Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice: 5/2021

dátum: 17. 08. 2021

Strana 1 z 6 Zápisnica č. 5/2021

Zápisnica OZ č. 5/2021
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného
17. 08. 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
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. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev
Predkladá: starosta obce
4.

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 5. 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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2021-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 17. 08.
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: Ing. Miroslav Dočár
Jozef Zborovan
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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2021-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú
komisiu.

Ad. 3 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev
Starosta obce
•

Projekt „Beskyde Beskyde – pieseň znie“

Obec Vysoká nad Kysucou v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika podala žiadosť pod názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“ Projektovým
partnerom je obec Hutisko-Solanec.
Realizáciou projektu „Beskyde Beskyde – pieseň znie“ chceme posilniť kultúru identitu
slovensko – českého pohraničia zachovaním starých beskydských piesní v novom šate z oboch
strán štátnej hranice. Projektoví partneri spoločne so svojimi spolkami – folklórnymi skupinami
a hudbami vytvoria spoločný audiovizuálny projekt. Podstatou projektu bude zorganizovať
a vytvoriť nové spoločné kultúrne podujatie oboch partnerov, ktorého sa zúčastnia folklórne
zoskupenia oboch partnerov. Samostatnou aktivitou projektu bude vytvorenie audiovizuálneho
nahrávok jednotlivých folklórnych súborov, Spolu so záznamom spoločného kultúrneho
podujatia sa vytvorí audiovizuálne dielo – online spevník. Súčasťou projektu je i nákup
a prenájom audiovizuálneho vybavenia a nevyhnutnej javiskovej architektúry. Jednou z aktivít
bude i vydanie spoločného propagačného materiálu a nákup drobných propagačných
predmetov.
Cieľom tohto projektu je prispieť k podpore spolupráce medzi obcami a občanmi
cezhraničného regiónu, zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce miestnych a regionálnych
spolkov a tak šíriť a zachovávať ľudové umenie, naše kultúrne bohatstvo a dedičstvo pre
budúce generácie.
Na 7. zasadnutím Regionálneho výboru Fondu malých projektov, ktoré sa konalo dňa
25. 06. 2021, bola naša žiadosť o poskytnutí NFP s názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“,
kód SK/FMP/11b/07/019 odporučená na schválenie. Regionálny výbor Fondu malých
projektov však navrhol celkové zníženie rozpočtu malého projektu oproti podanej žiadosti
o 4 410,00 EUR. Znamená to, že oprávnené náklady malého projektu budú 10 212,00 EUR
z toho spolufinancovanie z ERDF 8 680,20 EUR a zo štátneho rozpočtu 1021,20 EUR.
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Doba realizácie projektu mala byť v mesiacoch august až október 2021. Z dôvodu hroziacej
tzv. tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace a možné obmedzenia by mohli
zámer vážne narušiť, projekt by bol realizovaný v máji až júli 2022.
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. Termín v tomto prípade má obec do 19. augusta 2021.
Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, realizovať vyššie opísaný projekt vrátane
jeho spolufinancovania vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutí pomoci, vo výške 5% tj. 510,60 EUR;

Nakoľko k predloženému návrhu na zapojenie sa do projektu Beskyde Beskyde - pieseň znie
nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 5/2021-3
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu
"Beskyde Beskyde – pieseň znie",
2. za účelom realizácie malého projektu "Beskyde Beskyde – pieseň znie" schvaľuje:
a) zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
b) zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; tj. vo
výške 10 212,00 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. 510,60 EUR.
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Ad. 4 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 piatu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
v kalendárnom roku 2021 ukončil o 13:30 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Miroslav Dočár

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

Jozef Zborovan

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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