Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice: 6/2021

dátum: 07. 09. 2021
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Zápisnica OZ č. 6/2021
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného
07. 09. 2021 v pamätnej izbe E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou so
začiatkom o 13:00 hod.

Prítomní:
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha
Poslanci OZ : Ing. Miroslav Dočár
Mgr. Katarína Chnapková
Jozef Zborovan
Daniel Lysík
Mgr. Katarína Jantošová
Miroslav Dorman
Mgr. Janka Jurčová
Milan Pivko
Neprítomní poslanci OZ: Ing. Marek Vavrica
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia)
Predkladá: starosta obce
4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
– Nižný Kelčov (videoprojekcia)
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková
5. Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou
– Ústredie (videoprojekcia)
Predkladá: Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková
6. Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 (bude
zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
7. Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2020 a Výročnej správy za rok 2020 (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
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8. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec
9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou
Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Jana Kubalová
10. Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev (videoprojekcia)
Predkladá: Ing. Ladislav Kubačák
11. Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 a č. 10/2021 (videoprojekcia)
Predkladá: Jana Kubalová
12. Rôzne (videoprojekcia)
13. Interpelácie poslancov
14. Záver

Ad. 1 Otvorenie
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal
poslancov a ostatných prítomných hostí na 6. 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
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2021-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 07.
09. 2021.
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Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Milan Pivko
Mgr. Janka Jurčová
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Mgr. Katarína Jantošová

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice ako i návrhovú
komisiu.

Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ
Starosta obce
Uznesenie č. 2/2017-7.5
v Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou a do cesty a vstup na plochu nad
trafostanicou budú osadené odrážky, ktoré budú zaústené do odvodňovacieho kanála
pozdĺž miestnej komunikácie.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval, nakoľko nedošlo k technickému
vyriešeniu predmetu žiadosti.
Uznesenie č. 3/2017-5.7
v Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Terézie Kubicovej o odvodnenie cesty a obec
zrealizuje výkop vsakovacej drenáže, čím by malo dôjsť aspoň k čiastočnému
zamedzeniu vytekaniu vody na teleso cesty.
Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nezrealizoval, nakoľko nedošlo k technickému
vyriešeniu predmetu žiadosti.
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Rok 2018
Uznesenie č. 7/2019-8.5
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom
Petzvalova 67, 010 15 Žilina o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov.
Pozn.: Predmet žiadosti preverí priamo na mieste, v závislosti od počasia, Komisia pre
oblasť životného prostredia a výstavby.
Podanie správy: Obec odoslala dotknutým spoluvlastníkom pozemkov, cez ktoré by mohol
byť vedený nový prístup do osady Dučkov, žiadosť o vyjadrenie sa. Zatiaľ nám nebolo
doručené žiadne stanovisko. Medzičasom však Lesy SR zrealizovali opravu aktuálnej
prístupovej komunikácie.
Uznesenie č. 8/2019-5.3
v Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie návrh na vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté
deti
2. poveruje komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva o prípravu materiálu,
ktorý určí ďalší postup.
Podanie správy: Komisia k danej veci ešte nezasadala.

Uznesenie č. 1/2020-7.9.1
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká
nad Kysucou č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
Odôvodnenie: Z dôvodu, že predmetom žiadosti je časť parcely, ak žiadateľ trvá na svojej
žiadosti je nutné doložiť vytýčenie predmetnej časti parcely geometrickým plánom, ktorý
nechá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady.
Uznesenie č. 5/2020-4.1
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na
stanovenie kúpnej ceny za pozemku KN-E 2037 v katastrálnom území Vysoká nad
Kysucou, z ktorej sa GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom Mikolajom dňa 17. 6.
2020, odčlenila parcela KN-C 1944/6 - t.t.p. o výmere 441 m2. Táto novovytvorená
parcela KN-C 1944/6 bude predmetom ocenenia.
Podanie správy: Na základe objednávky Ing. Vladimír Kubinec vypracoval znalecký
posudok č. 164/2020 zo dňa 25. 11. 2020, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota
pozemku – parcela KN-C 1944/6, vytvorená GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom
Mikolajom dňa 17. 6. 2020. Všeobecná hodnota pozemku v zmysle uvedeného znaleckého
posudku je 7,02 EUR/m2. Uvedená vec je aktuálne prejednávaná so žiadateľom.
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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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí
obecného zastupiteľstva.

