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Zápisnica OZ č. 5/2022 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného  
09. 09. 2022 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 
Daniel Lysík 
Miroslav Dorman 
Jozef Zborovan 

                        Mgr. Janka Jurčová  
                        Milan Pivko 
                        Mgr. Katarína Jantošová 
 
Neprítomní poslanci OZ: Ing. Marek Vavrica 
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. Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce 

4. Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p.č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
– Nižný Kelčov (videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková, Margita Kubačáková 

5. Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p.č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou 
– Ústredie(videoprojekcia) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková, Margita Kubačáková 

6. Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané e-
mailom)  
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 

7. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 
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8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o financovaní 
originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

9. Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 a č. 10/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

10. Rôzne (videoprojekcia) 

11. Interpelácie poslancov 
12. 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 5. schôdzi OZ v kalendárnom roku 2022. 
 
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,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan 
Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť piata schôdza OZ dňa 09. 09. 
2022. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej    
        komisie 
 
Za zapisovateľku bola určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Katarína Chnapková 
                                                                     Mgr. Janka Jurčová 
Návrhová komisia: Miroslav Dorman 
                                Mgr. Katarína Jantošová 
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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,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Mgr. 
Katarína Jantošová, Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
 
Ad. 3 Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 

Starosta obce 
     V spracovanej projektovej dokumentácii bola podlaha v Telocvični pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana riešená v skladbe: Tepelná podlahová izolácia EPS 80 mm, Betónová mazanina 80 
mm a Systém odpruženej podlahy 55 mm s podmienkou realizovať ju v zmysle STN EN 14904 
s redukciou energie min. 55% a deformáciou min. 2,3 mm. Dodávateľ samozrejme takúto 
športovú podlahu v rámci predloženej ponuky a platnej zmluvy o dielo vie dodať, no upozornil 
nás, že pre naše účely nebude dostatočne vyhovujúca a v uvedenej skladbe bude tvrdá. Po 
technickej konzultácii zo stavebným dozorom, dodávateľom a projektantom stavby sme za 
zhodli na skutočnosti, že by bolo vhodné zmeniť navrhovanú skladbu podlahy a doplniť ju o 
certifikovaný odpružený rošt tvorený z pružných gumových podložiek, kmitového nosiča a 
slepej podlahy z drevených dosák zo všetkých strán hobľovaných, ktorý zabezpečuje komfortnú 
pružnosť a elasticitu celého systému. Záklop tvoria veľkoplošné drevené dosky v hrúbke 12 
mm, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie zaťaženia, na ktoré bude následne aplikovaná 
nášlapná vrstva z PVC vo farebnom variante podľa dohody vrátane čiarovania. 
Naším zámerom je mať po toľkých rokoch čakania v novobudovanej telocvični čo 
najkvalitnejšiu podlahu, nakoľko tá je základom. O detailnejšie technické vystvetlenie by som 
požiadal odborne spôsobilú osobu vykonávajúcu na stavbe „Telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou“ stavebný dozor.  
 
 

Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor stavby Telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 

     Tak ako uviedol starosta pôvodný športový povrch podľa projektu - typu  plošne pružnej 
podlahy spĺňa technické parametre podľa normy EN 14 904 Povrchy pre športoviská – halové 
plochy pre viacúčelové použitie, príp. staršej normy DIN 18 032 – 2, ktorá by túto športovú 
podlahu radila skôr do menej kvalitnejšej kategórie s nepriaznivým dôsledkom na kĺbové 
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ústrojenstvo cvičencov, keďže z pôvodného riešenia projektu je zrejmá absencia odpruženého 
roštu. Uvedená skutočnosť, týkajúca sa najmä nepriaznivých otrasov v dôsledku „tvrdého 
povrchu“ na kĺby cvičencov, ktorá sa už potvrdila na základe mojich mojich skúseností už u 
obdobne zrealizovaného športového povrchu v telocvični u obce Radoľa.  
Po vzájomných konzultáciách s projektantom stavby, preto odporúčam v objekte SO 02 
Telocvičňa stavby Novostavba telocvične pri ZŠ S MŠ E. A. Cernana zmeniť pôvodnú skladbu 
podlahy nasledovne: 

- Tepelnú podlahovú izoláciu EPS 80 mm (polystyrén) nahradiť minerálnou vlnou, 
pričom zhotoviteľ stavby, by deklaroval, že nedôjde k navýšeniu ceny uvedenej 
položky. 

- Položku betónovú mazaninu v hr.80 mm vypustiť a odpočítať zo zazmluvneného 
rozpočtu zhotoviteľa. 

