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Zápisnica OZ č. 8/2021 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného  
10. 12. 2021v 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 
                        Ing. Marek Vavrica,  
                       Mgr. Katarína Jantošová 
 
Neprítomní poslanci OZ: nikto 
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program schôdze: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ (videoprojekcia) 

Predkladá: starosta obce 

4. Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce 

5. Návrh VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Daniela Kubicová 

6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká́ 
nad Kysucou na rok 2022-2024 (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

7. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

8. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022-2024 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce, Janka Kubalová 
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9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 (bude zaslané 
e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

10. Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2021 (bude zaslané e-mailom) 

Predkladajú: pracovníci OcÚ Vysoká nad Kysucou 
11. Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021 a Rozpočtové 

opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021 (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 8.schôdzi OZ v kalendárnom roku 2021. 
 
Následne starosta obce predniesol návrh programu, ktorým by sa mala riadiť dnešná schôdza 
obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k navrhovanému 
programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta obce o navrhovanom programe dnešnej 
schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 10. 
12. 2021. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej 
        komisie 
 
Za zapisovateľku bola určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                          Ing. Marek Vavrica 
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Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                            Mgr. Katarína Jantošová 

 
Nakoľko k predloženým návrhom na zapisovateľku, overovateľov zápisnice a návrhovú 
komisiu neboli žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku, 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. 
 
Rok 2018 
 

Uznesenie č. 7/2019-8.5 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom 

Petzvalova 67, 010 15  Žilina o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov. 
Pozn.: Predmet žiadosti preverí priamo na mieste, v závislosti od počasia, Komisia pre 
oblasť životného prostredia a výstavby. 
 

Podanie správy: Obec odoslala dotknutým spoluvlastníkom pozemkov, cez ktoré by 
mohol byť vedený nový prístup  do osady Dučkov, žiadosť o vyjadrenie sa. Zatiaľ nám 

Mgr. Anton Varecha
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nebolo doručené žiadne stanovisko. Medzičasom však Lesy SR zrealizovali opravu 
aktuálnej prístupovej komunikácie. 
 

Uznesenie č. 8/2019-5.3  
v Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie návrh na vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci pre 
postihnuté deti  

2. poveruje komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva o prípravu materiálu, 
ktorý určí ďalší postup. 

 
Podanie správy: Komisia k danej veci 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. 
 
 
 
Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené resp. v plnení. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
Ad. 4 Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
 
Starosta obce 

     Materiály k tomuto bodu programu Vám boli zaslané elektronicky.  
 

     Dňa 12. 11. 2021 sa o 9:00 hod. uskutočnil kontrolný deň stavby „Novostavba telocvične, 
rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ Okrem informácií o aktuálnom priebehu stavby, 
bol obci Vysoká nad Kysucou, v zastúpení: stavebným dozorom, starostom obce,                         
zástupcom z odboru výstavby OcÚ Mgr. Dávidom Nekorancom a hlavným kontrolórom obce, 
predložený dodávateľom stavby spoločnosť LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o. materiál, 
ktorý pojednáva o: 

a) Práce naviac 
Dodávateľ zrealizoval podrobné porovnanie projektu a rozpočtu stavby na základe už 
zrealizovaných prác a vypracoval podrobný súpis prác vrátane rozpočtu o budúcich 
tzv. prácach navyše nezahrnutých do zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby. 
Tieto nebolo možné predpokladať vopred a nevyhnutnosť ich realizácie bola 
identifikovaná až na základe aktuálneho rozpracovania stavby. Spracované súpisy boli 
odkontrolované a schválené i stavebným dozorom. Ide dodatočne identifikované 
práce, ktoré je nevyhnutné vykonať z hľadiska kvality a úspešného dokončenia diela. 
Dodatočne identifikované práce naviac predstavujú sumu 35 037,37 EUR. 

b) Navýšenie trhových cien materiálov 
Ide o navýšenie trhových cien všetkých stavebných materiálov. Jedná sa aktuálny 
fenomén, ktorý má dopad na všetky sféry ekonomiky a ani objednávateľ, v tomto 
prípade obec, ani dodávateľ nemohli predpokladať tento negatívny trend, ktorý je 
výsledkom aktuálnej celospoločenskej resp. globálnej situácie v súvislosti 
s pandémiou ochorenia COVID-19. Okrem neúmerného rastu cien situáciu komplikuje 
zároveň i nedostatok materiálu a stavebných komponentov. 
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Ako som uviedol vyššie nikto ani objednávateľ ani dodávateľ nemohol tento negatívny 
trend v takomto meritu predpokladať.  Na kontrolnom dni sme dodávateľa požiadali, 
aby nám sprístupnil ponuky, ktoré mu dali subdodávatelia v čase predloženia jeho 
ponuky do súťaže. Zároveň sme dodávateľa požiadali o predloženie aktuálnych ponúk 
dodávateľov i s oficiálnym potvrdením aktuálneho stavu cien. Nakoľko sa jedná 
o obchodné tajomstvo dodávateľa, ktorý bol ochotný ho sprístupniť pre rokovanie 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva, tento materiál je určený ako „dôverný“ pre 
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou a hlavného kontrolóra 
obce. 
Navýšenie trhových cien materiálov oproti predloženej ponuke predstavuje nárast 
o 38 072,58 EUR. 

     Vyhodnotením tejto situácie má obec Vysoká nad Kysucou, ako objednávateľ diela, 
zrejme dve možnosti: 

a) Neakceptovať realizáciu prác naviac a navýšenie trhových cien materiálov, čím by 
hrozilo riziko nekvalitne a nedostatočne prevedených prác resp. možného odstúpenia 
od zmluvy a nedokončenia prác zo strany dodávateľa. 

b) Akceptovať realizáciu prác naviac odsúhlasených stavebným dozorom a zároveň 
akceptovať reálne navýšenie trhových cien materiálov na základe dodaných podkladov 
od zhotoviteľa stavby , pričom obec bude postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a podľa Metodického pokynu ÚVO. 
 

p. Alojz Škrkoň,  riaditeľ a konateľ spol. LEMONT-SLOVAKIA Žilina, s.r.o. - dodávateľ 
stavby telocvične ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     p. Alojz Škrkoň predstavil obecnému zastupiteľstvu dodávateľskú firmu LEMONT-
SLOVAKIA Žilina, s. r. o., ktorá zabezpečuje realizáciu výstavby telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, zároveň oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s rozsahom nevyhnutných 
prác naviac a s problémom nepredpokladaného nárastu cien stavebných materiálov, čo sa 
samozrejme dotýka i výstavby telocvične. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
    Viem, že ceny stavebných materiálov išli prudko nahor, ale nemohli by ste nám ako 
dodávateľská firma vyjsť v ústrety a dať nám na práce navyše ešte 10% ceny dole. 
 
p. Alojz Škrkoň, riaditeľ a konateľ spol. LEMONT-SLOVAKIA Žilina, s.r.o. 
     Čo sa týka vášho návrhu, prehodnotíme to ešte, ale chcem povedať, že s cenou sme šli už 
na minimum pri predkladaní nášho návrhu, ale posnažíme sa o ústretovosť, aby boli spokojné 
obe strany. 
 
Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor 
     Podrobne informoval obecné zastupiteľstvo o aktuálnom priebehu stavebných prác, 
nevyhnutnosti realizovať zistené práce naviac vzhľadom na skúsenosti s realizáciou iných 
stavieb a vzhľadom na konečný zámer dokončiť stavbu v požadovanom rozsahu a kvalite, čo 
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samozrejme súvisí s nevyhnutnosťou ďalších investičných prostriedkov. S problémom 
nepredpokladaného a neúmerného nárastu cien sa samozrejme potykajú aj ostatní investori 
a samosprávy, no je možné to riešiť iba touto cestou. 
 
