovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 386, 023 
55, o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 s podlahovou plochou 42,37 m² nemal 
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-4.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Zuzany Nemcovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
386, 023 55,  o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 s podlahovou plochou 42,37 
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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Ad. 5 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce     
          za rok 2020 
  
Starosta obce 
     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Vysoká nad 
Kysucou za rok 2020 Vám bolo zaslané elektronicky. Pre prípadné doplnenie resp. vysvetlenie 
odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi. 
 
     Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec predniesol obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom videoprojekcie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce za rok 2020. 
 
Nakoľko k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 
2020 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému 
zastupiteľstvu 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-5 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020. 
 
 
 
Ad. 6 Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 
 
Starosta obce 
     Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 Vám bol zaslaný elektronicky. Ide 
o veľmi dôležitý dokument a verím, že ste mu venovali patričnú pozornosť.  
V zmysle zákona bol Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke obce.  
 
     Následne predniesla hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová prostredníctvom videoprojekcie 
obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020. 
 
Nakoľko k predloženému Záverečnému účtu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 nemal 
nikto žiadne  pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 
hlasovať: 
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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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-6.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v súlade  so  zákonom   č.  583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2020 „bez výhrad“. 
 
Následne predniesol starosta obce obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie financovania 
schodku rozpočtu a použitia zostatku finančných operácií na posilnenie kapitálových 
výdavkov.  

Nakoľko k predloženému návrhu financovania schodku rozpočtu a použitia zostatku 
finančných operácií na posilnenie kapitálových výdavkov nemal nikto žiadne  pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-6.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje: 

1. financovanie schodku rozpočtu za rok 2020 zo zostatku finančných  operácii v celkovej 
sume 24 412 Eur. 

2. použitie zostatku finančných operácii na posilnenie kapitálových výdavkov v roku 
2021 v sume 164 062 Eur. 

 
 
 
Ad. 7 Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 
 
Starosta obce 
     Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 Vám bola zaslaná elektronicky. Jej 
spracovateľkou a predkladateľkou je hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová. 
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Hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová predstavila obecnému zastupiteľstvu 
prostredníctvom videoprojekcie Výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020. 
 
Nakoľko k predloženej Výročnej správe obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020 nemal nikto 
žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Konsolidovanú výročnú správu obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2020. 

 
Ad. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v 2. polroku  
         2021 
 
Starosta obce 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vysoká nad Kysucou na 2. polrok 2021 
vypracoval a predkladá hlavný kontrolór. V zmysle zákona bol návrh zverejnený na úradnej 
tabuli a webovej stránke obce. Zároveň Vám bol zaslaný elektronicky. Pre prípadné doplnenie 
resp. vysvetlenie odovzdávam slovo hlavnému kontrolórovi. Nakoľko sa jedná o návrh 
poprosím o vznesenie vašich pozmeňujúcich návrhov resp. doplnení. Pripomínam, že ide 
o otvorený dokument a plán úloh môže byť doplnený i po jeho schválení obecným 
zastupiteľstvom. 
 
Nakoľko k predloženému Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-8 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. 
polrok 2021. 
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Ad. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zápise na pred  
         primárne a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou  
         E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 

     Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky upravuje v našej obci VZN č. 9/2008 
o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou č. 7/2008 zo dňa 9. 12. 2008. 

Obec Vysoká nad Kysucou ako orgán preneseného výkonu štátnej správy, podľa § 6 ods. 1, § 
19 ods. 1 a 2, § 20 a § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 
2013-16016/54271:2-923/1 zo dňa 4. 12. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 1. 2014 
vydala zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 
Vysoká nad Kysucou, ktorou došlo k zlúčeniu ZŠ E. A. Cernana a ZŠ Horný Kelčov vrátane 
všetkých ich alokovaných pracovísk pod jeden subjekt. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 3.2/2016-2.4 schválilo 
uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, 
výdajne jedla pre dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke. Následne 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-15237/42561:4-10H0 zo 
dňa 02. 11. 2016 a rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-
15238/49182:5-10H0 zo dňa 28. 11. 2016 vydala obec Vysoká nad Kysucou zriaďovaciu listinu 
Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou.  

Došlo tak k vytvoreniu jedného školského subjektu, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká 
nad Kysucou. VZN č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad Kysucou však pojednávalo o termíne, 
mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku v ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou č. 316 a ZŠ Horný Kelčov, Vyšný Kelčov 658.  

Dňa 27. júna 2019 bol zároveň schválený zákon č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým 
došlo i k úprave legislatívy v prihlasovaní detí na pred primárne vzdelávanie 

Nakoľko sa v prípade VZN č. 9/2008 jedná o záväznú normu obce, ktorá aktuálne 
nekorešponduje zo súčasným stavom a teda nie je možné sa ňou riadiť, je nevyhnutné jej 
prehodnotenie a prijatie nového VZN, korešpondujúceho so súčasným stavom a platnou 
legislatívou. 
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Predmetom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 1/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad 
Kysucou je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinného pred primárneho 
a primárneho vzdelávania v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 
023 55 Vysoká nad Kysucou: 

a) Základná škola s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou, 

b) Alokované pracovisko, Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou, 

c) Alokované pracovisko, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o zápise na pred 
primárne a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká 
nad Kysucou 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-9 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vysoká nad 
Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 
7/2008 zo dňa 9. 12. 2008. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 4/2021 o zápise na pred primárne 
a primárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká 
nad Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 4/2021 o zápise na pred primárne a primárne 
vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 16 z 45 Zápisnica č. 4/2021 
 
 

Ad. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní  
           príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí   
          a sociálnej kurately 
 
Starosta obce 
     Dňom 01. 01. 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o sociálnej kuratele“). Obec Vysoká nad Kysucou mala prijaté a platné Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2008 zo dňa 15. 02. 2008 o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov 
obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (ďalej len „VZN“).  
Z dôvodu novely zákona o sociálnej kuratele je  potrebné vyššie uvedené platné VZN zrušiť a 
prijať zmenené VZN.  
V pôvodnom VZN obec poskytovala finančné príspevky na: 
a) dopravu  
b) úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa  
c) tvorbu úspor dieťaťa  
d) vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona  