Samotnú skladbu odpruženej podlahy navrhujem upraviť v rámci nového technického riešenia 
nasledovne: 
Už zrealizovanú hydroizoláciu prekryť ešte izolačnou PE fóliou v hrúbke 1 mm na ktorú bude 
osadený odpružený rošt, ktorý musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce odpruženie 
celého systému hrúbky 20 mm, ktoré sú súčasťou kmitového nosiča hrúbky 19 mm. Ďalšiu 
vrstvu bude tvoriť slepá podlaha hrúbky 16 mm. Modul na rozloženie zaťaženia bude tvoriť 
poslednú vrstvu odpruženého roštu, tvorenú drevotrieskovou doskou, príp. OSB doskou hrúbky 
12 mm, podľa EN 13968-P5, pevnosť V 100 E1. 
V prípade súhlasu obecného zastupiteľstva až na túto vrstvu bude aplikovaná nášľapná vrstva 
zo športového PVC, ktorá musí spĺňať športovo technické parametre  v zmysle normy STN 
EN 14 904 – Povrchy pre športoviská – Halové povrchy pre viacúčelové použitie:   

- hodnota absorpcie nárazu podľa normy bude viac ako 55% 
- hodnota vertikálnej deformácie bude v intervale 2,3–5,0 mm 
- hodnota výšky odrazu lopty bude viac ako 90% 

Konštrukčná výška športového systému vrátane nášľapnej vrstvy v takomto zložení bude max. 
75 mm. Výsledkom tohto stavebno-technického riešenia bude absolútne kvalitná športová 
podlaha eliminujúca prenos otrasov na kĺby cvičencov. Tak ako som už vyššie uviedol 
s návrhom doplnenia odpruženého roštu písomne súhlasil i projektant. 
 
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 

     K uvedenému technickému riešeniu sme spoločne so starostom obce a stavebným dozorom 
absolvovali niekoľko pracovných porád. Osobne s navrhovaným doplnením odpruženého roštu 
súhlasím. Bude to však predstavovať ďalšiu finančnú investíciu, ktorej krytie musíme vyčleniť 
v rozpočte obce. Obec Vysoká nad Kysucou je v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
verejným obstarávateľom a preto musí postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
a odpružený rošt vysúťažiť ako samostatnú zákazku s nízkou hodnotou. Na základe predbežne 
zrealizovaného cenového prieskumu sa bude jednať o investíciu cca 30 000 EUR. Našim 
zámerom by však malo byť stavbu zrealizovať čo najkvalitnejšie a doplnenie skladby podlahy 
v objekte SO 02 Telocvičňa o odpružený rošt, bude jednoznačne kvalitatívnym posunom 
a zlepšením, čo predovšetkým v budúcnosti ocenia všetci používatelia.  
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V následnej diskusii Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor stavby Telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana Vysoká nad Kysucou, pomocou videoprojekcie prítomným poslancom detailne 
vysvetlil technické detaily navrhovaného riešenia. 

Nakoľko k navrhovanému doplneniu skladby podlahy v objekte SO 02 Telocvičňa stavby 
„Novostavba telocvične pri ZŠ S MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ a jej doplnenie o 
odpružený rošt, ktorý musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce odpruženie celého 
systému hrúbky 20 mm, ktoré sú súčasťou kmitového nosiča hrúbky 19 mm, ďalšiu vrstvu bude 
tvoriť slepá podlaha hrúbky 16 mm, modul na rozloženie zaťaženia bude tvoriť poslednú vrstvu 
odpruženého roštu, tvorenú drevotrieskovou doskou, príp. OSB doskou hrúbky 12 mm, podľa 
EN 13968-P5, pevnosť V 100 E1 nemal nikto z prítomných žiadne ďalšie otázky ani 
pripomienky dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo doplnenie skladby podlahy v objekte SO 02 Telocvičňa stavby 
„Novostavba telocvične pri ZŠ S MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ o odpružený 
rošt, ktorý musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce odpruženie celého systému 
hrúbky 20 mm, ktoré sú súčasťou kmitového nosiča hrúbky 19 mm. Ďalšiu vrstvu bude 
tvoriť slepá podlaha hrúbky 16 mm. Modul na rozloženie zaťaženia bude tvoriť 
poslednú vrstvu odpruženého roštu, tvorenú drevotrieskovou doskou, príp. OSB doskou 
hrúbky 12 mm, podľa EN 13968-P5, pevnosť V 100 E1. 

2. Schvaľuje doplnenie skladby podlahy v objekte SO 02 Telocvičňa stavby „Novostavba 
telocvične pri ZŠ S MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou“ o odpružený rošt, 
ktorý musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce odpruženie celého systému 
hrúbky 20 mm, ktoré sú súčasťou kmitového nosiča hrúbky 19 mm. Ďalšiu vrstvu bude 
tvoriť slepá podlaha hrúbky 16 mm. Modul na rozloženie zaťaženia bude tvoriť 
poslednú vrstvu odpruženého roštu, tvorenú drevotrieskovou doskou, príp. OSB doskou 
hrúbky 12 mm, podľa EN 13968-P5, pevnosť V 100 E1. na túto vrstvu bude aplikovaná 
nášľapná vrstva zo športového PVC, ktorá musí spĺňať športovo technické 
parametre  v zmysle normy STN EN 14 904 – Povrchy pre športoviská – Halové 
povrchy pre viacúčelové použitie:   
- hodnota absorpcie nárazu podľa normy bude viac ako 55% 
- hodnota vertikálnej deformácie bude v intervale 2,3–5,0 mm 
- hodnota výšky odrazu lopty bude viac ako 90% 

3. Poveruje starostu obce realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky: 
„Športovo odpružený podlahový systém povrchu telocvične ZŠ E.A. Cernana Vysoká 
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nad Kysucou“ ako zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona . 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

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

• Byt č. 9 – Ján Greguš 
 
Starosta obce 

 
     Dňa 17. 09. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 9 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 žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
    Dňa 11. 07. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s podlahovou plochou 
40,72 m2.  
 