 
Nakoľko k predloženému návrhu realizácie prác naviac vo výške 35 037,37 EUR s DPH na 
stavbe „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ nezahrnutých do 
zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby porovnaním projektovej dokumentácie 
a s predloženým výkazom výmer do verejného obstarávania a k návrhu navýšenie ceny diela 
o sumu 38 072,58 EUR s DPH, ktorá predstavuje reálne navýšenie trhových cien materiálov 
na základe dodaných podkladov od zhotoviteľa stavby, nemal nikto  žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-4 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prejednalo návrh zoznamu prác naviac vo výške 35 037,37 EUR s DPH na stavbe 
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ nezahrnutých 
do zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby porovnaním projektovej 
dokumentácie a s predloženým výkazom výmer do verejného obstarávania. 

2. Súhlasí s realizáciou prác naviac vo výške 35 037,37 EUR s DPH na stavbe 
„Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ nezahrnutých 
do zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby porovnaním projektovej 
dokumentácie a s predloženým výkazom výmer do verejného obstarávania.  

3. Súhlasí s navýšením ceny diela o sumu 38 072,58 EUR s DPH, ktorá predstavuje 
reálne navýšenie trhových cien materiálov na základe dodaných podkladov od 
zhotoviteľa stavby. 

4. Poveruje starostu obce uzavrieť Dodatok k Zmluve o dielo č. 6/S/2021 na zhotovenie 
stavebných prác v rámci predmetu zákazky NOVOSTAVBA TELOCVIČNE, 
REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou zo dňa 19. 08. 
2021, ktorého predmetom bude realizácia prác naviac vo výške 35 037,37 EUR 
s DPH na stavbe „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana“ nezahrnutých do zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby porovnaním 
projektovej dokumentácie a s predloženým výkazom výmer do verejného 
obstarávania a navýšenie cena diela o sumu 38 072,58 EUR s DPH, ktorá predstavuje 
reálne navýšenie trhových cien materiálov na základe dodaných podkladov od 
zhotoviteľa stavby. 
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Ad. 5 Návrh VZN č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
         komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad        
         Kysucou 
 
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky. Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká nad Kysucou bol zverejnený na 
webovom sídle obce a samozrejme na Úradnej tabuli obce umiestnenej v budove obecného 
úradu. 

 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Zmeny zákonov, ktoré boli prijaté vládou SR (novelizácia zákona o dani z príjmov 
fyzických osôb, novelizácia zákona o odpadoch a iné) zapríčinili zvýšenie výdavkov pre 
samosprávu, preto správca dane navrhuje zmenu ročnej sadzby z pozemkov, ročnej sadzby 
dane zo stavieb a bytov, dane za psa a zmenu sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. V § 8 odst. 1 Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady č. 582/2004 Z.z. je stanovená ročná sadzba dane z pozemkov  0,25 %. 
Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť rôzne sadzby dane z pozemkov 
pre jednotlivé skupiny pozemkov. Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie 
presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane 
vo VZN. Správca dane navrhuje zmenu ročnej sadzby dane z pozemkov nasledovne: 

• orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty z 0,40 % na 
0,50% 

• záhrady z 0,40% na 0,50% 

• zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy z 0,40% na 0,50% 

• lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy z 1,00% na 1,10% 

• stavebné pozemky z 0,40 % na 0,50% 

Správca dane navrhuje zmenu ročnej sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy nasledovne: 

• za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu z 0,080 na 0,100 EUR 

• za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie  vrátane stavieb na vlastnú administratívu z 0,080 na 0,100 EUR 

• za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu z 0,33 na 0,500 EUR 

• za samostatne strojace garáže z 0,220 na 0,250 EUR 
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• za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu z 0,600 na 0,650 EUR 

Správca dane navrhuje zmenu ročnej sadzby dane z bytov a nebytových priestorov za každý 
aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne: 

• za byty nachádzajúce sa v bytovom dome z 0,105 na 0,130 EUR 

• za nebytové priestory nachádzajúce sa v bytovom dome z 0,105 na 0,130 EUR 

Správca dane navrhuje aj zmenu sadzby dane za psa zo 4,00 EUR na 6,00 EUR  za jedného 
psa a kalendárny rok, nakoľko sa zvyšujú náklady pre obec za odchyt voľne sa pohybujúcich 
psov. 

Obec ako správca daní nezvyšoval ročnú sadzbu dane z pozemkov, ročnú sadzbu dane zo 
stavieb, ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov a daň za psa od roku 2016. 

V ČL. IV. Daň za ubytovanie správca dane upravil text v zmysle novelizácie Zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady z 25.11.2021. Sadzba dane za ubytovanie sa nemenila.  

 
Ing. Marek Vavrica, poslanec OZ 
Chcem sa opýtať, koľko majú okolité obce sadzby daní? 

 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Okolité obce majú aj dvojnásobne vyššie sadzby daní je to však individuálne a nie 
pravidlo. 

 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
     Legislatívna zmena v odpadovom hospodárstve, ktorá je platná od 1.1.2019 môže 
každoročne ovplyvňovať na základe miery triedenia výšku poplatku za komunálne 
odpady v obci. Jedná sa o zákon a nariadenie: 
1) Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2) NARIADENIE VLÁDY SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov  

Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad č. 330/2018 sa mení výška 
„skladočného“ podľa percentuálnej miery zatriedenia: Percentuálna miera 
zatriedenia je pomer separovaného odpadu ku celkovému množstvu odpadu (pomer 
odpadu, ktorý je možné zhodnotiť s tým odpadom, ktorý už nie je možné zhodnotiť).  
Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov pristúpilo  k zvýšeniu 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe 
finančných analýz (náklady na zber a uloženie komunálneho odpadu, výška poplatku 
za uloženie odpadu) nasledovne: 
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• sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 0,070 na 
0,074 EUR za osobu a kalendárny deň 

• sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v súlade so 
zavedeným intervalovo-množstvovým systémom zberu pre právnické osoby 
a fyzické osoby- podnikateľov z 0,070 na 0,074 EUR/liter odpadu 

 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja som za schválenie predloženého návrhu VZN č. 8/2021 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou. 
 
 
Ing. Ján Lisko, pracovník na úseku poľnohospodárstva 
Od 01. 01. 2023 bude z dôvodu legislatívnej zmeny musieť prejsť všetok  komunálny 
odpad cez triediacu linku, čo sa zákonite prejaví v náraste cien za vývoz odpadu.  

 
 

Starosta obce 
Navrhoval by som začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka zvolať komisiu 
životného prostredia za účelom riešenia systému zberu odpadov v obci Vysoká nad 
Kysucou. Tu by sme navrhli spôsob, ako ďalej so zberom odpadu v niektorých 
odľahlejších častiach obce a jeho separovaním. 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Mali by sme prehodnotiť poplatky v ostatných Všeobecne záväzných nariadeniach 
a keď sme zvýšili ľudom poplatok za odpad a dane, mali by sme zvýšiť i poplatky za 
prenájmy napr. podnikateľom, ktorí si od nás prenajímajú nebytové priestory.  

 
 

Starosta obce 
     Do budúceho zastupiteľstva pripravíme pre zastupiteľstvo prehľadnú tabuľku 
nájmov, koľko máme nájomníkov, koľko máme prenajatých priestorov a v akých 
výmerách a sumách za prenájom. 
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Nakoľko k predloženému Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká 
nad Kysucou, nemal nikto  žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce o tomto  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-5 
1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
2. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
3. Uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
Ad.6 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce  
        Vysoká nad Kysucou na rok 2022-2024 
 
Starosta obce 
     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu 
na rok 2022 – 2024 bolo poslancom obecného zastupiteľstva doručené elektronickou poštou. 
O jeho prednesenie by som  požiadal hlavného kontrolóra obce. 