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

Starosta obce
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.
Dňa 18. 09. 2021 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 14 v 16
bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov.
V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve
upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní
podmienok uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej
zmluvy bol žiadateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom
skončenia nájmu nájomného bytu čo sa udialo.
Dňa 17. 08. 2021 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou plochou
61,95 m2.
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• Zuzana Matejová, bytom Nižný Kelčov 1142/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou
plochou 61,95 m²

Nakoľko k predloženej žiadosti p. Zuzany Matejovej, bytom Nižný Kelčov 1142/14, 023 55
Vysoká nad Kysucou o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou
plochou 61,95 m² nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
obecnému zastupiteľstvu o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 14 s výmerou 61,95 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov pani
Zuzane Matejovej v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 1 rok.

Ad. 5 Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p .č. 1259 vo Vysokej nad
Kysucou - Ústredie
Mgr. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku výstavby
Dňa 10. 09. 2021 uplynie troj-ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 10 v 14
bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN
O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované
uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bol žiadateľ informovať nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu čo sa
udialo.
Dňa 26. 08. 2021 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 s podlahovou plochou
35,67 m2.
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Nakoľko k predloženej žiadosti p. Anny Jankechovej o pridelenie nájomného bytu č. 10
s výmerou 35,67 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou nemal
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu
o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-5.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 10 s výmerou 35,67 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Anne Jankechovej v zmysle
predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.

Mgr. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku výstavby
Dňa 30. 08. 2021 uplynula troj-ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 9 v 14
bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN
O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované
uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bol žiadateľ informovať nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu čo sa
udialo.
Dňa 12. 08. 2021 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s podlahovou plochou
34,57 m2.
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Nakoľko k predloženej žiadosti p. Pavla Koleňáka o pridelenie nájomného bytu č. 9 s výmerou
34,57 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou nemal nikto žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu o tejto žiadosti
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-5.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 9 s výmerou 34,57 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pánovi Pavlovi Koleňákovi
v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.
Mgr. Dávid Nekoranec, pracovník na úseku výstavby
Dňa 10. 09. 2021 uplynie troj-ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 12 v 14
bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN
O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru
zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované
uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bol žiadateľ informovať nájomcu
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu čo sa
udialo.
Dňa 19. 08. 2021 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s podlahovou plochou
76 m2.
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Drahomíry Závodníkovej o pridelenie nájomného bytu č. 12
s výmerou 76 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou nemal nikto
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu o tejto
žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2021-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 12 s výmerou 76 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Drahomíre Závodníkovej
v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.
Starosta obce
Schválením ukončenia nájomnej zmluvy 2-izbového bytu č. 1 s výmerou 67,7 m²
Uznesením č. 4/2021-19.15 došlo k jeho uvoľneniu.
Poprosil by som predsedu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva Ing.
Miroslava Dočára, aby predniesol stanovisko k prideleniu 2-izbového bytu č. 1 s výmerou
67,7 m² v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou.

•
•
•

Ing. Miroslav Dočár, predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva
Komisia prejednala predložené žiadosti:
Zuzana Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 290, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Petronela Buchczárová, Olešná č. 16, 023 57 Podvysoká, Tomáš Dorociák, Vyšný
Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Nikola Trojáková, Erik Adamec, bytom Makov č. 295, 023 56 Makov

Komisia navrhuje prideliť uvedený byt p. Zuzane Kubačákovej, bytom Vysoká nad Kysucou
č. 290, 023 55 Vysoká nad Kysucou. Komisia pri rozhodovaní prihliadala na to, že
žiadateľka má dve maloleté nezaopatrené deti.
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Zuzany Kubačákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 290,
023 55 Vysoká nad Kysucou o pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 67,7 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky,
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu 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
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2021-5.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 67,7 m² v 14–
bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou pani Zuzane Kubačákovej, bytom
Vysoká nad Kysucou č. 290, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženej žiadosti a
stanovuje dobu nájmu na 1 rok.
Odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo vyhádzalo pri svojom rozhodovaní z Čl. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
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rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prihliadalo na
skutočnosť, že žiadateľka p. Zuzana Kubačáková má dve maloleté nezaopatrené deti.