• Ján Greguš, bytom Vysoká nad Kysucou 1142/9, 023 55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť 

o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s podlahovou plochou 40,72 m² 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pána Jána Greguša, bytom Vysoká nad Kysucou 1142/9, 023 
55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 9 s 
podlahovou plochou 40,72 m² nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prerokovalo žiadosť Jána Greguša o pridelenie nájomného bytu č. 9 s výmerou 40,72 
m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov.  

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 9 s výmerou 40,72 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Jánovi 
Gregušovi, Vysoká nad Kysucou 1142/9, 023 55 Vysoká nad Kysucou a stanovuje dobu 
nájmu na 2 roky. 

 
Byt č. 11 – Štefánia Dodeková 

 
Starosta obce 
     Dňa 09. 11. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 11 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 žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
     Dňa 14. 07. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 11 s podlahovou plochou 
45,04 m2.  
 
• Štefánia Dodeková, bytom Turzovka, Stred 566, 023 54 Turzovka - Žiadosť o opätovné 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 11 s podlahovou plochou 45,04 m² 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pani Štefánie Dodekovej, bytom Turzovka, Stred 566, 023 55 
Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 11 s 
podlahovou plochou 45,04 m² nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Štefánie Dodekovej o pridelenie nájomného bytu č. 11 s výmerou 
45,04 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 11 s výmerou 45,04 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Štefánii 
Dodekovej, bytom Turzovka, Stred 566, 023 54 Turzovka a stanovuje dobu nájmu na 2 
roky. 

 
 

Byt č. 12 – Zuzana Janská 
 
Starosta obce 
     Dňa 25. 09. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 12 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 žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
     Dňa 20. 06. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s podlahovou plochou 
65,13 m2.  
 
• Zuzana Janská, bytom Vysoká nad Kysucou 1315, 023 55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť 

o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s podlahovou plochou 65,13 m² 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pani Zuzana Janskej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1315, 023 
55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 12 s 
podlahovou plochou 65,13 m² nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo  žiadosť Zuzany Janskej o pridelenie nájomného bytu č. 12 s výmerou 
65,13 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 12 s výmerou 65,13 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Zuzane 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Janskej, bytom Vysoká nad Kysucou 1315, 023 55 Vysoká nad Kysucou a stanovuje 
dobu nájmu na 2 roky. 

 

 
Byt č. 10 – Daniela Bilíková 

 
Starosta obce 
     Dňa 30. 09. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 10 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 žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
     Dňa 28. 06. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 s podlahovou plochou 
36,28 m2.  
 
• Daniela Bilíková, bytom Vysoká nad Kysucou 300, 023 55 Vysoká nad Kysucou - 

Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 s podlahovou plochou 
36,28 m² 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti pani Daniely Bilíkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 300, 
023 55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 10 
s podlahovou plochou 36,28 m² nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť Daniely Bilíkovej o pridelenie nájomného bytu č. 10 s výmerou 
36,28 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 10 s výmerou 36,28 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Daniele 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Bilíkovej, bytom Vysoká nad Kysucou 300, 023 55 Vysoká nad Kysucou a stanovuje 
dobu nájmu na 2 roky. 

 
 

Byt č. 14 – Zuzana Matejová 
 
 
Starosta obce 
     Dňa 18. 09. 2022 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 14 v 16-
bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. 
V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných 
z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve 
upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní 
podmienok uvedených v nájomnej zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej 
zmluvy žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
     Dňa 30. 06. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou plochou 
61,95 m2.  
  
• Zuzana Matejová, bytom Vysoká nad Kysucou 1142/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou - 

Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 14 s podlahovou plochou 
61,95 m² 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť Zuzany Matejovej o pridelenie nájomného bytu č. 14 s výmerou 
61,95 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 14 s výmerou 61,95 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Zuzane 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Matejovej, bytom Vysoká nad Kysucou 1142/14, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

  
 

Byt č. 6 – Alena Gašparíková 
 
Starosta obce 
     Dňa 17. 09. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 6 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 žiadateľ informoval nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom 
skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
     Dňa 06. 07. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou plochou 
64,26 m2.  
     Dňa 09. 09. 2022 bola však na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená 
žiadosť o späť vzatie žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou plochou 
64,26 m2.  
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pani Aleny Gašparíkovej, bytom Makov – Čierne č. 154,   023 
56 Makov - o  späť vzatie žiadosti  o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6,  s výmerou 64,26 
m² v 16–bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť o späť vzatie žiadosti  o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6,    
 s výmerou 64,26 m² v 16–bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov pani Aleny Gašparíkovej, bytom Makov-Čierne 
č. 154, 023 56  Makov.  Ukončenie podľa nájomnej zmluvy č. 6/1142/2020 k bytu č. 6 
v 16-bytovom nájomnom dome č. 1142 s celkovou podlahovou plochou 64,26 m2 bude 
17. 09. 2022, kedy uplynie doba nájmu. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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2. Schvaľuje späť vzatie žiadosti  o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6,   s výmerou 
64,26 m² v 16–bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej 
časti Nižný Kelčov pani Aleny Gašparíkovej, bytom Makov-Čierne č. 154, 023 56 
Makov. Ukončenie podľa nájomnej zmluvy č. 6/1142/2020 k bytu č. 6 v 16-bytovom 
nájomnom dome č. 1142 s celkovou podlahovou plochou 64,26 m bude 17. 09. 2022, 
kedy uplynie doba nájmu. 
 

