Obec Vysoká nad Kysucou

Zápisnica
obecného zastupiteľstva
vo Vysokej nad Kysucou

číslo zápisnice: 7/2021

dátum: 05. 11. 2021
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Zápisnica OZ č. 7/2021
z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného
05. 11. 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
Miroslav Dorman
Mgr. Janka Jurčová
Milan Pivko
Neprítomní poslanci OZ: Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová
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: Mgr. Dávid Nekoranec, Margita Kubačáková
5. Prenájom nebytových priestorov (bude zaslané e-mailom)
Predkladá: Mgr. Dávid Nekoranec
6. Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 a č. 12/2021 (videoprojekcia)
Predkladá: Jana Kubalová
7. Rôzne (videoprojekcia)
8. Interpelácie poslancov
9. 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 7. 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť siedma schôdza OZ dňa 05.
11. 2021.

Ad. 2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a určení: Jozef Zborovan
Ing. Miroslav Dočár
Návrhová komisia: Miroslav Dorman
Daniel Lysík

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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 7/2021-2
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: S pani Kubicovou som osobne rozprával. Zrealizovali sme tam navezenie
a rozvoz vyfrézovaného asfaltu. Nakoľko však nevieme nájsť vhodné technické riešenie
(majiteľ priľahlého pozemku, cez ktorý by bolo možné odvodnenie viesť s tým nesúhlasí)
navrhujem toto uznesenie zrušiť. Dohodli by sme sa, že pokiaľ i samotných žiadateľov v
budúcnosti napadne nejaké vhodné a finančne realizovateľné riešenie, vzájomne ho
prediskutujeme a pokúsime sa ho zrealizovať.
Na základne uvedeného preto navrhujem uznesenie č. 3/2017-5.7 zrušiť.

Nakoľko k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenia č. 3/2017-5.7 nemal nikto žiadne
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva
o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav
Dorman, Mgr. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 7/2021-3.1
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3/2017-5.7.
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.
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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.

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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-3.2
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.
Byt č. 8
Dňa 02. 12. 2021 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 8 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.
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Dňa 03. 11. 2021 bola na tunajší obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 8 s podlahovou plochou
60,53 m2.
• Daniela Uhlíková, bytom Nižný Kelčov 1142/8, 023 55 Vysoká nad Kysucou Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 8 s podlahovou plochou
60,53 m²

Nakoľko k predloženej žiadosti p. Daniely Uhlíkovej, bytom Nižný Kelčov 1142/8, 023 55
Vysoká nad Kysucou o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 8 s podlahovou
plochou 60,53 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť p. Daniely Uhlíkovej o pridelenie nájomného bytu č.
8 s výmerou 60,53 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou
miestnej časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.

Ad. 5 Prenájom nebytových priestorov

Starosta obce
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky. V podstate sa jedná
o priestory, kde končí nájomná zmluva.

•

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor v budove Požiarnej
zbrojnice vo Vyšnom Kelčove č. 735
REAL PLUS, s. r. o., Penzión Javorník, Makov č. 226, 023 56 Makov
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Nakoľko k predloženej žiadosti REAL PLUS, s. r. o., Penzión Javorník, Makov č. 226, 023 56
Makov o uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor v budove Požiarnej zbrojnice vo
Vyšnom Kelčove č. 735 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-5.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Požiarnej
zbrojnice Vyšný Kelčov, Vyšný Kelčov č. 735, 023 55
Vysoká nad Kysucou
žiadateľovi REAL PLUS, s. r. o., Penzión Javorník, Makov č. 226, 023 56 Makov za účelom
zriadenia pohostinstva v zmysle predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu 3 roky.

•

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor v budove
Zdravotného strediska č.1260 vo Vysokej nad Kysucou - lekáreň
Palmitas, s. r .o., Moyzesova č. 1441, 022 01 Čadca

Nakoľko k predloženej žiadosti Palmitas, s. r .o., Moyzesova č. 1441, 022 01 Čadca o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor v budove Zdravotného strediska č. 1260 vo
Vysokej nad Kysucou – lekáreň 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-5.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného
strediska Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 1260, 023 55 Vysoká nad Kysucou žiadateľovi
Palmitas, s. r .o., Moyzesova č. 1441, 022 01 Čadca za účelom zriadenia lekárne v zmysle
predloženej žiadosti a stanovuje dobu nájmu na 3 roky.
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•