Ad. 6 Správa nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke
za rok 2020
Starosta obce
Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za kalendárny rok 2020 Vám
bola zaslaná elektronicky.
Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za
kalendárny rok 2020 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
nikto
nikto

Uznesenie č. 6/2021-6
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za
kalendárny rok 2020.

Ad. 7 Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky
za rok 2020 a Výročnej správy za rok 2020

Starosta obce
Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky za kalendárny rok
2020 a Výročnej správy za kalendárny rok 2020 Vám bola zaslaná elektronicky.
Nakoľko k predloženej Správe nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej
závierky za kalendárny rok 2020 a Výročnej správy za kalendárny rok 2020 nemal nikto žiadne
ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2021-7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení
Konsolidovanej účtovnej závierky za kalendárny rok 2020 a Výročnej správy za kalendárny
rok 2020.

Ad. 8 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta obce
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.
•

Správa o výsledku finančnej kontroly č. 26082021 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec predniesol obecnému zastupiteľstvu
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 26082021 – ZŠ s MŠ E. A. Cernana.
Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly č. 26082021 – ZŠ s MŠ E. A.
Cernana nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-8
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 26082021 –
ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

Ad. 9 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského
stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Na základe informácii z UPSVaR v Čadci k poskytnutiu dotácii na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022
nadobudli dňa 01. 08. 2021 účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov:
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
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-

návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený NR SR dňa 22. 06. 2021

Vyššie uvedené právne úpravy prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- bolo ukončené plošné poskytovanie dotácii na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku
MŠ
- doplnená bola nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie
Podľa nových pravidiel nárok na dotáciu na stravu majú:
- všetky detí v MŠ alebo ZŠ v prípade, ak je najmenej 50 % zo všetkých detí
z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
- len tie deti v MŠ alebo ZŠ, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo poberajú dávku do životného minima
- deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej
si ani jeden člen tejto domácnosti neuplatnil na toto dieťa sumu daňového
zvýhodnenia na dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.
Na základe týchto skutočností sa okruh detí, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu
veľmi zúži a už nie je možné príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na stravovanie
účtovať v zmysle Všeobecne – záväzného nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou
Vysoká nad Kysucou, nakoľko v tomto VZN nie je určená výška príspevku pre tie deti,
ktorých zákonní zástupcovia musia uhrádzať príspevok v plnej výške, a zároveň sa
zmenila aj výška dotácie z 1,20 Eur na 1,30 Eur pre tie deti, ktoré spĺňajú podmienky
nároku na dotáciu na stravu.
Nakoľko k predloženému Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených
obcou Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal
starosta obce o tomto bode hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-9
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania
zriadených obcou Vysoká nad Kysucou
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2. Uznáša sa na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania
zriadených obcou Vysoká nad Kysucou

Ad. 10 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev
Starosta obce
•

Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu služieb s. č. 200

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Hlavná aktivita: 5 A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich
z energetického auditu:
a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej
vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
c) inštalácia systémov merania a riadenia;
d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov
centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.
Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:
a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou
osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie
pri prevádzke verejných budov.
Pre projekty so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s termínom po 31. decembri 2018 je
požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0
Realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške
minimálne 30 %;
Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné obstarávanie na všetky hlavné
aktivity projektu, t. j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.
Do uvedenej výzvy by sa obec Vysoká nad Kysucou chcela zapojiť podaním žiadosti Zníženie
energetickej náročnosti budovy Domu služieb s. č. 200.
Uzávierka podávania žiadostí je: prvé kolo 29. 10. 2021 a druhé kolo 30. 11. 2021.
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Predkladám preto obecnému zastupiteľstvu návrh, aby sme sa do tejto výzvy zapojili a zadali
vypracovať energetický audit budovy a následne projektovú dokumentáciu.
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Ja súhlasím so zapojením sa do preloženej výzvy.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Tiež si myslím, že treba využiť príležitosť a keď je možnosť zapojiť sa do takejto
výzvy.
Nakoľko k predloženému návrhu vypracovať energetický audit budovy Domu služieb s. č. 200
a následne projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu, za
účelom podania žiadosti Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu služieb s. č. 200
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta
obce o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-10
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou:
1. Súhlasí s vypracovaním energetického auditu budovy Domu služieb s. č. 200
2. Súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie
vrátane rozpočtu, za účelom podania žiadosti Zníženie energetickej náročnosti budovy
Domu služieb s. č. 200 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Starosta obce
•