Starosta obce 
     Týmto došlo k uvoľneniu bytu č. 6, s výmerou 64,26 m² v 16–bytovom v nájomnom 
dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Ako jediná aktuálna 
žiadosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené VZN č. 1/2015 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  s pomedzi žiadateľov z Vysokej nad Kysucou je žiadosť p. Michaely  
Kupšovej r. Kubincovej, bytom Ústredie 193, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom bytu 
č. 6 s podlahovou plochou 64,26 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov.  

 
• Michaela Kupšová r. Kubincová, bytom Ústredie 193, Vysoká nad Kysucou 023 55 - 

Žiadosť o prenájom bytu  
 

Nakoľko k predloženej žiadosti pani Michaely Kupšovej, rod. Kubincovej, bytom Ústredie č. 
193, 023 55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o prenájom bytu č. 6 s podlahovou plochou 64,26 
m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-4.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť pani Michaely Kupšovej, rod. Kubincovej, bytom Ústredie č. 193, 
023 55 Vysoká nad Kysucou o pridelenie nájomného bytu č. 6 s výmerou 64,26 m² 
v 16–bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov k 18. 09. 2022 a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 6 s výmerou 64,26 m² v 16–bytovom v 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov 

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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Michaele Kupšovej, rod. Kubincovej, bytom Ústredie č. 193, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou k 18. 09. 2022 a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

 

 

Ad. 5 Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad  
         Kysucou - Ústredie 
 

Byt č. 1 – Zuzana Kubačáková 
 

Starosta obce 

     Dňa 30. 09. 2022 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený byt č. 1 v 14-bytovom 
nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. V zmysle Čl. 4 ods. 3) VZN 
O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou 
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v nájomnej zmluve upraví právo nájomcu na opakované 
uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 
zmluve. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy žiadateľ informoval nájomcu 
minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa 
udialo. 
     Dňa 15. 07. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou plochou 
67,70 m2.  
 
• Zuzana Kubačáková, bytom Ústredie 290, Vysoká nad Kysucou 02355 - Žiadosť o 

opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou plochou 67,70 m² 

Nakoľko k predloženej žiadosti pani Zuzany Kubačákovej, bytom Ústredie 290, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou 
plochou 67,70 m² v 14 – bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou - 
Ústredie nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto 
žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-5 
Obecné zastupiteľstvo: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prerokovalo žiadosť Zuzany Kubačákovej o pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 
67,70 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1 s výmerou 67,70 m² v 14–bytovom 
nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou Zuzane Kubačákovej, bytom 
Ústredie 290, Vysoká nad Kysucou 023 55 a stanovuje dobu nájmu na 1rok. 

 
 
Ad.6 Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 
 
Starosta obce 
 

• Žiadosť o odpredaj parcely 
p. Anna Grušpierová, rod. Holáková, Vysoká nad Kysucou č. 108, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 

 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  
 
     Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 4/2022-17.3 prerokovalo žiadosť p. Anny 
Grušpierovej, rod. Holákovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 108, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
o odpredaj parcely a poverilo starostu obce zadať vypracovanie znaleckého posudku na 
ocenenie parcely EKN 20017/1.  
     Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku – parcela EKN č. 20017/1 v k.ú. 
Vysoká nad Kysucou vypracoval znalec v odbore 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností           
Ing. Vladimír Kubinec. Znaleckým posudkom č. 135/2022 zo dňa 23. 08. 2022 bola stanovená 
jednotková všeobecná hodnota pozemku v sume 9,12 EUR/m2. 
 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pani Anny Grušpierovej rod. Holákovej, bytom Vysoká nad 
Kysucou č. 108, 023 55 Vysoká nad Kysucou o kúpu obecného majetku - parcely CKN 873/3 
- záhrady, o výmere 20m2  nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-6.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prerokovalo žiadosť o kúpu obecného majetku - parcely CKN 873/3 - záhrady, 
o výmere 20m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 
2017 ako časti parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, 
zapísanej na LV č. 11008 v 1/1. 

2. Schvaľuje prebytočnosť obecného majetku - parcely CKN 873/3 - záhrady, o výmere 
20m2 vytvorenej Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 2017 ako časti 
parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV 
č. 11008 v 1/1. 
Odôvodnenie: Predmetná parcela je už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady 
a tvorí prístup od cesty II/487 do záhrady žiadateľky tak, ako je opísané v odôvodnení 
žiadosti, je parcelou bezprostredne susediacou s parcelou žiadateľky 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 
parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV 
č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká 
nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa 
Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 2017 odčlenila parcela CKN 
873/3 - záhrady, o výmere 20m2. Táto novovytvorená parcela CKN 873/3 bude 
predmetom prevodu žiadateľovi Anna Grušpierová r. Holáková, nar. 18. 12. 1971, 
bytom Ústredie 108, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
Cena: Jednotková všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 
135/2022 zo dňa 23. 08. 2022 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec) 9,12 EUR/m2 

t.j. 182,40 EUR + 50,00 EUR (1/2 ceny znaleckého posudku) za vypracovanie 
znaleckého posudku – spolu 232,40 EUR vrátane DPH. 