 
Hlavný kontrolór obce následne predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu na rok 2022 
-2024. 

 
 

Nakoľko voči predloženému Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 - 2024 neboli vznesené žiadne pripomienky 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať.  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2021-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Prerokovalo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou na rok 2022 - 2024. 

2. Berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 - 2024. 

 
 
Ad.7 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
     Žiadosti súvisiace s rozpočtom obce, boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané 
elektronickou formou. K dnešnému dňu boli obecnému zastupiteľstvu doručené nasledovné 
žiadosti: 
 
 

• Žiadosť o opravu omietok v nájomnom byte č. 1259/8 
p. Martina Kmínková, Vysoká nad Kysucou č. 105, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
 

Starosta obce 
     Ide o jediný byt, v ktorom v minulosti neboli realizované opravy (sieťkovanie) 
omietok. V ostatných bytoch sa tak udialo. V závislosti od finančných prostriedkov vo 
fonde opráv, by som navrhoval, zobrať túto žiadosť na vedomie. Do najbližšej schôdze 
obecného zastupiteľstva necháme vypracovať cenovú ponuku.  

 
Jana Kubalová hlavná účtovníčka obce 
     Vo fonde opráv je na opravu bytov narozpočtovaných 6000 €. 

 
Nakoľko voči predloženej žiadosti p. Martiny Kmínkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 
105, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu omietok v nájomnom byte č. 1259/8neboli 
vznesené žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-7.1 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Martiny Kmínkovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 105, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu omietok v nájomnom byte č. 1259/8. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Odôvodnenie: Obec nechá vypracovať cenovú ponuku na opravu poškodených omietok. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2022 
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Pre TJ Spartak Vysoká nad Kysucou sú narozpočtované finančné prostriedky na 
kalendárny rok 2022 vo výške 20 000 €. 

 
Nakoľko voči predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 pre TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou neboli vznesené žiadne ďalšie  pripomienky a doplňujúce otázky, dal starosta 
obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 
Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-7.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 na činnosť pre TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 
55  Vysoká nad Kysucou vo výške 20 000 €. 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2022 
Občianske združenie Mažoretkový klub BELLA, v zast. Mgr. Dominika 
Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka 

 
Nakoľko voči predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou v roku 2022 pre Občianske združenie Mažoretkový klub BELLA, v zast. Mgr. 
Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-7.3 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou v roku 2022 pre  Občianskeho združenia Mažoretkový klub BELLA, 
v zast. Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka. 
Odôvodnenie: Nakoľko termín na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie je do 15. 3. 
príslušného kalendárneho roka, obecné zastupiteľstvo o žiadosti bude rozhodovať spoločne 
s ostatnými doručenými žiadosťami. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vysoká 
nad Kysucou v roku 2022 pre  Občianskeho združenia Mažoretkový klub BELLA, v zast. 
Mgr. Dominika Dlhopolčeková, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka ostáva v evidencii. 
 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sme za zaoberali úpravou výšky príplatku za 
riadenie riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana nakoľko pán riaditeľ pracuje už dlhšie funkčné 
obdobie a tento príplatok mu doposiaľ nebol upravovaný a v súčasnosti je vo výške 25%. 
Navrhujem zvýšiť tento príplatok za riadenie na 35% nakoľko pán riaditeľ urobil a robí 
veľký kus práce pre školu. Má okrem iného na starosti i riadenie materskej školy 
a elokovaného pracoviska Vyšný Kelčov. Preto si myslím, že by sme si mali jeho prácu 
takýmto spôsobom oceniť. 

 
 
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Má v prípade navýšenia príplatku za riadenie škola dostatok finančných 
prostriedkov na pokrytie týchto výdavkov?  

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Rozpočet školy má dostatočnú rezervu na pokrytie týchto výdavkov. 

 
Starosta obce 
     S prácou a spoluprácou pána riaditeľa som spokojný. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja predkladám návrh obecnému zastupiteľstvu o navýšenie príplatku za riadenie 
pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana na 38%. 

 
 
 
Nakoľko neboli predložené žiadne ďalšie návrhy, dal starosta obce o predložených návrhoch 
hlasovať v poradí v akom boli predložené. 

 

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ako o prvom dal starosta obce hlasovať o návrhu Mgr. Janky Jurčovej, poslankyne obecného 
zastupiteľstva, o úprave výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernanana 
35%: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan, Mgr. Katarína Chanapková 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-7.4 
Obecná zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh na úpravu výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana na 35%. 

2. Schvaľuje úpravu výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana na 
35%. 

 
Ako o druhom dal starosta obce hlasovať o návrhu Ing. Miroslava Dočára, poslanca obecného 
zastupiteľstva, o úprave výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana na 
38%:  

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

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

Katarína Jantošová 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-7.5 
Obecná zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh na úpravu výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana na 38%. 

2. Neschvaľuje úpravu výšky príplatku za riadenie pre riaditeľa ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
na 38%. 

 
 
 
Ad. 8 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022-2024 
 
Starosta obce 
     Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom OZ zaslaný elektronickou 
formou. Pri jeho neľahkom zostavovaní boli zohľadnené dlhodobé priority obce a snaha 
zachovať nastavený trend rozvoja obce, berúc do úvahy i riziká vyplývajúce z pandemickej 
situácie v dôsledku ochorenia COVID-19.Negatívnym faktorom pri jeho tvorbe bol i 

Mgr. Anton Varecha
od 1. 1. 2022.



 

Strana 17 z 42 Zápisnica č. 8/2021 
 
 

absolútne nekontrolovateľný  nárast cien energií. Samozrejme nie je v ľudských silách 
predpokladať možné a nepredvídateľné aspekty, ktoré môžu nastať v budúcom kalendárnom 
roku a ktoré sa môžu priamo odvíjať od budúcich programových výziev, podaných projektov 
a ich prípadného schválenia, no i skutočnosti, že môže dôjsť k poklesu príjmu z podielových 
daní v dôsledku pandemickej situácie ochorenia COVID-19. 
 
     S prihliadnutím na všetky tieto aspekty sme sa pri zostavovaní rozpočtu však snažili 
zamerať na hlavnú prioritu, ktorou je projekt „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana“, ktorý je z podstatnej časti financovaný z finančných zdrojov obce. Jeho 
realizácia nás aktuálne obmedzuje pomýšľať na dostavbu ďalšej etapy chodníka pozdĺž cesty 
II/487, realizovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií či uskutočniť 
rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov,  pokiaľ obec nezíska nenávratné 
finančné prostriedky z možných dotácií.    
 
     Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou nad Kysucou na rok 2023 je nastavený ako 
pesimistický no je podstatné, že je nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe 
hlavného kontrolóra i reálny.  
Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 – 2024 bol dňa 08. 12. 2021 
prejednaný i na schôdzi Komisie pre oblasť financií a správy majetku, ktorá ho Obecnému 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou odporúča schváliť. 
 
 
     Následne Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ a predsedníčka Komisie pre oblasť financií 
a správy majetku predstavila obecnému zastupiteľstvu závery zo zasadnutia tejto komisie.     
     Komisia sa uzhodla a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu obce 
Vysoká nad Kysucou na rok 2022-2024 v takej podobe ako bol predložený. 
 
 
 
Súčasťou rozpočtu obce je samozrejme i rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorý tvorí jeho 
podstatnú finančnú časť. Navrhujem preto, aby obecné zastupiteľstvo najskôr prejednalo 
najskôr Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 
2023 – 2024. 
 