Cyklochodník

Aktuálne je vyhlásená i výzva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)
Prioritná os: 7 – REACT-EU
Špecifický cieľ: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu plánovaného cyklochodníka od zdravotného
strediska po novopostavený most cez rieku Kysuca za závodom K&Ten Kovo. Z niektorými
spoluvlastníkmi už máme i podpísané zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, no niektorí nám
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odmietajú odpredať svoj podiel i keď často krát malý. Pre podanie tejto žiadosti je nevyhnutné
stavebné povolenie a to nedokončíme bez vyriešenia majetkových vzťahov.
Aktuálne vo veci intenzívne konáme.

Ad. 11 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2021 a Rozpočtové
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom
videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2021, 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. 9/2021, ktoré bolo v kompetencii starostu
obce.
•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2021

Nakoľko k Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2021, ktoré bolo v
kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta
obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 6/2021-11.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
9/2021.

•

Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2021

Zároveň v tomto bode Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana predniesol
obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2021, ktoré je
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021.
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Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2021 nemal
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2021, ktoré
je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021.

•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
DHZ Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 2 211 € pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ Vysoká nad Kysucou za účelom
vyhotovenia medailí a plakiet so stuhou vo farbách obce v zmysle doručenej žiadosti DHZ
Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie Mažoretkový klub BELLA, v zast. Mgr. Dominika
Dlhopolčeková, Predmier 272, 023 54 Turzovka
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, koľko detí z Vysokej navštevuje Mažoretkový klub BELLA?
Starosta obce
Klub navštevuje celkovo 14 detí z toho je 10 detí z Vysokej.
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Nakoľko k predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
v roku 2021 pre Občianske združenie Mažoretkový klub BELLA, v zast. Mgr. Dominika
Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 600 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Mažoretkový klub BELLA,
v zast. Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka.

•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, v zast. Oľga Hancová, Vysoká
nad Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 700 € v zmysle doručenej žiadosti ZO ZPCCH Vysoká nad Kysucou, v zast. Oľga
Hancová, Vysoká nad Kysucou č. 15, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
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•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie ZO SZPB Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor Gáborík, Nižný
Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Nakoľko k predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
v roku 2021 pre Občianske združenie ZO SZPB Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor Gáborík,
Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 100 € v zmysle doručenej žiadosti ZO SZPB Vysoká nad Kysucou, v zast. Tibor Gáborík,
Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie Lupežov, v zast. Miroslav Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023 55
Vysoká nad Kysucou

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

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 300 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Lupežov, v zast. Miroslav
Zeman, Nižný Kelčov č. 561, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
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•

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2021
Občianske združenie Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad Kysucou č.
1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Nakoľko k predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou
v roku 2021 pre Občianske združenie Vysočanka, v zast. Mgr. Janka Jurčová, Vysoká nad
Kysucou č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo
výške 300 € v zmysle doručenej žiadosti Občianskeho združenia Vysočanka, v zast. Mgr. Janka
Jurčová, Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou.

•

Oslavy 60. výročia ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
Chcel by som úctivo poprosiť obecné zastupiteľstvo o navýšenie rozpočtu školy
z prostriedkov obce na pokrytie výdavkov spojených s konaním osláv 60. výročia ZŠ
s MŠ E. A. Cernana a to konkrétne na zabezpečenie pohostenia – cateringu pre
približne 60 hostí v predpokladanej sume 900 EUR.