Odôvodnenie: 
Novovytvorená parcela CKN 873/3 - záhrady, o výmere 20m2 bola doposiaľ súčasťou 
parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV 
č. 11008 v 1/1.  
Predmetná parcela je už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady a tvorí prístup 
od cesty II/487 do záhrady žiadateľky tak, ako je opísané v odôvodnení žiadosti. 
Žiadateľka parcelu doposiaľ užívala a zveľaďovala ako svoju vlastnú. 
Nakoľko sa predmetná parcela nachádza v záhrade žiadateľky a nie je priamo prístupná 
zo žiadnej z verejných komunikácií, na parcelu si nik nerobí žiaden vlastnícky nárok. 
Parcela je parcelou bezprostredne susediacou s parcelou žiadateľky a pre účely obce 
Vysoká nad Kysucou nevyužiteľná. 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Starosta obce 
 

• Žiadosť o odpredaj parcely 
p. Branislav Chobot, Ústredie č. 109, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
     Žiadosť sa týka zvyšku parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 
m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1.  
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pána Branislava Chobota, Ústredie č. 109, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o kúpu obecného majetku –  parcely CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13 m2, parcely 
CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 a parcely CKN 875/3 - záhrady, 
o výmere 18 m2  nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-6.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť o kúpu obecného majetku - parcely CKN 873/5 - záhrady, 
o výmere 13m2, parcely CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a 
parcely CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18m2 vytvorených Geometrickým plánom č. 
38/2022 zo dňa 30. 06. 2022 ako časti parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1. 

2. Schvaľuje prebytočnosť obecného majetku - parcely CKN 873/5 - záhrady, o výmere 
13m2, parcely CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2 a parcely 
CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18 m2 vytvorených Geometrickým plánom č. 38/2022 
zo dňa 30. 06. 2022 ako časti parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1. 
Odôvodnenie: Predmetné parcely sú už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady 
prislúchajúcej k rodinnému domu s.č. 109. Užívali ich ako svoje vlastné rodičia 
žiadateľa. Nakoľko sú parcely prístupné výlučne iba z pozemku žiadateľa sú pre účely 
obce Vysoká nad Kysucou je nevyužiteľné. 

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 
parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV 
č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká 
nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa 
Geometrickým plánom č. 38/2022 zo dňa 30. 06. 2022  odčlenili parcela CKN 873/5 - 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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záhrady, o výmere 13 m2, parcela CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18 m2. Tieto novovytvorené parcely 
CKN 873/5, CKN 874/4 a CKN 873/3 budú predmetom prevodu žiadateľovi Branislav 
Chobot, nar. 26. 01. 1980, bytom Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina. 
Cena: Jednotková všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 
135/2022 zo dňa 23. 08. 2022 (vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec) 9,12 EUR/m2 

t.j. 665,76 EUR + 50,00 EUR (1/2 ceny znaleckého posudku) za vypracovanie 
znaleckého posudku – spolu 715,76 EUR vrátane DPH. 

Odôvodnenie: 
Novovytvorené parcely CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, o výmere 
18m2 boli doposiaľ súčasťou parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1.  
Predmetné parcely sú už niekoľko desaťročí súčasťou súkromnej záhrady prislúchajúcej 
k rodinnému domu s.č. 109, ktorého je žiadateľ vlastníkom. Žiadateľ mal zato, že 
záhrada, ktorú mu otec daroval je vysporiadaná a má na ňu i vlastnícke právo. Overením 
tejto skutočnosti však zistil, že tomu tak nie je. Predkovia žiadateľa parcely užívali 
a obhospodarovali ako svoje vlastné. Parcely sú prístupné výlučne cez parcely žiadateľa 
a pre účely obce Vysoká nad Kysucou sú nevyužiteľné. 
 

 
Na zastupiteľstvo prišiel poslanec obecného zastupiteľstva pán Daniel Lysík. 
 
 
 
Ad. 7 Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  

 
     Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 4/2022-17.4 prerokovalo a schválilo zámer prenájmu 
nehnuteľného majetku 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 parcely 
EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny 
odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, 
v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN 
č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je 
predmetom prenájmu, žiadateľovi: Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová 
r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,186 EURO/m2 splatné v jednej ročnej splátke, vždy 
do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý: 
1. znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia 

ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri 
obce Vysoká nad Kysucou v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu 
stanovená vo výške  0,093 EURO/m2 

2. Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na 
parcelu nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá 
vo výške  0,22 EURO/m2 

Výsledná cena ročného nájmu bola oproti cene určenej znaleckým posudkom číslo 12/2014 zo 
dňa 23. 01. 2014 navýšená o 100% z dôvodu, že sa predmetný pozemok nachádza v intraviláne 
obce a znížená oproti cene uvedenej v bode č. 2 z dôvodu, že bola zohľadnená ťarcha, ktorou 
je prekrytý odvodňovací kanál a potrubie obecného vodovodu.  