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – priestory v budove č. 1293
Gabriela Chovancová – Minimarket, Vyšný koniec č. 410, 023 54 Turzovka

Nakoľko k predloženej žiadosti p. Gabriely Chovancovej – Minimarket, Vyšný koniec č. 410,
023 54 Turzovka o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy - priestory v budove č. 1293 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-5.3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove č. 1293, 023 55
Vysoká nad Kysucou žiadateľke p. Gabriela Chovancová - Minimarket, Vyšný koniec č. 410,
023 54 Turzovka za účelom zriadenia skladu kvetinárstva v zmysle predloženej žiadosti
a stanovuje dobu nájmu na 2 roky.

Ad.6 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2021, Rozpočtové
opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021
Starosta obce
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom
videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2021,
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. 11/2021, ktoré bolo v kompetencii starostu
obce.
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•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2021

Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2021,
ktoré bolo v kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky,
dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 7/2021-6.1
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č.
11/2021.

•

Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2021

V tomto bode programu predniesol Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana
obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2021, ktoré je
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021.

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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-6.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2021, ktoré
je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021.
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Starosta obce
V rámci navrhovaného Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č.
12/2021 je i položka oprava budov, priestorov a objektov v 14-bytovom nájomnom
dome. Tieto opravy by boli započítané z bytového fondu a sú navrhované vo výške 7 000
€. V tejto veci boli na obecný úrad doručené dve žiadosti.

•

Žiadosť o vybudovanie okna
p. Júlia Mudríková, Vysoká nad Kysucou č. 141, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce
Pani Mudríková prišla na obecný úrad so žiadosťou, že by si chceli s manželom
v prenajatom byte urobiť v kúpeľni okno, nakoľko im steny v kúpeľni neustále plesni a
odvetrávanie v kúpeľni len cez ventilátor je nedostatočné. Nakoľko sa jedná o vonkajšiu
stenu, bolo by tu možné vybudovať malé okno na odvetranie.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja by som bol za osadenie okna v kúpeľni. Predsa len, najlepšie sa odvetráva cez
okno. Ventilátor je nepostačujúci, pokiaľ sa tam na stenách držia plesne.
Mgr. Janka Jurčová, poslanec OZ
Taktiež by som bola za osadenie okna, je to obecná budova a okno tam zostane, nech
tam bude bývať ktokoľvek.

Nakoľko k predloženej žiadosti p. Júlie Mudríkovej, Vysoká nad Kysucou č. 141, 023 55
Vysoká nad Kysucou o vybudovanie okna v kúpeľni prenajatého bytu č. 2 v 14-bytovom
nájomnom dome č. 1259 nemal nikto žiadne ďalšie 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-6.3
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje žiadosť p. Júlie Mudríkovej, Vysoká nad Kysucou č. 141, 023 55 Vysoká
nad Kysucou,
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2. súhlasí s osadením vetracieho okna v kúpeľni nájomného bytu č. 2 v 14-bytovom
nájomnom dome č. 1259, pričom stavebné práce zrealizuje na náklady obce odborne
spôsobilá osoba.

•

Žiadosť o opravu bytu č. 14
Ján Lovasz, Vysoká nad Kysucou č. 1259, 023 55 Vysoká nad Kysucou

Starosta obce odprezentoval poslancom obecného zastupiteľstva fotografie z predmetného bytu
zachytávajúce zaplesnie obvodových stien a okolia okien.
Starosta obce
Z fotografií je zrejmé, že rozsah zaplesnenia nedovoľuje byt zo zdravotných dôvodov
ďalej užívať resp. prenajať. Mám zato, že oprava vnútorných stien bytu a následné
zateplenie v budúcom kalendárnom roku sú nevyhnutné.
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Ja by som bol za schválenie vnútornej opravy tohto bytu.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Tiež som za opravu tohto bytu, ale nesmieme zabudnúť, pokiaľ nebude budova
odizolovaná, prípadne zateplená, môže sa nám stať, že je len otázka času, kedy sa nám
plesne v byte objavia zas.
Nakoľko k žiadosti p. Jána Lovasza, Vysoká nad Kysucou č. 1259, 023 55 Vysoká nad Kysucou
o opravu nájomného bytu č. 14 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 nemal nikto žiadne
ďalšie 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-6.4
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje žiadosť p. Jána Lovasza, Vysoká nad Kysucou č. 1259, 023 55 Vysoká nad
Kysucou,
2. súhlasí s realizáciou opravy vnútorných stien bytu a výmenou okien v nájomnom byte
č. 14 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259.
Pozn.: Zateplenie budovy resp. aspoň jej časti bude zaradené do Rozpočtu obce na
nasledujúci kalendárny rok.
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•