Podľa § 75 ods. 1, písm. d) zákona o sociálnej kuratele – „Pôsobnosť obce“ obec poskytuje:  
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do 

zariadenia,  
2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na 

podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich 
prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,  

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym 
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania 
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,  

4. finančný príspevok podľa § 69 (príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého). 
Podľa § 88 ods. 3 obec môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto 
zákona.  
VZN upravuje podmienky poskytovania:  
a) príspevku na dopravu 
b) príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého  
c) príspevok akreditovanému subjektu  

Financovanie týchto opatrení vykonáva a zabezpečuje obec zo  svojho rozpočtu.  
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Nakoľko k predloženému Návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-10 

1. Ruší Všeobecne – záväzného nariadenia č. 1/2008 o postupe pri poskytovaní 
finančných príspevkov obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, schválené uznesením č. 1/2008 zo dňa 15. 02. 2008. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 o poskytovaní 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 
Ad. 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatkoch za  
           služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
    Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká 
nad Kysucou upravovalo podmienky určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Vysoká 
nad Kysucou. V priebehu nasledujúcich rokov bolo toto VZN následne upravované celkovo 
štyrmi dodatkami a to: 

1) Dodatkom č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018  uznesením číslo 1/2018-5. 

2) Dodatkom č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa 12. 06. 2019  uznesením číslo 3/2019-8. 

3) Dodatkom č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa 13. 12. 2019 uznesením číslo 9/2019-4. 

4) dodatkom č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa 29. 06. 2020 uznesením číslo 4/2020-9. 
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Z dôvodu nevyhnutnosti aktualizácie niektorých poplatkov za služby poskytované obcou 
Vysoká nad Kysucou bolo nutné spracovať nový návrh znenia VZN, v ktorom došlo k úprave 
výšky niektorých vybraných poplatkov za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou.  
Pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou 
Vysoká nad Kysucou upravovalo okrem výberu poplatkov za služby i výber poplatkov: 

H. Poplatok za prenajaté priestory (za 1m2) 
I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu 

Pri tvorbe tohto návrhu VZN boli, s prihliadnutím na zaužívanú prax v iných samosprávach, 
tieto poplatky z návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia 6/2021 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou vyňaté a ich úpravu bude riešiť samostatne 
spracované Všeobecne záväzné nariadenie. 
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 6/2021 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou bude upravovať výber týchto poplatkov za služby: 

A. Kopírovanie, skenovanie,  
B. Laminovanie, hrebeňová väzba  
C. Poplatok za cintorínske služby 
D. Poplatok a využitie miestneho rozhlasu 
E. Obecná knižnica 
F. Výmena KUKA nádoby 
G. Poplatok za využitie práce stroja 
H. Poplatok za ostatné úkony vykonávané Obecným úradom vo Vysokej nad Kysucou 

V rámci predloženého návrhu zároveň došlo k miernemu navýšeniu poplatkov za cintorínske 
služby a poplatku za prácu obecného traktora. 
 
Nakoľko k predloženému Návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poplatkoch za 
služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-11 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší: 
a) Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby vykonávané obcou 

Vysoká nad Kysucou, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej 
nad Kysucou dňa 27. 06. 2017  uznesením číslo 4/2017-9. 

b) Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktorý bol schválený Obecným 
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zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018  uznesením číslo 1/2018-
5. 

2. Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia 6/2021 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 

3. Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 6/2021 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou 

 
Ad. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme  
           nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce  
           Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou vychádza z doposiaľ platného 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká 
nad Kysucou, ktoré okrem poplatkov za služby upravovalo i výber poplatkov: 

H. Poplatok za prenajaté priestory (za 1m2) 
I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu 

V rámci poplatku za využitie sály zároveň upravovalo i poplatok za zapožičanie inventáru. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká 
nad Kysucou bolo upravované celkovo štyrmi dodatkami a to: 

1) Dodatkom č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za 
služby vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktorý bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018  uznesením číslo 
1/2018-5. 

2) Dodatkom č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch 
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 06. 2019  uznesením číslo 
3/2019-8. 

3) Dodatkom č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch 
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 13. 12. 2019 uznesením číslo 9/2019-
4. 

4) Dodatkom č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch 
za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 29. 06. 2020 uznesením číslo 4/2020-
9. 

S prihliadnutím na zaužívanú prax v iných samosprávach, boli poplatky za prenajaté priestory 
a poplatky za využívanie sály kultúrneho domu zaradené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 
2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou nevhodne a bolo nutné 
ich výber upraviť spracovaním nového návrhu všeobecne závažného nariadenia. 
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Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových 
priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou upravuje 
podmienky nájmu nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká 
nad Kysucou  a ktoré obec prechodne alebo trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh s cieľom 
zabezpečiť efektivitu pri nakladaní s obecným majetkom.  
Takto určené nebytové priestory obec prenecháva právnickým alebo fyzickým osobám na 
uspokojenie ich potrieb, rozvoj podnikateľských aktivít, realizáciu činností v oblasti 
vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, sociálnej, charitatívnej, ako aj na činnosť záujmových 
združení, politických strán, prípadne na inými právnymi predpismi dovolený účel.  
V rámci predkladaného návrhu boli s platnou legislatívou zosúladené i pojmy tzv. dlhodobého 
a krátkodobého nájmu. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Navrhoval by som zvýšiť poplatok za dlhodobý prenájom v § 4 bode A. tohto VZN o infláciu. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja by som zatiaľ cenu na prenájom určite nezvyšovala, v Dome služieb máme i kaderníctvo 
a neviem, ak by sme zvýšili cenu prenájmu mohli by sme oňho prísť.  
 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Tiež si myslím, že momentálne nie je vhodná situácia na zvyšovanie ceny prenájmu. Ja som 
proti zvyšovanie. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Navrhoval by som znížiť v § 4 v bode A. dlhodobý prenájom,  priestory prenajaté 
organizáciami pôsobiacimi na území obce Vysoká nad Kysucou  a to prenájom priestorov 
z navrhovaného 1,00 €/m2/rok na 0,50 €/m2/rok, a to isté v prípade energie a služieb 
z navrhovaného 1,00 € x objem prenajatého priestoru/rok, na 0,50 € x objem prenajatého 
priestoru/rok. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Taktiež súhlasím s návrhom p. Dočára. 