 
Odôvodnenie: 
     Dňa 29. júna 2022 doručili manželia Igor a Danka Šurinovci žiadosť o prenájom parcely  
CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, ktorá bola GP č. 13/2017 odčlenená z parcely 
EKN č. 20218/1 zapísanej na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území Vysoká nad 
Kysucou. 
Parcela EKN 202018/1 bola vytvorená prekrytím odvodňovacieho kanála, ktorý slúži na 
zaústenie povrchových dažďových vôd. Prekrytie je vytvorené z betónových rúr. Súbežne 
s odvodňovacím kanálom je parcelou vedené i potrubie obecného vodovodu vedúce z vodárne 
pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana do vodojemu umiestneného nad farským kostolom sv. Matúša. 
Prístup na parcelu je možný cez parcelu CKN 1703/9, ktorej vlastníkom sú žiadatelia a s ktorou 
vytvára spoločný celok. Prístup na parcelu z južnej strany (priamo z miestnej komunikácie) je 
sťažený kvôli existujúcej terénnej hrane.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa. Prenájmom parcely 
CKN 1687/4 dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia, starostlivosti o zeleň a ďalšieho 
zveľadenia. 
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou 
predkupného práva na nehnuteľnosť. 
Nájomcovia budú povinní strpieť vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti nájomcu strpieť 
odvodňovacie a vodovodné potrubie s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného 
okraja uloženého potrubia vodorovne a obidve strany, čo predstavuje plochu obmedzenia 
(vecného bremena) za účelom prevádzkovania, opravy a údržby. Nájomcovia budú povinní 
umožniť prenajímateľovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženému potrubiu  
v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely opráv a údržby. 
V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zo dňa 3/2019-6.3 a na 
základe následne spísanej Nájomnej zmluvy zo dňa 30. 08. 2019 boli v období od 30. 08. 2022 
do 31. 08. 2022 nájomcami parcely CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2 samotní 
žiadatelia - manželia Igor a Danka Šurinovci. 
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Zámer bol dňa 20. 07. 2022 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce 
Vysoká nad Kysucou po dobu 15 dní. Voči zámeru neboli podané ani doručené žiadne 
pripomienky. 
 

Nakoľko k predloženému zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Kysucou 
a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou,  z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila 
parcela CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, táto novovytvorená parcela CKN 
1687/4 je predmetom prenájmu, žiadateľovi: Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka 
Šurinová r. Sýkorová, nar. 30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce o návrhu prenájmu 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-7.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nehnuteľného majetku 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 parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, v katastrálnom území Vysoká nad 
Kysucou,  z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 -  zast. plochy 
o výmere 214 m2, táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prenájmu, 
žiadateľovi: Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 
30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

2. Schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku 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 parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, v katastrálnom území Vysoká nad 
Kysucou,  z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 -  zast. plochy 
o výmere 214 m2, táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prenájmu, 
žiadateľovi: Igor Šurina, nar. 03. 04. 1964 a manželka Danka Šurinová r. Sýkorová, nar. 
30. 12. 1965, obaja bytom Ústredie 280, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,186 EURO/m2 splatné v jednej ročnej splátke, 
vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý: 
1. znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia 

ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri 
obce Vysoká nad Kysucou v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu 
stanovená vo výške  0,093 EURO/m2 

2. Uznesenie OZ č. 7/2018-3.1 zo dňa 11. 09. 2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo 
súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy medzi ŽSR a Obcou Vysoká nad Kysucou na 
parcelu nachádzajúcu sa v danej lokalite, pričom cena ročného nájmu bola dohodnutá 
vo výške  0,22 EURO/m2 

Výsledná cena ročného nájmu bola oproti cene určenej znaleckým posudkom číslo 12/2014 
zo dňa 23. 01. 2014 navýšená o 100% z dôvodu, že sa predmetný pozemok nachádza 
v intraviláne obce a znížená oproti cene uvedenej v bode č. 2 z dôvodu, že bola zohľadnená 
ťarcha, ktorou je prekrytý odvodňovací kanál a potrubie obecného vodovodu.  

Odôvodnenie: 
Dňa 29. júna 2022 doručili manželia Igor a Danka Šurinovci žiadosť o prenájom parcely  
CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 m2, ktorá bola GP č. 13/2017 odčlenená z 
parcely EKN č. 20218/1 zapísanej na LV 11008 v podiele 1/1, v katastrálnom území 
Vysoká nad Kysucou. 
Parcela EKN 202018/1 bola vytvorená prekrytím odvodňovacieho kanála, ktorý slúži na 
zaústenie povrchových dažďových vôd. Prekrytie je vytvorené z betónových rúr. Súbežne 
s odvodňovacím kanálom je parcelou vedené i potrubie obecného vodovodu vedúce 
z vodárne pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana do vodojemu umiestneného nad farským kostolom 
sv. Matúša. 
Prístup na parcelu je možný cez parcelu CKN 1703/9, ktorej vlastníkom sú žiadatelia 
a s ktorou vytvára spoločný celok. Prístup na parcelu z južnej strany (priamo z miestnej 
komunikácie) je sťažený kvôli existujúcej terénnej hrane.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa. Prenájmom 
parcely CKN 1687/4 dôjde k zabezpečeniu jej hospodárskeho využitia, starostlivosti 
o zeleň a ďalšieho zveľadenia. 
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace s možnosťou 
predkupného práva na nehnuteľnosť. 
Nájomcovia budú povinní strpieť vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti nájomcu 
strpieť odvodňovacie a vodovodné potrubie s pásmom ochrany 1,5 m od vonkajšieho 
pôdorysného okraja uloženého potrubia vodorovne a obidve strany, čo predstavuje plochu 
obmedzenia (vecného bremena) za účelom prevádzkovania, opravy a údržby. Nájomcovia 
budú povinní umožniť prenajímateľovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok 
k uloženému potrubiu  v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou 
alebo na účely opráv a údržby. 
V zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou zo dňa 3/2019-6.3 
a na základe následne spísanej Nájomnej zmluvy zo dňa 30. 08. 2019 boli v období od 30. 
08. 2022 do 31. 08. 2022 nájomcami parcely CKN č. 1687/4 -  zast. plochy o výmere 214 
m2 samotní žiadatelia - manželia Igor a Danka Šurinovci. 
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• Žiadosť o prenájom parcely 