 
     Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa pomocou videoprojekcie bližšie 
predstavil poslancom OZ rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 a výhľadový rozpočet 
na roky 2023 – 2024. 
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Nakoľko k predloženému k návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 a zároveň 
i k výhľadovému rozpočtu na roky 2023 - 2024, ktorý je súčasťou rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou, neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 
Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-8.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022 a výhľadový rozpočet 
na roky 2023 – 2024. 

2. Schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2022. 
3. Berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2023 – 2024. 

 
 
     Následne hlavná účtovníčka poslancom obecného zastupiteľstva predstavila a bližšie 
ozrejmila  pomocou videoprojekcie rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 – 2024 
a zároveň odpovedala na vznesené otázky a vysvetlila pripomienky poslancov obecného 
zastupiteľstva.  
 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 a k 
Výhľadovému rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na roky 2023-2024neboli vznesené žiadne 
ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy či pripomienky, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať: 
Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-8.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 
a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2023-2024 

2. Schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 v 
zmysle zmien podľa predložených pripomienok 

3. Berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2023-2024. 
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Ad. 9 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 
 
Starosta obce 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 bol poslancom 
obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy 
zverejnený ina úradnej tabuli obce a taktiež i na webovej stránke obce priamo v sekcii určenej 
zverejňovaniu dokumentov hlavného kontrolóra. 
 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 vypracoval a 
predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza z aktuálneho úväzku 
hlavného kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale poslanci obecného 
zastupiteľstva ho môžu doplniť nie len na dnešnej schôdzi OZ, ale i na nasledujúcich 
schôdzach OZ. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2022 neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-9 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022. 
2. Schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022. 
3. Poveruje hlavného kontrolóra obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle 

schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022. 

 
 
Ad. 10 Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov      
           Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok 2021 
 
Starosta obce 
     Záverečné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou za rok 2021 boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Úlohou 
správ je, samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva a po zverejnení i ostatným 
obyvateľom, priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne tak v 
stručnosti zhrnúť čo sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom úseku. V porovnaní s 
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predchádzajúcimi rokmi, tak môžete vidieť zmeny a vývoj administratívnej agendy, ale 
i zaujímavých štatistických informácií. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku miestnych daní a poplatkov 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vrátane zoznamu dlžníkov a vedených 
exekučných konaní 
 

V rámci tohto bodu programu bol poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou predstavený i zoznam aktuálnych daňových dlžníkov obce, ktorý ostáva poslancom 
k dispozícii. 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku miestnych daní a poplatkov 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.1 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku miestnych daní a 
poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku miestnych 
daní a poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku prednostu Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku prednostu Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2021-10.2 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku prednostu 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku prednostu 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou 
 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021na úseku výstavby Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.3 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku knižnice a kultúry Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku knižnice a kultúry Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2021-10.4 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku knižnice a kultúry 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku knižnice a 
kultúry Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku matriky a evidencie 
obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku matriky a evidencie 
obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.5 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2020 na úseku matriky a 
evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2020 na úseku matriky a 
evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku poľnohospodárstva a 
odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 
Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku poľnohospodárstva a 
odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2021-10.6 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku 
poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou. 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku sociálnych vecí Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 
 
 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku sociálnych vecí Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.7 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku sociálnych vecí 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku sociálnych 
vecí Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku financií a školstva Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 
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Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021 na úseku financií a školstva Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.8 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku financií a školstva 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku financií a 
školstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

 

• Záverečná správa o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby, správy majetku a 
bytového hospodárstva  Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 
 

Nakoľko k Záverečnej správe o činnosti v roku 2021na úseku výstavby, správy majetku a 
bytového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-10.9 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby, správy 
majetku a bytového hospodárstva  Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Berie na vedomie Záverečnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku výstavby, 
správy majetku a bytového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou. 

 

 



 

Strana 25 z 42 Zápisnica č. 8/2021 
 
 

Ad. 11 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021   
          a Rozpočtové opatrenie obce Vysoká and Kysucou  č. 14/2021 
 

Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené 
prostredníctvom videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad 
Kysucou č. 13/2021, ktoré je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som 
poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021 

 

     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021, ktoré bolo v kompetencii 
starostu obce. 
 
Nakoľko k predloženému  Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021, 
ktoré bolo v kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-11.1 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2021.  

 
• Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmeny 

zamestnancom 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
 
 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     V súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 a v súlade s článkom II. Ods. č. 3 
spomínanej kolektívnej zmluvy žiadam obecné zastupiteľstvo o navýšenie rozpočtu na 
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originálne kompetencie účelovo určeného na vyplatenie garantovanej odmeny 100 € 
na každého zamestnanca a prislúchajúce poistné odvody. Počet pracovníkov, ktorí sú 
financovaní z originálnych kompetencií je 19, pričom traja zamestnanci majú skrátené 
úväzky a celkový prepočítaný počet je 18,2 osoby. 
Odmena bude vyplatená spolu so mzdou za mesiac november 2021 v decembrovom 
výplatnom termíne, tak ako určuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa.  
 

Nakoľko k predloženej žiadosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie účelovo určeného na vyplatenie 
garantovanej odmeny 100 € na každého zamestnanca a prislúchajúce poistné odvody nemal 
nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-11.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o navýšenie rozpočtu na úseku financovania originálnych kompetencií 
účelovo určeného na vyplatenie odmeny zamestnancom v zmysle kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa vo výške 1 820 Eur  a prislúchajúcich poistných odvodov vo výške 
636 Eur.   

2. Schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ E.A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o navýšenie rozpočtu na úseku financovania originálnych kompetencií 
účelovo určeného na vyplatenie odmeny zamestnancom  vo výške 1820 Eur v zmysle 
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a prislúchajúcich poistných odvodov vo výške 
636 Eur.  

 
 
 
Následne v tomto bode programu predniesol riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz 
Žuffa poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 
7/2021, ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 
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• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2021 
 

Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2021nemal 
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-11.3 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2021, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2021, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 
 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021  
 
Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 
 

Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 
14/2021nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-11.4 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2021. 
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Ad. 12 Rôzne 
 
Starosta obce 
 

• Založenie sociálneho podniku 
 
V snahe zefektívniť výkon samosprávy no predovšetkým zlepšiť, skvalitniť a hlavne rozšíriť 
poskytovanie služieb obyvateľom zo strany obce, predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh, 
aby obec Vysoká nad Kysucou založila tzv. sociálny podnik. Jeho hlavným cieľom bude 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky 
prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to zamestnávaním zraniteľných osôb a 
znevýhodnených osôb. Tieto osoby sa môžu opätovne začleniť do spoločenského života, 
z ktorého boli úplne alebo čiastočne vylúčené z dôvodu zdravotného postihnutia, osoby 
dlhodobo nezamestnané si osvoja pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon 
povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich 
novonadobudnutú mieru finančnej samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v 
prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny a 
spoločenský vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu do bežného 
života.  
Spoločnosť by vykonávala práce v prospech obce Vysoká nad Kysucou a jej občanov.  
Sociálny podnik má formu spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle ustanovení §105 - 
153 Obchodného zákonníka a v zmysle  príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 z. z. o 
sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Dôležitou podmienkou pre postavenie a fungovanie sociálneho podniku je to, že minimálne 
20% všetkých zamestnancov musia byť z kategórie zraniteľných a znevýhodnených osôb. Od 
tohto je možné následne určovať celkový počet zamestnancov. Ďalším významným faktorom 
je skutočnosť, že spoločnosť musí dosahovať zisk, aby bola schopná existovať, pričom tento 
zisk musí byť vždy opätovne použitý na rozvoj spoločnosti, nevyplácajú sa podiely zo zisku 
spoločníkom, ako pri klasickej s.r.o. 
Zakladateľ a zároveň jediný spoločník, ktorým by bola obec Vysoká nad Kysucou, vytvára 
základné imanie spoločnosti. Toto základné imanie predstavuje  peňažný vklad vo výške 
minimálne 5 000 Eur.   
Orgánmi spoločnosti budú:  