 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
    Ja som tiež za predložený návrh zníženia dlhodobého prenájmu pre organizácie pôsobiace 
na území obce avšak ceny prenájmu ponechajme nezmenené. 
 
Do návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou bola zapracovaná navrhovaná 
úprava § 4 bod A. dlhodobý prenájom,  priestory prenajaté organizáciami pôsobiacimi na území 
obce Vysoká nad Kysucou  a to prenájom priestorov z navrhovaného 1,00 €/m2/rok na 
konečných 0,50 €/m2/rok, a to isté v prípade energie a služieb z navrhovaného 1,00 € x objem 
prenajatého priestoru/rok na konečných 0,50 € x objem prenajatého priestoru/rok. Zároveň 
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bol návrh v § 4 doplnený o bod D. Poplatok za dezinfekciu priestorov sály KD 
a príslušenstva, vrátane inventáru. 
 
Nakoľko k predloženému a doplnenému Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 
o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou nemal nikto žiadne iné 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-12 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Ruší: 
a) Dodatok č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 

poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 06. 2019  uznesením číslo 3/2019-8. 

c) Dodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 13. 12. 2019 uznesením číslo 9/2019-4. 

d) Dodatok č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
vo Vysokej nad Kysucou dňa 29. 06. 2020 uznesením číslo 4/2020-9. 

b) Prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme 
nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou 

c) Schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 

 

 
Ad. 13 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001  
            o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých       
            zdrojov 
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 1/2017-5 zo dňa 14. 2. 2017 
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pred 
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Vysoká nad 
Kysucou. Následne bolo toto všeobecne záväzné nariadenie Uznesením č. 1/2019-7 zo dňa 31. 
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01. 2019 zrušené prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
na území obce Vysoká nad Kysucou.  
Obe prijaté všeobecne záväzné nariadenia však vo svojich ustanoveniach opomenuli zrušenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov, ktoré vo svojej podstate novelizovali. Z dôvodu, že toto 
všeobecne záväzné nariadenie je stále v platnosti a pôsobí duplicitne a protizákonne a je 
nevyhnutné ho zrušiť. 

 
Nakoľko k predloženému Návrhu  na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-13 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie č. 1/2001 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov. 

 
 
Ad. 14 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o určení  
            školských obvodov obce 
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 3/2004 zo dňa 31. 05. 2004 
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení školských obvodov. Jeho účelom 
bolo v súlade s § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve vymedziť školské obvody základných škôl: 

a) Základná škola E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou 
b) Základná škola Horný Kelčov 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 3.2/2016-2.4 schválilo 
uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, 
výdajne jedla pre dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke. Následne 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-15237/42561:4-10H0 zo 
dňa 02. 11. 2016 a rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-
15238/49182:5-10H0 zo dňa 28. 11. 2016 vydala obec Vysoká nad Kysucou zriaďovaciu listinu 
Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou. Došlo 
tak k vytvoreniu jedného školského subjektu, ktorého zriaďovateľom je obec Vysoká nad 
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Kysucou a školským obvodom, v zmysle §8 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve, je v tomto prípade územie obce. Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2004 je bezpredmetné  nekorešponduje zo súčasným stavom a teda nie je možné 
sa ním riadiť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné ho zrušiť. 

 
 

Nakoľko k predloženému Návrhu  na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 
o určení  školských obvodov obce 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-14 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie č. 1/2004 
o určení školských obvodov. 
 
 
 
Ad. 15 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004  
           o ustanovení školských rád 
 
Starosta obce 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 3/2004 zo dňa 31. 05. 2004 
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o ustanovení školských rád.  
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 3.2/2016-2.4 schválilo 
uzatvorenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, elokované pracovisko Vyšný Kelčov so zachovaním MŠ, 
výdajne jedla pre dôchodcov a deti z MŠ a zachovanie telocvične v prevádzke. Následne 
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-15237/42561:4-10H0 zo 
dňa 02. 11. 2016 a rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2016-
15238/49182:5-10H0 zo dňa 28. 11. 2016 vydala obec Vysoká nad Kysucou zriaďovaciu listinu 
Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou. 
Vytvorením jedného školského subjektu na území obce Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2004 o ustanovení školských rád stratilo svoju opodstatnenosť, nakoľko v tomto 
prípade členstvo v orgánoch školskej samosprávy upravuje §25 zákona 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 
 
Nakoľko k Návrhu na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2004  o ustanovení 
školských rád nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
návrhu  hlasovať: 
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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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-15 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2004 
o ustanovení školských rád. 
 
 
 
Ad. 16 Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009  
            o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou 
 
     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 6-1/2009 zo dňa 17. 02. 2009 
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad 
Kysucou, ktorým sa zrušili Zásady hospodárenia s majetkom Obce Vysoká nad Kysucou prijaté 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2003 zo dňa 7. 4. 2003. 
Uznesením č. 1/2018-7 dňa 12. 03. 2018 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
schválilo Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a s 
majetkom štátu, ktorý obec užíva. Ich schválením malo dôjsť k zrušeniu Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2009 o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou čo sa však neudialo 
a z tohto dôvodu dochádza k duplicite, preto je nevyhnutné Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2009 o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou zrušiť. 
 