Nakoľko k predloženej žiadosti o navýšenie rozpočtu školy z prostriedkov obce na
zabezpečenie pohostenia pri príležitosti osláv 60. výročia ZŠ s MŠ E. A. Cernana v sume
900 EUR nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2021-11.9
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s navýšením rozpočtu školy na zabezpečenie občerstvenia
formou cateringu pri príležitosti osláv 60. výročia ZŠ s MŠ E. A. Cernana v sume 900 EUR.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021

Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021.
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021
nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-11.10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2021.

Ad. 12 Rôzne
•

Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 30. 06. 2021

Starosta obce
Materiál k tomuto bodu vám bol zaslaný elektronicky, o jeho predstavenie by som poprosil
riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojza Žuffu.
Následne riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému
zastupiteľstvu Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 30. 06. 2021
Nakoľko k predloženému Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 30. 06. 2021 nemal nikto
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 6/2021-12.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 30. 06. 2021.

•

Memorandum o spolupráci v rámci projektu Žilina Beskydy 2026

Starosta obce
Mesto Žilina pripravuje kandidatúru do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
v Slovenskej republike (EHMK) a za týmto účelom zostavilo projektový tím, ktorý je poverený
prípravou finálnej prihlášky do súťaže. Projektový tím mal za úlohu pripraviť 100-stranovú
prihlášku s plánovaným konceptom a kultúrno-umeleckým programom EHMK, vrátane
projektov s medzinárodnými partnermi. Konečný výsledok bude vyhlásený po odprezentovaní
prihlášky každým kandidátskym mestom pred medzinárodnou výberovou komisiou dňa 8. 12.
2021. Víťazné mesto bude vybrané komisiou nezávislých medzinárodných odborníkov na
základe zaslanej prihlášky a následnej prezentácie a splnenia základných kritérií hodnotenia.
Mesto Žilina sa rozhodlo kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry spolu s
dlhoročnými partnerskými mestami Bielsko-Biala v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej
republike a zapojiť celý cezhraničný región pod značkou Žilina Beskydy 2026. Mesto Žilina
ponúklo obci Vysoká nad Kysucou možnosť stať sa partnerom na základe memoranda o
spolupráci. Cieľom partnerstva je využiť jedinečný kultúrny, ekonomický a inovačný potenciál,
podporovať spoluprácu medzi mestami a obcami, rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel v
rámci regiónu, ako aj snaha prezentovať obce a mestá regiónu i značku Beskydy ako turistickú
destináciu s európskym profilom.
Prihláška nesie názov Žilina Beskydy 2026 a so sloganom Okno príležitostí sa zameriava na
vytvorenie kvalitného kultúrno-umeleckého programu so silným európskym rozmerom.
Plánovaný programový koncept je tematicky rozdelený do 3 hlavných línií s názvami Tok
prírody, Továreň na budúcnosť a Identita bez hraníc, okolo ktorých je vytvorených viac ako
130 kultúrno-umeleckých projektových návrhov.
Predmetom memoranda je návrh spolupráce pri príprave kandidatúry a programu mesta
Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločne s partnerskými
mestami a obcami regiónu pod spoločným názvom Žilina Beskydy 2026 a v prípade víťazstva
realizácia plánovaných investičných a kultúrnych aktivít.

Strana 22 z 29 Zápisnica č. 6/2021

Nakoľko k predloženému návrhu o podporenie Memoranda o spolupráci v rámci projektu
Žilina Beskydy 2026 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.2
Obecné zastupiteľstvo:
1. súhlasí s uzatvorením memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry na
Európske Hlavné Mesto Kultúry,
2. poveruje starostu obce Vysoká nad Kysucou s podpisom Memoranda o spolupráci pri
príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné
mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike.