Ing. Jozef Jurčo, Ústredie č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 

Starosta obce 
     Žiadateľ žiada o prenájom nehnuteľného majetku Obce Vysoká nad Kysucou, časť Semeteš 
a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 
1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad 
Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola 
meračským záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 
odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Predmetnú časť parcely dlhodobo obhospodarujeme a kosíme. Nik iný sa o ňu nestará. 
Keďže v tomto prípade nie je možný odpredaj, chceme obecné zastupiteľstvo požiadať aspoň 
o prenájmom, nakoľko do údržby parcely investujeme každoročne vlastné finančné prostriedky. 
O parcelu sa budeme starať tak ako doteraz i naďalej. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti Ing. Jozefa Jurča, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1140, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o uzavretie nájomnej zmluvy na časť parcely EKN 2037, druh pozemku: 
ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká 
nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom odčlenená časť o výmere 36 m2, a 
ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu nemal nikto žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-7.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť Ing. Jozefa Jurča o prenájom nehnuteľného majetku Obce Vysoká 
nad Kysucou, časť Semeteš a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom vyhotoveným 
geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá 
je v žiadosti predmetom prenájmu. 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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hodného osobitného zreteľa a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom vyhotoveným 
geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá 
je v žiadosti predmetom prenájmu, žiadateľovi: Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, 
bytom Ústredie 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

Ročné nájomné je stanovené vo výške 0,093 EURO/m2 splatné v jednej ročnej splátke, 
vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

Na určenie výšky ceny nájmu bol využitý: 
znalecký posudok číslo 12/2014 zo dňa 23. 01. 2014 vypracovaný za účelom určenia 
ceny nájmu metódou polohovej diferenciácie pozemkov nachádzajúcich sa v katastri 
obce Vysoká nad Kysucou v extraviláne obce, ktorým bola cena ročného nájmu 
stanovená vo výške  0,093 EURO/m2 

Odôvodnenie: 
Dňa 9. septembra 2022 doručil Ing. Jozef Jurčo, nar. 03. 02. 1969, bytom Ústredie 1140, 
023 55 Vysoká nad Kysucou žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku Obce Vysoká 
nad Kysucou, časť Semeteš a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom vyhotoveným 
geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá 
je v žiadosti predmetom prenájmu. 
Predmetná parcela tvorí prístup k parcele EKN 10 813 (CKN 6038), ktorej je žiadateľ 
majoritným spoluvlastníkov, priamo z miestnej komunikácie. Celoročnú starostlivosť 
a údržbu zelene na parcele realizuje žiadateľ.  
Parcela bude využívaná výlučne na poľnohospodársku činnosť žiadateľa a nedôjde 
k zmene spôsobu jej užívania. Prenájmom parcely CKN 1687/4 dôjde k zabezpečeniu 
jej hospodárskeho využitia, starostlivosti o zeleň a ďalšieho zveľadenia. 
Nájmom parcely CKN 1687/4 nevzniknú nájomcovi žiadne výhody súvisiace 
s možnosťou predkupného práva na nehnuteľnosť. 
Vzhľadom na výmeru predmetnej parcely a jej lokáciu, je pravidelná údržba zelenej na 
predmetnej parcele pre obec neefektívna a jej prenájom dôjde k jej zveľadeniu 
a zhodnoteniu. 

 
  
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ad. 8 Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020  
         o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na   
         úseku školstva a financovaní správy školských objektov 
 
  
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  
 
     Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislé kresťanské odbory 
Slovenska sa dohodli, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri 
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 sa dopĺňa nasledovne: 

V Čl. II kolektívnej zmluvy sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie: 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 
2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. 
Ak zamestnanec vykonáva prácu vkratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný 
pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.“  
 
Podmienky vzniku nároku na odmenu 

• trvanie štátnozamestnaneckého (pracovného) pomeru ku dňu 31. augustu 2022  

Uvedená́ podmienka znamená́, že nárok na odmenu vznikne osobe, ktorá́ je k 31. augustu 2022 
štátnym zamestnancom resp. zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.  
 