Nakoľko k predloženému Návrhu na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009  
o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-16 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou ruší Všeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2009 
o zásadách hospodárenia obce Vysoká nad Kysucou. 
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Ad. 17 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
 

v Projekty a žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za rok 2021 
1.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ENVITOMENTÁLNY FOND 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
Program:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

Názov 
projektu 

ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSI 
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY s. č. 215 

 
Cieľ projektu - Výmena strešnej krytiny a zateplenia jednoplášťovej strechy 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok...........................................................................150.995,00 € 

Spolufinancovanie .................................................................................   7.947,11 € 
Spolu.................................................................................................... 158.942,11 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 05.02.2021 

 
   2.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA KIA 
Kia Motors Slovakia, s.r.o. 
Program: Šport v regióne 2021 

Názov 
projektu 

MODERNÁ ŠATŇA PRE  PRÍPRAVKU  A NOVÁ TRIBÚNA PRE 
RODIČOV 

Cieľ projektu - Modernizácia priestorov šatní pre hráčov prípravky- výmena okien, výmena 
elektroinštalácie, vybudovanie sprchy... 

- Oprava tribúny a jej zastrešenie. 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 4.000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................2.080,00 € 
Spolu....................................................................................................... 6.080,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  
Žiadosť zaslaná dňa 12.02.2021 

 
3.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 
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Názov 
projektu 

RUŽENCOVOU CESTOU SPOLOČNE DO SVETA 

 
Cieľ projektu - Osadenie piatich umeleckých skulpúr pozostávajúcich z  kríža vyrobeného  

z ocele  a umelecky korodovaného Kornetu s náboženskou tematikou  osadeného 
na betónových podstavách - pozdĺž „drotárskeho chodníka“  z osady Vrch rieka 
od kaplnky sv. Márie do centra obce, ktoré majú symbolizovať päť tajomstiev 
štyroch sv. ružencov  
Hlavný cezhraničný partner: 
OBEC HUTISKO SOLANEC 

Náklady (€) Požadovaná čiastka z príspevku EFRR (max.85) .........................26.360,00 € 
Požadovaná čiastka zo št. rozpočtu (10%)....................................  3.101,20 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................  1.550,60 € 
Celková výška projektu ................................................................ 31.012,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 17.02.2021 

 
4.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA KIA 
Motors Slovakia 
 

Názov 
projektu 

ZELENÝ PLOT 
 

Cieľ projektu Realizácia výsadby živého plota v mieste jestvujúceho poškodeného oplotenia 
v areáli ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. Výsadba sadeníc živého 
plota uskutočnia žiaci ZŠ prípadne rodičia detí z MŠ.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................1.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................   200,00 € 
Spolu....................................................................................................... 1.200,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 22.03..2021 

 
5.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA COOP Jednota 
 

Názov 
projektu 

TANCE, ZVYKY, PESNIČKY DEDUŠKA A BABIČKY 
 

Cieľ projektu - Prezentácia DFS pi ZŠ E.A. Cernana – zakúpenie vhodného oblečenia 
a rekvizít za účelom propagácie folklóru, miestnych tradícií a remesiel  
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Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................5.902,00 € 

 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  
Žiadosť zaslaná dňa 26.03..2021 

 
6.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA COOP Jednota 
 

Názov 
projektu 

BEZPEČNE DO ŠKOLY 
 

Cieľ projektu - Rekonštrukcia autobusovej zástavky pri ZŠ s MŠ E.A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou- vybudovanie nástupného ostrovčeka, vstavané 
LED podsvetenie, umiestnenie lavičky z ekologického betónu s USB 
zásuvkou na dobitie mobilného telefónu. 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................6000,00 € 

 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  
Žiadosť zaslaná dňa 26.03..2021 

 
7.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 

Názov 
projektu 

BESKYDE BESKYDE – PIESEŇ ZNIE 

 
Cieľ projektu - Posilnenie kultúrnej identity slovensko- českého pohraničia starých 

beskydských piesnii. 
Hlavný cezhraničný partner: 
OBEC HUTISKO SOLANEC 
 

Náklady (€) Požadovaná čiastka z príspevku EFRR (max.85) .........................1.2428,70 € 
Požadovaná čiastka zo št. rozpočtu (10%)....................................  1.462,20 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................   731,10 € 
Celková výška projektu ................................................................ 14.622,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 05.02.2021 
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8.) 

Poskytovateľ 
NFP 

FOND NA PODPORU ŠPORTU 
P.O. BOX 253 
830 00 Bratislava 
Program:  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 

Názov 
projektu 

NOVOSTAVBA TELOCVIČNE, REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ Z:Š:E:A: 
CERNANA VYSOKÁ NAD KYSUCOU 

 
Cieľ projektu - Výstavba telocvične: SO 01 Zázemie a So 02 Telocvičňa  

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok...........................................................................309.547,96 € 

Spolufinancovanie ............................................................................... 309.547,00 € 
Spolu.................................................................................................... 619.149,92 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 30.03.2021 

 
9.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Oblasť podpory: 
Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

Názov 
projektu 

REKONŠTRUKCIA STRIEDAČIEK TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 

 
Cieľ projektu - Rekonštrukcia jestvujúcich striedačiek  - oprava pokrytia, výmena 

lavičiek, pokládka  podlahy 
 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................2.329,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     650,00 € 
Celková výška projektu ................................................................ 2.979,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2021 

 
10.) 

Poskytovateľ 
NFP 

MINISTERSTVO OBRANY SR 
Kutuzova 8 
832 47 Bratislava 

Názov 
projektu 

Obnova pamätníkov v obci Vysoká nad Kysucou 

 
Žiadateľ: 
 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie:  
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Cieľ projektu 

Občianske združenie VOĽNÝ ČAS, prostredníctvom obce vysoká nad 
Kysucou 
 
- Obnova pamätníka  obetiam Semetešskej tragédie 
- Obnova pamätníka  obetiam 1. sv. vojny v Ústredí 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................4.500,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     900,00 € 
Celková výška projektu ................................................................    5.400,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný – 4.500 € 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2021 

 
11.) 

Poskytovateľ 
NFP 

FOND NA PODPORU ŠPORTU 
Stromová 9 
832 47 Bratislava 

Názov 
projektu 

Poskytnutie príspevku – COVID šport 

 
Žiadateľ: 
 
 
Cieľ projektu 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie:  
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
 
- Zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením 

COVID 19 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................3.908,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 15.04..2021 

 
12.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Slovenský futbalový zväz 
Tomášikova 30C 
821 01 Bratislava 

Názov 
projektu 

VÝSTAVBA TRIBÚNY TJ  Spartak Vysoká nad Kysucou 

 
Cieľ projektu - Výstavba tribúny z projektu „ Podpora a výstavba futbalovej infraštruktúry 

v rokoch 2019 a 2020“ 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................10.000,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................    6.396,80 € 
Celková výška projektu ................................................................    16.396,80€ 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný – 10.000 € 
Žiadosť zaslaná dňa 13.09.2019 
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13.) 

Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA PONTIS  FOND PRE TRANSPARENTNÉ SLOVENSKO 
Zelinárska 2 
821 08 Bratislava 

Názov 
projektu 

Transparentné informácie vo Vysokej nad Kysucou 

 
Žiadateľ: 
 
 
Cieľ projektu 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie:  
Občianske združenie VOĽNÝ ČAS, prostredníctvom obce vysoká nad 
Kysucou 
 
- Zlepšenie transparentnosti fungovania samosprávy a sprístupnenie 

informácií a administratívy všetkým obyvateľom obce – 3Ks e-násteniek  
(2ks v budove OcÚ a 1Ks v budove ZŠ E.A. Cernana)  

- Zlepšiť IT zručnosti marginalizovaných a ohrozených skupín obyvateľov, 
využitie medzigeneračného dialógu na ich zlepšenie. 
 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................21.149,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................       0,00 € 
Celková výška projektu ................................................................    21.149,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný  
Žiadosť zaslaná dňa 11.05.2021 

 
14.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Výzva predsedu č. 2/2021 

Názov 
projektu 

DROTÁRSKY ČASOSTROJ – vypracovanie PD 

 
Cieľ projektu Spracovanie PD pre vytvorenie architekt. A technického prvku symbolizujúci 

drotárstvo a propagácia miestnej časti Vrchrieka, ktorá bola „srdcom“ 
drotárstva  

Náklady (€) Požadovaná čiastka ................................................ .........................6.000,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje )..........................................................    1.200,00 € 
Celková výška projektu ................................................................... 7.200,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený   
Žiadosť zaslaná dňa 31.05.2021 
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Nakoľko k bodu Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-17 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou berie na vedomie informáciu o zapojení sa 
obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev a úspešnosti podaných žiadostí. 
 
 
 
Ad. 18 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021 a Rozpočtové  
           opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021 
 
 
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom 
videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021, ktoré 
je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 
 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 7/2021, ktoré bolo v 
kompetencii starostu obce 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-18.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou           
č. 7/2021.  
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     Zároveň v tomto bode hlavná účtovníčka obce predniesla poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2021, ktoré je súčasťou 
Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021. 
 

• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2021 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2021  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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-18.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 4/2021, ktoré 
je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021. 
 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021  
 
     Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021. 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu  obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-18.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 8/2021. 
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Ad. 19 Rôzne 
 
Starosta obce 
 

• Informácia o zavedení zberu BROK 
 
     Od 01. 01. 2021 sa zavádza pre obce a mestá povinnosť zaviesť zber BRO - Kuchynský 
odpad. V čase od 01. 01. 2021do 30. 06. 2021 mala obec čas na prípravu alebo zdokonalenie 
systému zberu. Od 1. 7. 2021 je 100% povinnosť zaviesť zber BROK v zmysle zákona 79/2015 
o odpadoch v nadväznosti na § 81, bod 7 b. 
     Obec v tomto čase intenzívne pracovala na distribúcii kompostérov v rámci projektu 
„Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie Obce Vysoká nad Kysucou“. 
Obec Vysoká nad Kysucou si od 01. 07. 2021 uplatňuje výnimku v zmysle  § 81, odst. 21. bod 
b) tým, že kuchynský odpad je kompostovaný v 100 % domácnostiach a to tak, že do každej 
nehnuteľnosti bol odovzdaný záhradný kompostér. Ten, kto odmietol prevziať kompostér, 
vydal čestné vyhlásenie, že BROK kompostuje vo vlastnom kompostovisku. 
     Doposiaľ nevyriešený stav zberu BROK evidujeme v nájomných bytových domoch s 
priemerným počtom nájomcov cca 38 os/objekt.  V tomto prípade navrhujeme zaviesť pre 
nájomných bytov č. 1142 a č. 1259 zber BROK externou firmou. 
K bytovým nájomným domom č. 1142 a č. 1259 navrhujeme umiestniť 1x 120 lit. nádobu na 
objekt na odvoz a zhodnotenie BRO kuchynského odpadu v zmysle cenovej ponuky č. 2. 
Frekvencia vývozu BRO musí byť minimálne 2x mesačne s odporúčaním od marca do 
novembra 4x mesačne. Kompromis v počte vývozov je nastavený na 40 vývozov za rok v 
predpokladanej výške 816,00 € s DPH/rok/objekt. Nateraz je potrebné zakúpiť 4x nádoby (2 
nádoby na objekt) na výmenu, ktoré budú uskladnené u odberateľa. Firma si stanoví deň 
vývozu, my sa musíme prispôsobiť, pretože vyvážajú len 2 nádoby. Firma dovezie prázdnu 
vydezinfikovanú nádobu, umiestni  ju na stojisko a plnú nádobu naloží a odvezie. Cena 120 lit. 
nádoby je 38,40 € s DPH.  
 
Nakoľko k predloženej informácií o zavedení  zberu BROK 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zavedení zberu BROK pre nájomné 
bytové domy s. č. 1142 a s. č. 1259 formou vývozu 120 lit. nádob externou spoločnosťou. 
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• Nový cenník WOOD Energy 
 
Starosta obce 
     Dňa 24. 05. 2021 bola obci Vysoká nad Kysucou doručená informácia o Úprave ceny 
odpadov spoločnosti WOOD Energy s.r.o. Informácia bola obciam rozoslaná na vedomie. 
Zmena cien sa netýka komunálneho odpadu, ale špecifických zložiek odpadu. 
 