- valné zhromaždenie 
- konateľ 
- poradný výbor 

Spoločnosť by bola založená na dobu neurčitú s jasným zadefinovaním svojej činnosti 
a spracovaným Podnikateľským plánom sociálneho podniku. Priznanie štatútu registrovaného 
sociálneho podniku v zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Po získaní tohto štatútu 
si môže sociálny podnik uplatniť refundáciu miezd svojich zamestnancov z okruhu 
zraniteľných a znevýhodnených osôb, pričom výška tejto čiastky sa odvíja  od ich zaradenia z 
hľadiska zraniteľnosti a znevýhodnenia. Refundácia sa požaduje od Ministerstva práce, 
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sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom UPSVaR. Sociálny podnik môže zamestnávať aj 
osoby, ktoré nie sú v okruhu zraniteľných a znevýhodnených osôb, na tieto osoby však 
nedostane žiadny príspevok, tieto osoby musia svojou prácou zabezpečovať pre sociálny 
podnik tržby, aby bolo možné financovať ich mzdové a sociálne náklady.   
Samozrejme založeniu tohto typu podniku predchádza genéza príprav v podobe spomenutého 
Podnikateľského plánu sociálneho podniku, ktorý musí byť schválený Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, príprava zakladateľskej listiny, personálne obsadenie orgánov 
spoločnosti, určenie ekonomických činností podniku a samozrejme schválenie jeho založenia 
obecným zastupiteľstvom. Nakoľko sa jedná o časovo a administratívne náročné úkony, 
chcem vás požiadať o zaujatie vášho stanoviska k zámeru založenia sociálneho podniku 
v našej obci.  
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Ja si myslím, že je to dobrá myšlienka a mali by sme ísť do toho. Sú ľudia, ktorých 
by sme vedeli cez tento sociálny podnik zamestnať a veľmi by sme im tým pomohli, 
pretože nemajú inú možnosť ako sa zamestnať. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som tiež  podporil tento návrh, mali by sme to skúsiť. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu možného založenia sociálneho podniku v obci Vysoká nad 
Kysucou a nutnosti prípravy Podnikateľského plánu sociálneho podniku a ďalšej nevyhnutnej 
dokumentácie potrebnej pre založenie sociálneho podniku v obcinemal nikto žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.1 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo návrh starostu obce o možnosti založenia sociálneho podniku. 
2. Poveruje starostu obce prípravou Podnikateľského plánu sociálneho podniku 

a ďalšej nevyhnutnej dokumentácie potrebnej pre založenie sociálneho podniku 
v obci. 

 

• Žiadosť o prenájom plochy verejného priestranstva za účelom zriadenia 
mobilného odberného miesta 
DZS, s. r. o., Paláriková 2681, 022 16  Čadca 
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Starosta obce 
     Jedná sa o žiadosť p. Baroniaka, ktorý prevádzkuje sieť MOM odberných 
testovacích miest. Mal by záujem o plochu pred futbalovým ihriskom, kde by boli 
umiestnené dva kancelárske kontajnery a mobilná toaleta. Spoločne sme boli pozrieť 
i priestor na parkovisku vedľa pána Sztranczika. Tento priestor je, čo sa týka prístupu, 
výhodnejší avšak je tu náročnejšie sa pripojiť na odber elektriny.  
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Ja si myslím, že by to bolo dobré, keby sme mali MOM odberné testovacie miesto 
v obci, je to služba obyvateľom. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval, bolo by určite lepšie dať MOM odberné miesto na parkovisko 
oproti pošte, je tam veľká odstavná plocha, ja by som to na odstavnú  plochu pred 
futbalovým ihriskom  nedával, nakoľko táto plocha je využívaná na parkovanie počas 
futbalových zápasov.  

 
Prednosta OcÚ 
     Plochu pred ihriskom obec využíva i ako manipulačnú plochu pri kosení trávy, 
pieskovaní ihriska a pod. Už teraz sa stretávame, že počas futbalových zápasov musia 
vodiči kvôli nedostatku parkovacích miest parkovať popri ceste II/487. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti o prenájom plochy verejného priestranstva oproti 
futbalovému ihrisku za účelom zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového miesta na 
vykonávanie antigénových testov, nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

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

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

Uznesenie č. 8/2021-12.2 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo žiadosť o prenájom plochy verejného priestranstva oproti futbalovému 
ihrisku za účelom zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového miesta na 
vykonávanie antigénových testov. 

2. Nesúhlasí s prenájom plochy verejného priestranstva oproti futbalovému ihrisku za 
účelom zriadenia a prevádzkovania mobilného odberového miesta na vykonávanie 
antigénových testov. 
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Vysvetlenie: Požadovaná plocha slúži ako parkovisko počas futbalových zápasov TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou pričom už v súčasnosti je kapacitne nedostatočná 
a zároveň je využívaná ako manipulačná plocha pri kosení trávy, pieskovaní ihriska 
a pod. Obec Vysoká nad Kysucou, v prípade záujmu, ponúkne žiadateľovi alternatívnu 
plochu, pričom v snahe zabezpečiť prevádzkovanie mobilného odberového miesta na 
vykonávanie antigénových testov v obci, poskytne obec Vysoká nad Kysucou 
maximálnu možnú súčinnosť a pomoc.  

 
• Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc 

p. Rudolf Šamaj, Vyšný Kelčov č.639, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
 
Margita Kubačáková, pracovníčka na sociálnom úseku 
     Chcela by som poprosiť obecné zastupiteľstvo o schválenie jednorázovej finančnej 
výpomoci vo výške 100 € pre p. Rudolfa Šamaja, nakoľko p. Rudolf Šamaj sa 
nachádza v nepriaznivej životnej situácii – mal úraz ruky a finančné prostriedky budú 
využité na zakúpenie stravy. 
 
 
 

Nakoľko k predloženému návrhu na poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci vo výške 
100 € pre p. Rudolfa Šamaja, Vyšný Kelčov č. 639, 023 55 Vysoká nad Kysucou, nemal nikto 
žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  
hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.3 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh na poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre p. Rudolfa 
Šamaja, Vyšný Kelčov č. 639, 023 55 Vysoká nad Kysucou na preklenutie ťažkej 
životnej situácie po úraze ruky. 

2. Schvaľuje poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci pre p. Rudolfa Šamaja, 
Vyšný Kelčov č. 639, 023 55 Vysoká nad Kysucou vo výške 100 € na preklenutie 
ťažkej životnej situácie po úraze ruky. 

Poznámka: Finančné prostriedky budú využité na zakúpenie stravy. 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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• Žiadosť o predĺženie nájmu 
Kaso s. r. o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina 

 
Nakoľko k predloženému zámeru prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove 
s.č. 215 spoločnosti KASO s. r. o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina nemal nikto žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce o návrhu zámeru prenájmu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.4 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v Administratívnej 
budove s.č. 215, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Kaso, s. r. o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan 
Šmehyl,  IČO: 46831444, DIČ: 2023595431. 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v Administratívnej 
budove s.č. 215, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Kaso, s. r. o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan 
Šmehyl,  IČO: 46831444, DIČ: 2023595431. 
Predmet nájmu bude: Predajné priestory 133 m² 
    Ostatné priestory     15 m² 
    Šatňa                         8,4 m² 
Toalety                   10,86 m² 
Spolu:167,26 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory spolu vo výške 1 559,54 € + služby spojené 
s užívaním nebytového priestoru (energie – vykurovanie, voda, elektrina). 
Mesačné nájomné vo výške 129,96 € splatné pravidelne vždy mesiac vopred na účet 
prenajímateľa + zálohová platba spojená s užívaním nebytového priestoru (energie – 
vykurovanie, voda,  elektrina). 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú a to od 01. 03. 2022 do 28. 02. 2023 
s výpovednou lehotou 2 mesiace. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa  
Obec Vysoká nad Kysucou predmetné priestory nevyužíva. Žiadateľ Kaso, s. r. o., 
Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, v zast. Štefan Šmehyl,  IČO: 46831444, DIČ: 
2023595431vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval na základe nájomnej zmluvy zo 
dňa 26. 03. 2021.Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom 
voči obci Vysoká nad Kysucou.  