•

Kúpna zmluva na časti parciel pod stavbu chodníka v centre obce

Starosta obce
Obec Vysoká nad Kysucou v čase prípravy a vydávania stavebného povolenia na stavbu
Chodník pre peších pri štátnej ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa v centre
obce uzatvárala s jednotlivými majiteľmi pozemkov v zmysle uznesenia Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 2/2017-7.1 zo dňa 9. 5. 2017 Zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve. V nej sa obec zaviazala, že po realizácii výstavby uzavrie s vlastníkmi riadnu
kúpnu zmluvu. Vysporiadanie vlastníctva je samozrejme potrebné i pre kolaudáciu celej stavby.
Obec preto nechala právnikovi JUDr. PhDr. Petrovi Strapáčovi PhD. Vypracovať znenie
Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude výkup častí parciel zabraných pod stavbu Chodník pre
peších pri štátnej ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa v zmysle
Geometrického plánu č. 37209035 – 61/2019 vyhotoveným dňa 11. 03. 2020, úradne overeným
dňa 11. 05. 2020 pod číslom 378/2020 a Geometrického plánu č. 37209035 – 61/2020
vyhotoveným dňa 16. 11. 2020, úradne overeným dňa 17.12.2020 pod číslom 61-1708/20.
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Nakoľko k návrhu na výkup a predloženej Kúpnej zmluve na časti parciel pod stavbu chodníka
v centre obce nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto
návrhu hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.3
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje výkup častí parciel zabraných pod stavbu Chodník pre peších pri štátnej ceste
II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa v zmysle Geometrického plánu č.
37209035 – 61/2019 vyhotoveným dňa 11. 03. 2020, úradne overeným dňa 11. 05. 2020
pod číslom 378/2020 a Geometrického plánu č. 37209035 – 61/2020 vyhotoveným dňa
16. 11. 2020, úradne overeným dňa 17. 12. 2020 pod číslom 61-1708/20.
2. schvaľuje Kúpnu zmluvu, ktorá bude uzatváraná medzi obcou Vysoká nad Kysucou
a vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých bola realizovaná stavba Chodník pre peších pri
štátnej ceste II/487 v obci Vysoká nad Kysucou I. a II. etapa.

•

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy
Miroslav Lanča, Vysoká nad Kysucou č. 246, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Nakoľko k predloženej žiadosti Miroslava Lanču, Vysoká nad Kysucou č. 246, 023 55 Vysoká
nad Kysucou o uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v administratívnej budove č. 215 za účelom prevádzky posilňovne nemal nikto žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove
č. 215 za účelom prevádzky posilňovne, v zmysle žiadosti Miroslava Lanču, Vysoká nad
Kysucou č. 246, 023 55 Vysoká nad Kysucou a stanovuje výšku nájmu v zmysle §4 ods. 5
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov a inventárneho
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majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou na 10 €/mesiac čo predstavuje 120 € za
kalendárny rok. Dobu nájmu stanovuje na 3 roky.

•

J & H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v Požiarnej
zbrojnici Vyšný Kelčov

Nakoľko k žiadosti J & H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 Vysoká nad Kysucou
o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v Požiarnej zbrojnici Vyšný
Kelčov nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto
žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v Požiarnej zbrojnici Vyšný
Kelčov, Vyšný Kelčov 725, 023 55 Vysoká nad Kysucou za účelom zriadenia prevádzky
potravín v zmysle žiadosti J & H Handel s. r. o., Vyšný Kelčov č. 1158, 023 55 Vysoká nad
Kysucou a stanovuje dobu nájmu 3 roky.

•

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb č. 200,
miestnosť č. 14
Hudobná skupina BODY, v zast. Anton Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101, 023 55
Vysoká nad Kysucou

Nakoľko k predloženej žiadosti Hudobnej skupiny BODY, v zast. Anton Dorociak, Vysoká nad
Kysucou č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytových priestorov v budove
Domu služieb č. 200, miestnosť č. 14 za účelom zriadenia skúšobne nemal nikto žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.6
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb č.
200, miestnosť č. 14 za účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny BODY, v zast. Anton
Dorociak, Vysoká nad Kysucou č. 101,c023 55 Vysoká nad Kysucou 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. Dobu nájmu stanovuje na 3 roky.

•

Žiadosť o zrušenie poplatku za odvoz odpadu a zníženie dane z nehnuteľnosti
Ivan Sniegoň, Dětmarovice č.c 1001, 735 71 Dětmarovice
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Každý, kto vlastní nehnuteľnosť je povinný zo zákona si platiť daň z nehnuteľnosti
a poplatok za odvoz odpadu. Ja nesúhlasím s odpustením týchto poplatkov.
Jozef Zborovan, poslanec OZ
To je pravda, tiež si myslím, že by p. Sniegoňovi tieto poplatky nemali byť odpustené.