 

• Návrh na zaevidovanie hasičského vozidla do osobitej evidencie 
 
Starosta obce 
     Obci Vysoká nad Kysucou ako zriaďovateľovi DHZ Vysoká nad Kysucou bol doručený 
ústny návrh predsedu DHZ Vysoká nad Kysucou pána Miroslava Dormana o zaradenie vozidla 
CAS TATRA 148 do osobitej evidencie hasičských vozidiel. V tomto prípade ide o skutočnosť, 
kedy vozidlo zostáva v majetku obce a v užívaní DHZ Vysoká nad Kysucou, no jeho zaradenie 
v osobitej evidencii hasičských vozidiel by znamenalo, že s vozidlom nebudeme musieť 
absolvovať pravidelnú plnohodnotnú STK, ale iba na tzv. „skrátenú STK“, ktorá síce bude 
taktiež raz ročne no je lacnejšia a rieši iba samotné jazdné vlastnosti vozidla mimo napr. emisií 
(čo je pri takomto vozidle pochopiteľne problém s prihliadnutím na jeho výkon a silu), svetiel 
atď.  
 
Nakoľko k predloženému  Návrhu na zaevidovanie hasičského vozidla do osobitej evidencie 
hasičských vozidiel 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.2 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaradením vozidla CAS TATRA 148, EČV CA-062AE do 
osobitej evidencie hasičských vozidiel. 
 
 

• Výročná správa TKO Semeteš 
 
Starosta obce 
     Výročná správa a Účtovná závierka TKO Semeteš overená audítorom Vám bola zaslaná 
elektronicky. Prosím o vznesenie prípadných žiadostí o doplnenie. 
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Nakoľko k Výročnej správe TKO Semeteš 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu a Účtovnú závierku TKO Semeteš. 
 

• Zásielkovňa – ZBOX 
 
Starosta obce 
     Obci Vysoká nad Kysucou bola doručená ponuka na umiestnenie tzv. Z-BOX-u. Ide o box, 
ktorý by prevádzkovala spoločnosť Zásielkovňa. Kým klasické poštové prevádzky sú otvorené 
len v určitý čas, samoobslužné boxy môžu byť obyvateľom k dispozícii nonstop. Tým sa zvýši 
dostupnosť verejnej služby a komfort ľudí, ktorí žijú, prípadne trávia svoj čas na vidieku a v 
menších mestách. Spoločnosť Zásielkovňa preto ponúka dostupnejšú alternatívu k poštovým 
službám v podobe výdajných boxov.  
     Z-BOXy budú́ k dispozícií nonstop 24/7, obyvatelia nebudú obmedzovaní časom príchodu 
kuriéra alebo otváracími hodinami poštovej prevádzky.  
Bezpečnosť a bezkontaktnosť doručovania – pre vyzdvihnutie zásielky postačí obyvateľom len 
mobilný telefón so stiahnutou aplikáciou.  
     Náklady na inštaláciu bude znášať Zásielkovňa, obec poskytne len priestor na prenájom 
priestranstva na inštaláciu boxu.  

V našej obci existujú aktuálne dve prevádzky, ktoré ponúkajú služby odoslania či 
vyzdvihnutia zásielky zo Zásielkovne. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na umiestnenie Z-BOX-u nemal nikto žiadne doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár,  Jozef  Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav 

Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.4 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s umiestnením Z-BOXu v obci Vysoká nad Kysucou.  
Odôvodnenie: Službu Zásielkovne v obci ponúkajú aktuálne dve prevádzky (jedna je v centre 
obce a druhá na Nižnom Kelčove), ktoré by mohli stratiť svojich zákazníkov. 
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• Adam Vanek, Vyšný Kelčov č. 660, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

Žiadosť o prenájom 
 
Ide o prenájom priestorov bývalej náraďovne v telocvični vo Vyšnom Kelčove za účelom 
prevádzkovania posilňovne. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti Adama Vaneka, Vyšný Kelčov č. 660, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o prenájom priestorov v telocvični vo Vyšnom Kelčove 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Adama Vaneka, bytom Vyšný Kelčov č. 660, 023 55  
Vysoká nad Kysucou  o prenájom nebytových priestorov v budove telocvične vo Vyšnom 
Kelčove s.č. 658 (bývalá náraďovňa) za účelom prevádzky posilňovne a stanovuje výšku nájmu 
v zmysle §4 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových 
priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou na 10 €/mesiac čo 
predstavuje 120 € za kalendárny rok. 
 
 

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

 
Starosta obce 
     Pána Imricha Trojáka sa nám podarilo pred mnohými rokmi do zariadenia umiestniť 
doslova na poslednú chvíľu a to priamo z ulice. Jeho príjem, je však nedostačujúci 
a i napriek skutočnosti, že sú mu poskytované len základné služby, v zariadení mu 
každoročne vzniká dlh. V zariadení s ním nie sú problémy a pravda je taká, že ak by 
zariadenie opustil, nemá sa kam vrátiť – dom v ktorom býval zhorel. Odporúčam preto 
obecnému zastupiteľstvu túto žiadosť podporiť. 

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Dala by som návrh poslať do zariadenia 150 €, vykryjeme aspoň čiastočne 
pohľadávku p. Imricha Trojáka. Neviem si predstaviť, čo by s ním bolo, keby ho poslali 
zo zariadenia preč, nemá sa kam vrátiť. 
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Nakoľko k predloženej žiadosti o finančný príspevok z dôvodu pohľadávky p. Imricha Trojáka 
nemal nikto žiadne iné návrhy 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.6 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1. žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica č. 107, 022 01 Čadca o finančný 
príspevok  

2. vyplatenie pohľadávky p. Imricha Trojáka vo výške 150 €. 
 