 
 

• Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou  
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie č. 215, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženému Návrhu na vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázkydal 
starosta obce o návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.5 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo návrh na vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného úradu 
vo Vysokej nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu. 

2. Schvaľuje vyradenie inventárnych predmetov v užívaní Obecného úradu vo Vysokej 
nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu. 

 
 

• Návrh na vyradenie majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k návrhu na vyradenie majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana nemal nikto žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.6 
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Obecné zastupiteľstvo  
1. Prerokovalo Návrh na vyradenie majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 

č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu. 
2. Schvaľuje Návrh na vyradenie majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 

316, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle predloženého zoznamu. 
 
 

• Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku C-KN 1703/39  
Norbert Putorík, Vysoká nad Kysucou č. 279, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 

Žiadosť o odkúpenie parcely C-KN 1703/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2 

predniesol obecnému zastupiteľstvu starosta obce.  
 

Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
     V prípade odpredaja musí obec postupovať v zmysle ustanovení Zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 
schválených Uznesením č. 1/2018-7 dňa 12. 03. 2018.I keď žiadateľ k žiadosti priložil 
Znalecký posudok na určenie ceny nehnuteľnosti, tento v zmysle §8 ods. 3 vyššie 
spomenutých Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad Kysucou 
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva musí vypracovanie znaleckého posudku 
zabezpečiť obecný úrad a to na náklady žiadateľa. Samozrejme to iba v prípade, že 
v zmysle §8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vysoká nad 
Kysucou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva obecné zastupiteľstvo schváli zámer 
odpredaja takéhoto majetku uznesením. 
 

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

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.7 
Obecné zastupiteľstvo  

1. Prerokovalo žiadosť o kúpu obecného majetku - parcely CKN 1703/39 - zastavaná 
plocha a nádvorie, o výmere 88m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 381/2021 zo 
dňa 26. 10. 2021 ako časti parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 3220 m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1. 

2. Schvaľuje prebytočnosť obecného majetku - parcely CKN 1703/39 - zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 88m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 

Mgr. Anton Varecha
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10. 2021 ako časti parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 
m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1. 
Odôvodnenie: Predmetná parcela je už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej 
záhrady tak ako je opísané v odôvodnení žiadosti, je parcelou bezprostredne 
susediacou s parcelou žiadateľa a pre účely obce Vysoká nad Kysucou je 
nevyužiteľná. 

3. Schvaľuje zámer prevodu  prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona 
č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za 
účelom odpredaja toho majetku  žiadateľovi:  

Norbert Putorík, nar. 25. 07. 1994, bytom Ústredie 279, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

a to  

• parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3220 m2, zapísanej na 
LV č. 1479 v 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa 
Geometrickým plánom č. 381/2021 zo dňa 26. 10. 2021 vytvorila parcela CKN 
1703/39 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88m2. Táto novovytvorená 
parcela CKN 1703/39 bude predmetom prevodu. 

Odôvodnenie: 
Novovytvorená parcela CKN 1703/39 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 88 m2 
bola doposiaľ súčasťou parcely CKN 1703/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
3220 m2, zapísanej na LV č. 1479 v 1/1.  
Pri geometrickom zameraní rodinného domu s.č. 279 postaveného v roku 1968 za 
účelom dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním pri 
prístavbe rodinného domu s. č. 279 bolo zistené, že jeho časť je postavená na vyššie 
spomenutej parcele a ďalšia časť je už niekoľko desaťročí súčasťou oplotenej záhrady 
prislúchajúcej k rodinnému domu s.č. 285. Jej vlastníčka uzavrela písomnú dohodu, že 
na predmetnú parcelu resp. na časť, ktorá tvorí súčasť jej záhrady si nerobí žiaden 
vlastnícky nárok, pričom žiadateľ prehlásil, že nedôjde k žiadnej zmene v spôsobe jej 
doterajšieho využívania. Parcela je parcelou bezprostredne susediacou s parcelou 
žiadateľa a pre účely obce Vysoká nad Kysucou nevyužiteľná. 

4. Poveruje starostu obce zadať vypracovanie Znaleckého posudku za účelom 
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku a to parcely CKN 1703/39 zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 88 m2 znalcovi v odbore odhadu hodnoty nehnuteľností. 
 
 

• Návrh na odkúpenie nehnuteľností 
Železnice SR, Bratislava, Správa majetku ŽSR, Bratislava, Holekova 6, 811 04 
Bratislava 1 

 
Starosta obce 
     Ide o pozemok nachádzajúci sa v susedstve technického dvora pri dome služieb s.č. 
200. O jeho odkúpenie sa obec snaží už niekoľko rokov so zámerom  rozšírenia 

Mgr. Anton Varecha
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priestoru technického dvora pri Dome služieb s.č. 200za účelom vybudovania 
zberného dvora. Na tento typ investícií je i aktuálne vyhlásená výzva z Operačného 
programu – kvalita životného prostredia. 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som do tejto ponuky odpredaja určite šiel, pozemok vieme využiť na zberný 
dvor, ktorý je v našej obci potrebný. 
 

Nakoľko k návrhu na odpredaj majetku – Železnice SR nemal nikto žiadne ďalšie 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.8 
Obecné zastupiteľstvo: 

1.     Prerokovalo návrh na odkúpenie nehnuteľností od Železníc Slovenskej republiky a to: 
-   pozemok C-KN 1416, o výmere 491 m2 orná pôda  
-   pozemok C-KN 1417, o výmere 364 m2 ostatné plochy 
zapísaných v celosti na LV č. 1194 za kúpnu cenu 4 710,00 EUR bez DPH. 

2.     Súhlasí s kúpou nehnuteľností: 
-   pozemok C-KN 1416, o výmere 491 m2 orná pôda  
-   pozemok C-KN 1417, o výmere 364 m2 ostatné plochy. 
zapísaných v celosti na LV č. 1194.  

3.     Schvaľuje kúpnu cenu 4 710,00 EUR bez DPH t.j. 5 652,00 EUR s DPH v zmysle 
ponuky Železníc SR zo dňa 06. 12. 2021 č.j. 09784/2021/SM-Mi, ktorá reflektuje 
aktuálnu všeobecnú hodnotu nehnuteľností stanovenú znalcom. 