Nákup vianočnej výzdoby na námestie v Ústredí obce
Návrh starostu obce
Starosta obce
Súčasťou Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2021 bola i príprava
a organizovanie naplánovaných kultúrno-spoločenských podujatí v nádeji, že tzv.
Covidový rok 2020 máme definitívne za sebou. Opak bol však pravdou a nariadené
obmedzenia, zákazy a usmernenia nám s plánovaných podujatí v priebehu
kalendárneho roka umožnili usporiadať v takom „okresanom“ režime iba Matúšovské
hodové slávnosti. Pre deti samozrejme plánujeme návštevu Mikuláša v nedeľu 5.
decembra no s najväčšou pravdepodobnosťou sa nám nepodarí usporiadať plánované
Adventné trhy či Silvestrovský ohňostroj, ale nechcem predbiehať. Zrušením
plánovaných kultúrnych podujatí v priebehu celého kalendárneho roka teda došlo
k šetreniu finančných prostriedkov na položke kultúry a preto by som rád obecnému
zastupiteľstvu predložil návrh, za ušetrené finančné prostriedky v položke kultúry
zakúpiť vianočnú výzdobu na námestie v centre obce v podobe svetelnej LED gule
o priemere 3m.

Nakoľko k predloženému návrhu starostu obce na nákup vianočnej výzdoby v podobe svetelnej
LED gule o priemere 3m, ktorý bude financovaný z ušetrených finančných prostriedkov
z nerealizovaných kultúrnych podujatí počas kalendárneho roka 2021 nemal nikto žiadne ďalšie
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

MENO

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

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

Uznesenie č. 7/2021-6.5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup vianočnej výzdoby na námestie do centra obce
v podobe svetelnej LED gule o priemere 3m z ušetrených finančných prostriedkov
na rozpočtových položkách kapitoly rozpočtu kultúra.

•

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021

Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021, ktoré bolo doplnené
o žiadosti a návrhy schválené vyššie.
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Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021
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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-6.6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2021.

Ad. 7 Rôzne
•

Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 2021

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana odprezentoval obecnému zastupiteľstvu
prostredníctvom videoprojekcie Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou
k 30. 09. 2021.
Nakoľko k predloženému Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30.
09. 2021 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto
hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2021-7.1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou
k 30. 09. 2021.

Strana 14 z 21 Zápisnica č. 7/2021

•

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana
v školskom roku 2020/2021

Zároveň prostredníctvom videoprojekcie predstavil obecnému zastupiteľstvu riaditeľ ZŠ
s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ E. A. Cernana v školskom roku 2020/2021, ktorej súčasťou je Správu o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286
a Záverečná správa o činnosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana v čase mimoriadnej situácie.
Nakoľko k predloženej Správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ E. A.
Cernana v školskom roku 2020/2021 v rátane jej príloh 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-7.2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ E. A. Cernana v školskom roku 2020/2021 v rátane jej príloh.

•

Plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v obci
Starosta obce
Kompletný menný zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Vysoká nad Kysucou
a povinnú školskú dochádzku plnia v inej ako spádovej ZŠ s MŠ E. A. Cernana, bol
poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Celkovo sa jedná o 46 žiakov.

Nakoľko k predloženému dokumentu o plnení povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým
pobytom v obci Vysoká nad Kysucu 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-7.3
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zoznam žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Vysoká
nad Kysucou a povinnú školskú dochádzku plnia v inej ako spádovej ZŠ s MŠ E. A. Cernana.