 

• Združenie vlastníkov súkromných lesov  Semeteš – Závršie 
p. Jozef Slaziník, Thurzova č. 1347/10, 014 01  Bytča 

 
Starosta obce 
    Keďže pôvodný nájomca p. Jozef Slaziník zomrel a v následnej voľbe bol za nového 
nájomcu zvolený jeho syn p. Jozef Slaziník, je potrebné uzavrieť novú nájomnú zmluvu 
medzi novým nájomcom a obcou Vysoká nad Kysucou ako prenajímateľom, na ktorú je 
samozrejme nutný súhlas obecného zastupiteľstva. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu nájomnej zmluvy medzi Združením vlastníkov súkromných 
lesov Semeteš - Závršie a obcou Vysoká nad Kysucou 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.7 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí z uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Združením vlastníkov 
súkromných lesov Semeteš - Závršie a obcou Vysoká nad Kysucou. 
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• Žiadosť o odkúpenie pozemku  
p. Milan Greguš, Mierová 2075/120, 821 05  Bratislava 

  
Starosta obce  
    Predložená žiadosť je bezpredmetná, nakoľko obec nie je vlastníkom parcely C-KN 
1551, ktorú chce p. Milan Greguš odkúpiť. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Milana Greguša, Mierová 2075/120, 821 05  Bratislava 
o odkúpenie pozemku žiadne 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.8 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Milana Greguša, bytom Mierová 2075/120, 
821 05  Bratislava o odkúpenie parcely C-KN 1551, ale nakoľko obec Vysoká nad Kysucou nie 
je vlastníkom parcely C-KN 1551 nemôže dôjsť k jej odpredaju. 
  
 

• Návrh na vyradenie majetku  
ZŠ s MŠ E. A. Cernana – Materská škola, Školská jedáleň 

 
Nakoľko k predloženému Návrhu na vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana – Materská 
škola, Školská jedáleň 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku ZŠ s MŠ E. A. Cernana – Materská 
škola, Školská jedáleň v zmysle predloženého návrhu a zoznamu. 
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• Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženému Návrhu na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana v zmysle predloženého návrhu a zoznamu. 
 
 

• Organizácia nového školského roka 2021/2022 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
     Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému zastupiteľstvu 
organizáciu nového školského roka 2021/2022. 
 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     V zmysle zákona 245/2008 Z. z. sa zápis do prvého ročníka ZŠ S MŠ E. A. Cernana 
konal z dôvodu pandémie Covid -19 formou elektronického zápisu bez účasti žiaka od 
01. 04. 2021 do 30. 04. 2021. Na žiadosť zákonných zástupcov detí, ktoré do 31.08. 2021 
dovŕšia šiesty rok života, bolo zapísaných 25 detí, z toho 20 detí bolo prijatých na riadne 
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ E. A. Cernana a 4 deti pokračujú 
v plnení povinnej predškolskej dochádzky v MŠ, 1 dieťa bude plniť povinnú školskú 
dochádzku v zahraničí. Dve deti zo spádovej oblasti zákonní zástupcovia zapísali na 
plnenie školskej dochádzky v ZŠ Makov. 

 
Počty žiakov zapísaných do jednotlivých ročníkov pre školský rok 2021/2022 

Ročník Počet žiakov Počet tried 
1. 20+1 v zahraničí  2 
2. 14 1 

3. A/B 15/15 2 
4. 19 1 
5. 23 1 
6. 22 1 
7. 24 + 1v zahraničí 1 
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8. 23 1 
9. 13 1 

Spolu: 190 11 
 

     Podľa predbežných prihlášok žiakov do ŠKD  v školskom roku 2021/2022 navrhujem 
3 oddelenia ŠKD. Prihlásených je 75 žiakov a predpokladám, že po vytvorení rozvrhu 
krúžkovej činnosti a vyučovania elokovaného pracoviska ZUŠ sa počet mierne navýši. 
V materskej škole je na školský rok 2021/2022 zapísaných spolu 62 detí z toho 47 detí 
do MŠ Ústredie a 15 detí do alokovaného pracoviska Vyšný Kelčov. 
      Z ohľadom na počet prihlásených navrhujem otvoriť 3 oddelenia v MŠ Ústredie a 1 
oddelenie v alokovanom pracovisku Vyšný Kelčov. Predbežný počet žiakov v školskom 
roku 2021/2022 je 190, z toho 2 žiaci budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 
V materskej škole bude zaradených 62 detí.  

 
Nakoľko k predloženému návrhu Organizácie nového školského roka 2021/2022 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.11 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Organizáciu školského roka 2021/2022 ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 
 

• Žiadosť o udelenie výnimky pre 1. a 9. ročník v školskom roku 2021/2022 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Vzhľadom na platnú legislatívu sa obraciam na obecné zastupiteľstvo so žiadosťou 
o udelenie výnimky a povolenie triedy s nižším počtom žiakov. Podľa platnej legislatívy 
je minimálny počet žiakov triedy 2. stupňa základnej školy 15 žiakov a maximálny počet 
je 29. žiakov. V školskom roku 2021/2022 bude 9. ročník navštevovať 13 žiakov 
a udelenie výnimky a súhlas obecného zastupiteľstva je v tomto prípade potrebný. 
    Taktiež žiadam o udelenie výnimky pre 1. ročník, zapísaných je 20 interných žiakov 
a 1 žiak, ktorý bude náš kmeňový, ale povinnú školskú dochádzku bude plniť vo Veľkej 
Británii. Minimálny počet žiakov 1. ročníka je 11 žiakov a maximálny počet je 21 žiakov.  
     Dve triedy považujem za potrebné z dôvodu, že pracovať so žiakmi 1. triedy 
v maximálnom možnom počte je mimoriadne náročné a efektivita výučby je 
diskutabilná. Na zreteli musíme mať aj možnosť, že v priebehu školského roka môže 
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znova nastať obdobie dištančného vzdelávania, ktoré je v 1. ročníku mimoriadne 
komplikované. Po ukončení prvého ročníka sa tieto triedy opäť spoja. 

 
Nakoľko k predloženej Žiadosti o udelenie výnimky pre 1. a 9. ročník v školskom roku 
2021/2022 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.12 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o udelenie výnimky pre 1. a 9. ročník v školskom roku 2021/2022. 
 