4.     Súhlasí s uzatvorením Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim Železnicami Slovenskej 
republiky, Bratislava (v skrátenej forme „ŽSR“, Generálne riaditeľstvo)  a kupujúcim 
Obcou Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 
00314340, DIČ: 2020553326, ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľnosti a to:  
-  pozemok C-KN 1416, o výmere 491 m2 orná pôda  
-  pozemok C-KN 1417, o výmere 364 m2 ostatné plochy 
kúpnu cenu 4 710,00 EUR bez DPH t.j. 5 652,00 EUR s DPH, za účelom 
verejnoprospešného využitia oboch nehnuteľností na rozšírenie priestoru technického 
dvora pri Dome služieb s.č. 200 vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou. 
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• DHZ Vysoká nad Kysucou – návrh na obsadenie funkcie veliteľa DHZ Vysoká nad 
Kysucou a funkcie Hlavný preventivár obce Vysoká nad Kysucou 
Žiadosť o schválenie návrhov Výročnej členskej schôdze na výkon funkcie veliteľa 
DHZ Vysoká nad Kysucou a funkcie hlavného preventivára obce Vysoká nad 
Kysucou 

 
 

Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Na Výročnej členskej schôdzi DHZ Vysoká nad Kysucou bol za veliteľa DHZ 
Vysoká nad Kysucou navrhnutý pán Ján Lovasz, nar. 19. 5. 1978, bytom Ústredie 
1259/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou a na hlavného preventivára obce Vysoká nad 
Kysucou bol navrhnutý pán Milan Dorman, nar. 20. 11. 1969, bytom Nižný Kelčov 
1102, 023 55 Vysoká nad Kysucou. DHZ Vysoká nad Kysucou preto predkladá 
Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou žiadosť na ich schválenie do 
uvedených funkcií. 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
hlasovať o návrhu, aby funkciu veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou na nasledujúce funkčné 
obdobie vykonával pán Ján Lovasz, nar. 19. 5. 1978, bytom Ústredie 1259/14, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.9 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh DHZ Vysoká nad Kysucou na obsadenie funkcie veliteľa DHZ 
Vysoká nad Kysucou. 

2. Schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou pána Jána Lovasza,                 
nar. 19. 5. 1978, bytom Ústredie 1259/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 
Následne dal starosta obce hlasovať o návrhu, aby funkciu hlavného preventivára obce 
Vysoká nad Kysucou na nasledujúce funkčné obdobie vykonával pán Milan Dorman, nar. 20. 
11. 1969, bytom Nižný Kelčov 1102, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 8/2021-12.10 
Obecné zastupiteľstvo 

1. Prerokovalo návrh DHZ Vysoká nad Kysucou na obsadenie funkcie hlavného 
preventivára obce Vysoká nad Kysucou 

2. Schvaľuje do funkcie hlavného preventivára obce DHZ Vysoká nad Kysucou pána 
Milana Dormana, nar. 20. 11. 1969 , bytom Nižný Kelčov1102, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou. 

 
 

• DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov – návrh na obsadenie funkcie veliteľa 
DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 
Žiadosť o schválenie návrhu Výročnej členskej schôdze na výkon funkcie veliteľa 
DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 

 
Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
hlasovať o návrhu, aby funkciu veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov na 
nasledujúce funkčné obdobie vykonával pán Milan Pivko, nar. 25. 06. 1978, bytom Vyšný 
Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad Kysucou: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2021-12.11 
Obecné zastupiteľstvo 

3. Prerokovalo návrh DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov na obsadenie funkcie 
veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov 

4. Schvaľuje do funkcie veliteľa DHZ Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov pána 
Milana Pivka, nar. 25. 06. 1978, bytom Vyšný Kelčov 659, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 

 
 
Ad. 13 Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Kontaktoval ma pán Peter Cipko, ktorý si v minulosti na obecné zastupiteľstvo podal 
žiadosť o odpredaj pozemku na Semeteši u Cipára za budovou bývalej školy. Žiadosť 
mu obecné zastupiteľstvo v tom čase neschválilo. Informovala som ho, že má možnosť 
podať si žiadosť aspoň o prenájom tohto pozemku, nakoľko ho i reálne využíva. 
Samozrejme prenájom musí schváliť obecné zastupiteľstvo. 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Starosta obce 
     Žiadna žiadosť zatiaľ nebola doručená. 

 
 
 
Ad. 14 Záver 
 
Starosta obce 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia. 
     Dostali sme sa k poslednému bodu dnešnej schôdze Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou, ktorá i symbolicky uzatvára schôdzovú činnosť obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou v tomto kalendárnom roku. Veľmi si vážim vášho pracovného 
nasadenia i osobnej angažovanosti. Na dnešnej schôdzi sme prijali veľmi závažné rozhodnutia 
v podobe strategických  dokumentov na nadchádzajúci kalendárny rok. Tým najdôležitejším 
je Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na nadchádzajúci kalendárny rok 2022. Jeho príprava 
a zostavenie neboli vôbec jednoduchou záležitosťou a kľudne ho môžeme nazvať 
pesimistickým, no jeho súčasťou je naplnenie sna mnohých našich obyvateľov v podobe 
dostavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorá je našou prioritou a preto sme 
museli dočasne ustúpiť z ostatných investičných akcií. Za seba som sklamaný, že v tomto 
roku nebudeme pokračovať s ďalšou etapou chodníka, no pokiaľ má byť našou prioritou 
telocvičňa túto obeť musíme priniesť. Ak sa nám podarí naplniť všetko čo sme si predsavzali 
bolo by to úžasné. 
O niekoľko dní sa skončí kalendárny rok 2021. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo 
dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Máme už takmer za sebou nesmierne náročný rok a to 
vo všetkých sférach. Ochorenie COVID-19 a vzniknutá pandemická situácia, nám ukázali aká 
krehká je naša spoločnosť, akí krehkí sme my sami. Doslova za pochodu sme sa museli 
prispôsobovať novým situáciám riešiť nové výzvy. Chcem Vám z tohto miesta poďakovať za 
Vašu pomoc a pochopenie a to predovšetkým v náročných chvíľach, lebo ľudia si nás nevolili 
len do slnečných dní, ale i do tých nepohodlných a daždivých. 
Predsa len samosprávna činnosť a výstavba sa tento rok v našej obci i napriek prijatým 
úsporným opatreniam nezastavili. 
Obci sa podarilo definitívne dokončiť fasádu budovy obecného úradu jej grafickou úpravou. 
Zároveň boli dobudované prekrytia všetkých vstupných schodísk do budovy. Vo fáze 
rozpracovania do ďalšieho kalendárneho roka zostala výmena dlažby na vstupných 
schodiskách.  
Z vlastných zdrojov sa nám podarilo zrekonštruovať a opraviť niektoré z miestnych 
komunikácii. Tu chcem úprimne poďakovať i samotným obyvateľom, ktorí sa k týmto 
rekonštrukciám postavili naozaj aktívne a podali obci i pomocnú ruku. Obci sa podarilo 
získať vyfrézovaný materiál z rekonštrukcie povrchu cesty II/487, začo patrí úprimné 
poďakovanie za príkladnú spoluprácu ako Žilinskému samosprávnemu kraju, tak i Správe 
ciest ŽSK na čele s pánom riaditeľom a vedúcim prevádzky na Makove pánom Jozefom 
Bugalom. V tejto súvislosti musím spomenúť i aktivitu pána riaditeľa Správy ciest ŽSK, ktorý 
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sa výraznou mierou pričinil, aby náš zámer výstavby priepustu pod cestou II/487 pri moste do 
Rekši bol zahrnutý do projektovej dokumentácie rekonštrukcie cesty II/487 a oporného svahu 
v tomto úseku. Priepust bude nevyhnutý pre odvodnenie budúceho chodníka, čo do tohto 
momentu znemožňovalo dokončiť projektovú dokumentáciu budúceho chodníka. 
Prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti sa obci podarilo zrealizovať odvodnenie miestnej 
komunikácie ihneď za mostom do Rekši, v Novej kolónii u pána Martina Dočára a taktiež 
u Ladislava Dočára, na Širokom moste u pána Kormanca a v osade Zadná Zátoka nad 
rodinným domom pani Cisaríkovej. 
Po dokončení rekonštrukcie povrchu cesty II/487 sa nám v centre obce podarilo vybudovať 
druhý plne osvetlený prechod pre chodcov u pána Adamca. Tesne pred dokončením je 
rekonštrukcia resp. výstavba nového taktiež plne osvetleného prechodu pre chodcov pri 
domove dôchodcov. 
Obec Vysoká nad Kysucou v priebehu kalendárneho roka 2021 spracovala, pripravila 
a podala celkovo 21 projektových žiadostí a aktuálne na príprave ďalších priebežne pracuje. 
Niektoré z podaných žiadostí boli vyhlasovateľom zamietnuté, niektoré sú ešte v štádiu 
posudzovania no a čo je dôležité niektoré z nich boli posúdené  ako úspešné. Medzi tie už 
zrealizované patria: výsadba zeleného plota v areáli ZŠ s MŠ E. A. Cernana (za zmienku stojí, 
že tento zelený projekt zaujal i v rámci Žilinského samosprávneho kraja a 14. decembra 2021 
bude odprezentovaný na celokrajskom zelenom webinári), rekonštrukcia striedačiek TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou, obnova pamätníkov v obci Vysoká nad Kysucou, výstavba 
novej tribúny na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a do tejto kategórie patrí i už 
vyššie spomenutý projekt výstavby prechodu pre chodcov pri domove dôchodcov a taktiež 
získanie finančnej dotácie ako refundácie tzv. COVID výpadku na činnosti mládežníckych 
mužstiev TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Snáď tým najdôležitejším „projektovým 
úspechom“ bolo získanie finančnej dotácie na stavbu „Novostavba telocvične, rekonštrukcia 
šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“. 
Medzi rozpracované projekty, ktoré budú dokončené na budúci kalendárny rok patria: 
Výstavba ružencovej cesty či organizácia medzinárodného kultúrneho podujatia v rámci 
projektu Beskyde, Beskyde pieseň znie. 
V priebehu kalendárneho roka bol dokončený projekt WiFi pre teba a na území obce bolo 
osadených 10 bodov, kde je možné sa pripojiť na verejnú a bezplatnú Wifi predovšetkým na 
miestach, kde dochádza k zhromažďovaniu obyvateľov a na železničných a autobusových 
zastávkach. Modernizáciou prešlo i workoutové ihrisko v centre obce a detské ihrisko pri ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana, na ktorých bola inštalovaná moderná a bezpečná dopadová plocha 
v podobe gumených dlaždíc. 
Pandémia ochorenia COVID-19 sa však odrazila na samosprávnej činnosti a našich životoch 
i v tomto kalendárnom roku. Obec Vysoká nad Kysucou ako jedna z mála obcí založila 
vlastné Mobilné odmerné miesto a zorganizovala celkovo 12 celoplošných testovaní svojich 
obyvateľov na dvoch odberných miestach. Pre všetkých obyvateľov obce nad 10 rokov 
rozniesli osobne zamestnanci obce po dva kusy respirátorov FFP2.  
I v tomto roku obec prišla s osobitými „covid“ riešeniami: 