Nakoľko k žiadosti Ivana Sniegoňa, Dětmarovice č. 1001, 735 71 Dětmarovice o zrušenie
poplatku za odvoz odpadu a zníženie dane z nehnuteľnosti nemal nikto žiadne ďalšie
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Ivana Sniegoňa, Dětmarovice č. 1001, 735 71
Dětmarovice o zrušenie poplatku za odvoz odpadu a zníženie dane z nehnuteľnosti.
Odôvodnenie: Obmedzenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli prijaté na
štátnej úrovni a majitelia nehnuteľností ako i obec Vysoká nad Kysucou ich museli akceptovať
a dodržiavať. V snahe zabezpečiť dohľad nad nehnuteľnosťami slúžiacimi na individuálnu
rekreáciu, však obec na vlastné náklady a nad rámec svojich povinností prostredníctvom členov
DHZ Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov realizovala pravidelný monitoring chát.
Takouto formou sa podarilo chaty ustrážiť pre vykradnutím.

Strana 26 z 29 Zápisnica č. 6/2021

•

Žiadosť o prenájom priestranstva
Trhovníci - v zast. Janka Puchoňová, Turzovka - Stred č. 353, 023 54 Turzovka

Nakoľko k žiadosti Janky Puchoňovej, v zast. trhovníkov, Turzovka - Stred č. 353, 023 54
Turzovka o prenájom priestranstva za účelom ambulantného predaja v ambulantných stánkoch
dňa 19. 9. 2021 v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod. nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom vymedzenej plochy na parcelách CKN 1484
a CKN 1393/1 trhovníkom – v zast. Janka Puchoňová, Turzovka – Stred č. 353, 023 54
Turzovka za účelom ambulantného predaja v ambulantných stánkoch dňa 19. 9. 2021 v čase
od 6:00 hod. do 18:00 hod.

•

Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce na tlač rozprávkovej knihy s povesťami pre
deti
CB Media, s. r. o., Zborov nad Bystricou č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou
Starosta obce
Vzhľadom na to, že dotáciu z rozpočtu obce je možné poskytnúť iba na základe
žiadosti, ktorá bola podaná najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roka,
navrhujem knihu po jej vydaní zakúpiť do obecnej knižnice na doplnenie knižného fondu
v sume do výšky 200 Eur, keďže sa jedná o rozprávkovú knihu s povesťami z oblasti
Kysúc.

Nakoľko k žiadosti nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce
o tejto žiadosti hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 6/2021-12.9
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup rozprávkovej knihy s povesťami pre deti z oblasti
Kysúc do výšky 200 € po jej vydaní spoločnosťou CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou
č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou.

Ad. 13 Interpelácie poslancov
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som poprosiť, či by sa nedal pozrieť rozhlas na Nižnom konci u p. Juračáka,
nefunguje.
Ak by sa realizovalo vyspravovanie miestnych komunikácií asfaltovým zástrekom,
chcel by som poprosiť o vyspravenie miestnej komunikácie i v našom pľaci.
Starosta obce
Samozrejme opravu rozhlasu zaradíme do plánu prác. Vyspravovanie bude závislé
od vyťaženosti dodávateľskej spoločnosti.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcem poprosiť, nedal by sa vyčistiť breh Kysuce, pri moste pod futbalovým
ihriskom, je to tam dosť zarastené vŕbami.
Starosta obce
S požiadavkou sa stotožňujem a možnosti realizácie preverím so zodpovedným
pracovníkom Povodia Váhu.

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ
Chcela by som poprosiť o servis osvetlenia na Semeteši, svetlo na stĺpe nad č. 40
nesvieti.
Starosta obce
Samozrejme servis zaradíme do plánu prác
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Ad. 14 Záver
Starosta obce
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci.
Dovoľte, aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.
Následne starosta obce šiestu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
v kalendárnom roku 2021 ukončil o 15:50 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Milan Pivko

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

Mgr. Janka Jurčová

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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