 

• Návrh na presun inventárnych predmetov 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 215, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
Návrh rieši presun správy inventárnych predmetov medzi ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
a obecným úradom 
1) evidovaných v správe obecného úradu v rozsahu priloženého inventárneho súpisu do 

správy ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
2) evidovaných v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana v rozsahu priloženého 

inventárneho  súpisu do správy obecného úradu 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na presun inventárnych predmetov v rozsahu priloženého 
inventárneho súpisu do správy ZŠ s MŠ E. A. Cernana a v rozsahu priloženého 
inventárneho  súpisu do správy obecného úradu 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun inventárnych predmetov: 

1) evidovaných v správe obecného úradu v rozsahu priloženého inventárneho súpisu do 
správy ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
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2) evidovaných v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana v rozsahu priloženého 
inventárneho  súpisu do správy obecného úrad 

 
 

• Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
p. Peter Cipko, Semeteš č. 1027, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
 

Starosta obce 
     Predmetný pozemok som si bol pozrieť aj so žiadateľom. Pozemok sa nachádza za 
„starou školou“ na Semeteši. Žiadateľ ho viac menej i užíva. Pozemok je v celosti 
zapísaný na obec a žiadateľovi som skôr ako odkúpenie navrhol i prípadný prenájom. 
Doručená však bola žiadosť na odpredaj. Konečné rozhodnutie má samozrejme obecné 
zastupiteľstvo. 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Skôr by som navrhoval dať p. Cipkovi pozemok len do prenájmu, nakoľko ho teraz 
aj tak užíva, ale obec z toho nič nemá. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Tiež by som bol za to,  dať p. Cipkovi pozemok len do prenájmu. 

 
Nakoľko k predloženej Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku nemal nikto žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Mgr. Katarína Chnapková 

Uznesenie č. 4/2021-19.14 
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom pozemku C-KN 6201 nakoľko tento pozemok 
nie je pre obec prebytočným majetkom. 
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• Výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 1 v nájomnom bytovom  dome  č. 1259 
p. Ľubomíra Valachová, Vysoká nad Kysucou č. 1162, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej Výpovedi  zmluvy o nájme bytu č. 1 v nájomnom  bytovom dom č. 
1259 nemal nikto žiadne iné pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto 
žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.15 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpoveď zmluvy o nájme bytu č. 1 v nájomnom bytovom 
dome s. č. 1259 podanou p. Ľubomírou Valachovou, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1162, 023 
55 Vysoká nad Kysucou a to dohodou ku dňu 16. 07. 2021.   
 
 

• Žiadosť o prenájom priestorov 
Základná umelecká škola, organizačná časť Spojenej školy, Stred č. 179, 023 54  
Turzovka 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti o prenájom priestorov v budove ZŠ s MŠ E. A. Cernana nemal 
nikto žiadne iné pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 4/2021-19.16 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Základnej umeleckej školy, organizačná časť 
Spojenej školy, Stred č. 179, 023 54  Turzovka o prenájom priestorov v budove ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana. 
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Ad. 20 Interpelácie poslancov 
 

Jozef  Zborovan, poslanec OZ 
     Chcel by som sa opýtať, ako to vyzerá s výkupom pozemkov pod cintorín vo Vysokej 
nad Kysucou.  
Ešte by som chcel poprosiť, či by sa nedali vyprázdniť zberné kontajnery na staré 
šatstvo, nakoľko už vrecia s oblečením ľudia odkladajú ku kontajneru, lebo je plný. 
 
 
Starosta obce 
     K výkupu pozemkov sme spracovali zoznam a chceme pozvať spoluvlastníkov na 
osobné prejednanie, no bránili nám v tom práve protipandemické opatrenia. 
Čo sa týka toho šatstva vyzveme odberateľa. 
 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, čo s elektrickým stĺpom na Semeteši buď je to č. 1 alebo č. 
2, už sme to spolu konzultovali. 
 
Starosta obce 
     O poruche vieme. Je spôsobená opravou elektrického vedenia, ktorú realizovali 
pracovníci SSE no naše vedenie nerealizovali. Poruchu musíme odstrániť s pomocou 
plošiny, lebo tam budeme ťahať i časť vedenia. 
 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť vyčistiť odvodňovací kanál poza rodinný dom p. Hrancovej, 
chcem sa opýtať, či mosty ako na ihrisko sú v správe obce, ak áno nedalo by sa zábradlie 
na moste ponatierať, nakoľko je veľmi skorodované.  
     Lipa, ktorá sa dala orezávať mala byť radikálnejšie orezaná nakoľko na nej zostali 
dlhé konáre a celkovo tento strom nie je v dobrom stave, je prehnitý. Je to tam naozaj 
nebezpečné. 
 
Starosta obce 
     Priekopu zaradíme do plánu prác no jej prečistenie sa však bude musieť realizovať 
strojovo. 
Zábradlia skúsime realizovať v závislosti na realizovaných prácach a počtu 
brigádnikov, ktorí sa nám nahlásia. 
Orezanie lipy realizovali Štátne lesy, ktoré sú užívateľom pozemku. Bola na nej 
realizovaná aboretická úprava. Mali sme vzájomnú dohodu, že pristavíme vlečku 
a pracovníci orezané konáre naložia. Nakoniec to dopadlo tak, že lipu orezali, konáre 
nechali na zemi ako napadali a my sme museli ešte konáre nahadzovať na vlečku. 



 

Strana 45 z 45 Zápisnica č. 4/2021 
 
 

Nakoľko obec nie je ani vlastníkom ani užívateľom aktuálny stav musíme iba 
akceptovať. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcel by som poprosiť, či by sa nedali zladiť hlásenia obecného rozhlasu vo Vysokej 
nad Kysucou s Turzovkou, nakoľko na Nižnom konci na chotári sa hlásenia  prekrikujú. 
 
Starosta obce 
     Neviem do akej miery to pôjde, no skúsime to nejako časovo zladiť. 
 
Milan Pivko, poslanec OZ 
    Chcel by som poprosiť, či by nebolo možné vyspraviť cestu výfrezkom  k rodinnému 
domu p. Anny Kaňákovej. 
 
Starosta obce 
     Z výfrezku, ktorý máme z rekonštrukcie cesty II/487 chceme realizovať práve opravu 
miestnych komunikácií. Takže pokúsime sa zrealizovať v závislosti od množstva 
materiálu. 

 
 
Ad. 21 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 štvrtú schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
v  kalendárnom roku 2021 ukončil o 16:00 hod. 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
   prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Jantošová                                    ..................................... 

Mgr. Janka Jurčová                                                .....................................      

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