- monitorovanie chát členmi oboch DHZ 
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- Veľkonočná výstava online 
- Veľkonočný online koncert z kostola sv. Matúša 
- zabezpečenie nákupov seniorom 
- zavedenie zberu vrchnákov z PET fliaš do nerezového srdca 
- zapojenie sa do celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabičky od 

topánok?“ 
- vlastná výzva obce „Medovníčky plné lásky“ pre zamestnancov a pacientov 

KNsP v Čadci na štedrý deň 
V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Kysuckou nemocnicou v Čadci sa obec 
Vysoká nad Kysucou stala vôbec prvou obcou v rámci Žilinského samosprávneho kraja, kde 
mobilný vakcinačný tým zaočkoval obyvateľov priamo v obci. Stalo sa tak 8. mája 2021 
a moje úprimné poďakovanie patrí predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej a riaditeľovi KNsP 
v Čadci Martinovi Šenfeldovi. 
V priebehu kalendárneho roka bolo pracovníkmi obce zrealizovaných množstvo 
údržbárskych, ale i drobných stavebných prác., ktorých zoznam nájdete v zverejnených 
správach o činnosti. I tento rok sa obec úspešne zapojila do spolupráce s UPSVaR v Čadci 
a využila ponúkané možnosti na pre zamestnanie svojich občanov prostredníctvom 
ponúkaných projektov i keď v dôsledku pandemickej situácie a prijatých vládnych opatrení 
bolo týchto možností menej. Opäť sa nám osvedčil i náš vlastný projekt, využiť počas letných 
mesiacov brigádnickú pomoc vysockých študentov a študentiek, čo by sme radi využili 
i v nadchádzajúcom kalendárnom roku pričom dúfame, že záujem zo strany študentov bude 
väčší. 
Osobitú pozornosť si zaslúži implementácia náročného modelu CAF, ktorý predstavuje 
zavedenie kvality poskytovaných služieb samosprávy, na ktorom pracovníci obecného úradu 
pracovali v priebehu celého kalendárneho roka. Udelenie osvedčenia o implementácii modelu 
CAF v našej samospráve by malo byť v nasledujúcom roku ako i realizácia prijatých riešení 
a opatrení vedúcich k zlepšeniu. Ide o prestížnu vec, ktorú má len niekoľko samospráv. 
Z dôvodu prijatých protipandemických a ekonomických opatrení bola v tomto roku zrušená i 
organizácia všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a za seba musím 
povedať, že mi veľmi chýbali. Počas čiastočného uvoľnenia sa nám však predsa len podarilo, 
i keď za dodržania náročných protiepidemiologických opatrení s ktorými nie všetci vždy 
súhlasili, spoluorganizovať oslavu 90. výročia výstavby kostola Božského srdca Ježišovho, 
oslavy 140. výročia založenia DHZ Vysoká nad Kysucou. V „obmedzenej forme“ obec 
zorganizovala Matúšovské hodové slávnosti ale i návštevu sv. Mikuláša.  
Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v 
podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, ale i nezdary. Padáme však preto, aby 
sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte 
väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia. 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia 
Dovoľte mi z tohto miesta vám všetkým vyjadriť naozaj úprimné a veľké ĎAKUJEM. Som 
hrdý nato, že môžem spolupracovať práve s Vami. Poďakovať chcem taktiež všetkým 
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zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, 
futbalistom a všetkým športovcom, pánovi farárovi, pánovi riaditeľovi základnej školy, 
pedagógom a všetkým zamestnancom školy, všetkým občianskym združeniam 
a organizáciám pôsobiacim na území našej obce, aktivistom, dobrovoľníkom a brigádnikom, 
jednoducho všetkým VÁM obyvateľom našej obce, pretože bez Vašej osobnej podpory, 
angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, 
ktorí našu pracú neustále kritizujú a posudzujú, lebo práve oni sú našou motiváciou pracovať 
usilovnejšie a lepšie. 
Dovoľte mi ospravedlniť sa vám i každému obyvateľovi našej obce - za každé moje 
nesprávne rozhodnutie, za zdanlivé nepochopenie či zabudnutie na prednesený ponos či 
žiadosť, za odlišný názor či slová vyrieknuté v emócii. Prepáčte. 
Prajem vám krásne, veselé a požehnané Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a 
oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých Vašich blízkych. Nech nik nechýba 
pri vašom štedrovečernom stole a s vašimi najbližšími zažite chvíle plné lásky a šťastia. 
Želám vám krásne a pokojné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a naozaj úspešný 
a predovšetkým pokojný rok 2022 nech je v každom smere lepší ako ten, ktorý sa chýli 
k svojmu záveru 

 
Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi  Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
     Následne starosta obce ukončil ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom 
roku 2021 o 18:00 hod. 
 
 
 
Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
 prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
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