•

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou

Starosta obce
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia
rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Vysoká nad Kysucou
plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám
jednotlivých občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie
najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie obec Vysoká nad
Kysucou využila pre začatie spolupráce a tvorbu trvalejších partnerstiev. V porovnaní
s inými metódami posilnilo princípy zastupiteľskej demokracie, pretože do procesu
zapojilo všetky zainteresované subjekty.
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a
potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom
obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky,
finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich
zabezpečenie.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou bol na obdobie rokov
2018 až 2022 schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
č. 5/2018-11.11 zo dňa 26. 06. 2018. Kvôli prijatým legislatívnym zmenám a stanovením
nových strategických rámcov je nevyhnutná jeho novelizácia.
Návrh úpravy Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou bol
zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou a na spripomienkovanie Vám
bol zaslaný elektronicky.

Nakoľko k predloženému návrhu doplnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018-2022 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto
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Uznesenie č. 7/2021-7.4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu a doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 – 2022 v zmysle predloženého
návrhu.

•

Nájomná zmluva na prenájom pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou
Starosta obce
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), Správa majetku ŽSR, Oblastná
správa majetku Žilina pripravila prepracovanú nájomnú zmluvu č. 871061002-4-2021NZP ako novú ponuku na prenájom pozemkov v k.ú. Vysoká nad Kysucou. Predmetom
je prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194.
V tejto veci ŽSR prehodnotili svoje zamietavé stanovisko. Nakoľko však dňa
11. 09. 2018 bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou prijaté
Uznesenie 7/2018-3.1 týkajúce sa prenájmu pozemku reg. C-KN parcela č. 1943
o výmere 1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č.
1194 s dnes už zmenenými podmienkami a cenou nájmu, navrhujem obecnému
zastupiteľstvu toto uznesenie zrušiť, nakoľko je už neaktuálne a nevykonateľné.

Nakoľko k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej
nad Kysucou č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018 o prenájme pozemku reg. C-KN parcela č.
1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č.
1194 nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom
obecného zastupiteľstva o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie
poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2021-7.5
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č.
7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018 o prenájme pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141
m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194.

Starosta obce
Predkladám Vám návrh na schválenie prenájmu pozemku reg. C-KN parcela č. 1943
o výmere 1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č.
1194 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve ŽSR a návrh na uzatvorenie
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nájomnej zmluvy č. 871061002-4-2021-NZP na prenájom pozemku reg. C-KN parcela
č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na
LV č. 1194 v k.ú. Vysoká nad Kysucou vo vlastníctve ŽSR. Jeho prenájmom dôjde
k vytvoreniu prístupu do lokality, kde následne môže dôjsť k individuálnej výstavbe
rodinných domov v súlade s platným ÚP obce.
Nakoľko k predloženému návrhu na prenájmu pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere
1 141 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká
nad Kysucou, ktorý je vo vlastníctve ŽSR a návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy č.
871061002-4-2021-NZP na prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2,
druh pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká nad
Kysucou vo vlastníctve ŽSR 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. Janka Jurčová, Milan Pivko
nikto
nikto

Uznesenie č. 7/2021-7.6
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká nad
Kysucou, ktorý je vo vlastníctve ŽSR
2. poveruje starostu obce uzavretím nájomnej zmluvy č. 871061002-4-2021-NZP na
prenájom pozemku reg. C-KN parcela č. 1943 o výmere 1 141 m2, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty, zapísaný v celosti na LV č. 1194 v k.ú. Vysoká nad Kysucou,
ktorý je vo vlastníctve ŽSR
Odôvodnenie: Prenájmom dôjde k vytvoreniu prístupu do lokality, kde následne môže dôjsť
k individuálnej výstavbe rodinných domov v súlade s platným ÚP obce.

•

Z-BOX
Starosta obce
Spoločnosť Packeta Slovensko ponúka mestám a obciam v spolupráci so ZMOSom
ekologickú technológiu samoobslužných výdajných miest, tzv. Z-BOXy, ktoré sú
dostupné 24/7. Z-box slúži ako doplnková služba k výdajným miestam Packeta.
Z-BOXy na svoju prevádzku využívajú slnečnú energiu získanú zo solárnych panelov
a preto nepotrebujú el. prípojku.
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Z-BOX poskytne obyvateľom obce efektívnejšiu dostupnosť doručovateľskej služby – ZBOXy budú k dispozícii nonstop 24/7, obyvatelia nebudú obmedzovaní časom príchodu
kuriéra alebo otváracími hodinami poštovej prevádzky, prípadne prevádzok
Zásielkovňa. Pre vyzdvihnutie zásielky postačí obyvateľom len mobilný telefón so
stiahnutou aplikáciou Zásielkovne, cez ktorú môžu uhradiť aj dobierku.
Ekologický rozmer – Z-BOXy na svoju prevádzku využívajú slnečnú energiu získanú zo
solárnych panelov, ich využívanie nezanecháva stopu na životnom prostredí.
Osobne som možnosť ich umiestnenia odkomunikoval s oboma aktuálnymi
prevádzkovateľmi služby Zásielkovňa v našej obci, ktorí s ich umiestnením súhlasili. ZBox by bol inštalovaný na parcele C-KN 1475/1 na námestí v centre obce pred 14bytovým nájomným domom.
Nakoľko k predloženému návrhu na umiestnenie Z-BOXu nemal nikto žiadne pripomienky ani
doplňujúce otázky, dal starosta obce o návrhu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.
č. 1475/1 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, zastavaná plocha 0,68 m2 (2 stĺpec – 20 schránok) – LV
č. 1479, pre účely umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného
automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (ďalej len „Z-Box“),
v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01
Bratislava, IČO 48136999, ktorého bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženej
žiadosti a to na dobu určitú na 3 roky od podpisu nájomnej zmluvy, za nájomné vo výške 1,00
Euro/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov hlasovať:
Hlasovanie
Poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

MENO

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

Uznesenie č. 7/2021-7.7
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti
pozemku registra „C“ KN parc. č. 1475/1 v k.ú. Vysoká nad Kysucou, zastavaná
plocha 0,68 m2 (2 stĺpec – 20 schránok) – LV č. 1479, pre účely umiestnenia,
prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho
k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb (ďalej len „Z-Box“), v
zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82
A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999, ktorého bližšia technická špecifikácia je
uvedená v priloženej žiadosti a to na dobu určitú na 3 roky od podpisu nájomnej
zmluvy, za nájomné vo výške 1,00 Euro/rok,
2. poveruje starostu obce Vysoká nad Kysucou uzavretím nájomnej zmluvy pre
umiestnenie Z-Boxu.
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s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v
obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Ad. 8 Interpelácie poslancov
Miroslav Dorman, poslanec OZ
Cesta do časti obce Varechovský potok je vo veľmi zlom stave, pokiaľ by sa našli na
budúci rok nejaké finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, mali by sme
túto cestu dať ako prioritu do opravy ciest a zaradiť ju do pripravovaného rozpočtu
obce na nasledujúci kalendárny rok.
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ
Chcel by som obecné zastupiteľstvo poinformovať o zasadnutí správnej rady TKO
Semeteš. Na správnej rade bol schválený nákup nového zberového vozidla. Zároveň by
som chcel obecné zastupiteľstvo informovať, že už bol schválený i nový zvozový
kalendár na rok 2022.
Zároveň sa chcem opýtať, ako to vyzerá vo veci bývalej základnej školy vo Vyšnom
Kelčove.
Starosta obce
Prípravu materiálov pre určenie vlastníctva na pozemok pod budovou a celého
areálu bývalej ZŠ Horný Kelčov sme realizovali takmer v priebehu celého roka.
Dôležitá bola spolupráca so štátnym archívom. Niektoré doklady potvrdzujúce
nespochybniteľné vlastníctvo obce sú ešte v štádiu získavania. Každopádne v stredu
10. novembra 2021 absolvujem v tejto veci stretnutie s advokátom, ktorý nás bude
v konaní zastupovať a bude nám pripravovať všetky podklady.

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ
Chcem sa opýtať, ako sa posunulo jednanie vo veci vlastníctva pod miestnou
komunikáciou vedúcou okolo ihriska TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Starosta obce
Táto vec je v úzkej súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktoré sa netýka obce
ale súkromnej osoby a ktoré by som nerád špecifikoval. V závislosti od jeho výsledku
budeme vedieť viac.
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Ad. 9 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 siedmu schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
v kalendárnom roku 2021 ukončil o 16:10 hod.

Ing. Ladislav Kubačák
prednosta obecného úradu

Mgr. Anton Varecha
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Zborovan

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

Ing. Miroslav Dočár

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

Zapisovateľ:
Bc. Monika Perďochová

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