Nárok na odmenu má  
- (štátny) zamestnanec, ktorému vznikne štátnozamestnanecký (pracovný́) pomer napr. 15. 

augusta 2022,  
- (štátny) zamestnanec, ktorému skončí́ štátnozamestnanecký (pracovný́) pomer                  31. 

augusta 2022.  
 

Nárok na odmenu nemá́  
- (štátny) zamestnanec, ktorému vznikne štátnozamestnanecký (pracovný́) pomer                   1. 

septembra 2022,  
- (štátny) zamestnanec, ktorému skončí́ štátnozamestnanecký (pracovný́) pomer napr. 15. 

augusta 2022.  
 
Odmena pri kratšom pracovnom úväzku  

Priamo v dodatku k predmetným zmluvám je zakotvený́ princíp alikvotného posudzovania 
výšky odmeny vo vzťahu k rozsahu pracovného úväzku.  
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Termín vyplatenia odmeny  

V štátnej službe je odmena splatná́ v najbližšom výplatnom termíne za mesiac august 2022. Vo 
verejnej službe bolo vzhľadom k rôznorodosti subjektov a rozpočtových podmienok potrebné 
pristúpiť k možnosti ponechať na zvážení konkrétneho zamestnávateľa, kedy odmenu vyplatí́, 
pričom najskôr tak môže urobiť̌ vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr do 31. 
decembra 2022. Bez ohľadu na to, pre ktorý́ termín sa zamestnávateľ rozhodne, musí v súlade 
s týmto usmernením vychádzať zo stavu zamestnancov k 31. augustu 2022. V praxi môže nastáť 
situácia, že pracovný́ pomer zamestnanca sa skončí́ skôr, ako sa zamestnávateľ̌ rozhodne 
vyplatiť̌ zamestnancom odmenu. V takomto prípade by mal zamestnávateľ̌ tomuto 
konkrétnemu zamestnancovi odmenu vyplatiť̌ v najbližšom výplatnom termíne po skončení́ 
pracovného pomeru.  

 

Na základe vyššie uvedeného je preto nevyhnutné formou Dodatku č. 2 k Všeobecne – 
záväznému nariadeniu č. 1/2020  o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad 
Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov upraviť Prílohu č. 2, ktorá 
sa dopĺňa o bod č. 4 nasledovne: 
 

4) Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 

Škola  a  školské zariadenia Suma určená na vyplatenie 
odmeny zamestnancom v EUR  

   Materská škola  7 287,30 

Školská jedáleň  3 373,75 

Školský klub  1 619, 40 
 
Uvedené sumy zohľadňujú potrebnú výšku finančných prostriedkov určenú na odmeňovanie 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 pre materskú školu a školské 
zariadenia v obci Vysoká nad Kysucou, prepočítanú vzhľadom na počet zamestnancov a výšku 
pracovných úväzkov v zmysle Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre 
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Obec v rámci 
svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financuje náklady na výchovu 
a vzdelávanie detí MŠ, školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a náklady na 
stravovanie žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 26 z 37 Zápisnica č. 5/2022 
 
 

Nakoľko k predloženému Návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na  úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-8 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 

o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov. 

2. Uznáša sa na Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o financovaní 
originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy 
školských objektov. 

 
 
Ad. 9 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022 a Rozpočtové  
         opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022 
 
 
Starosta obce 
Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom 
videoprezentácie.  
 
     Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022, ktoré je v 
kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 

 
• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022 

 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
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Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022, ktoré 
je v kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-9.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 9/2022.  

 
• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2022 

 

     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. 5/2022, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. nemal nikto žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-9.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 5/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 
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• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022  
 
     Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022, 
nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-9.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 10/2022. 

 

 
Ad. 10 Rôzne 
 

• Oznámenie o ukončení funkčného obdobia rady školy 
Rada školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
     Predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Janka Jurčová predniesla 
obecnému zastupiteľstvu informáciu o ukončení štvorročného funkčného obdobia orgánu 
školskej samosprávy, ktorým je Rada školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana k termínu 26. 09. 2022.  
 
Nakoľko k informácii o ukončení funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou E. A. Cernana nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.1.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo 
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informáciu o ukončení funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou E. A. Cernana. 

2. Berie na vedomie 
informáciu o ukončení funkčného obdobia Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou E. A. Cernana. 

 
Starosta obce 
     Navrhujem, aby Rada školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana pracovala 
v zložení ako tomu bolo i doteraz a to: dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
školy – 1 ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286, jeden 
zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie 
sú zamestnancami školy – 3 ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, 
Ústredie 286, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 
Nižný Kelčov, 1 Vyšný Kelčov. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou E. A. Cernana na základe predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení: dvaja zvolení 
zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 
elokované pracovisko, Ústredie 286, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 
štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 3 ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286, štyria delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 Nižný Kelčov, 1 Vyšný Kelčov nemal nikto 
žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o preloženom návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

 Uznesenie č. 5/2022-10.1.2 
 Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. 
A. Cernana na základe predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení:  
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. 

A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy  
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 3 ZŠ s 

MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 

Nižný Kelčov, 1 Vyšný Kelčov. 
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2. Schvaľuje zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana 
na základe predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení:  
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. 

A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy  
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 3 ZŠ s 

MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 

Nižný Kelčov, 1 Vyšný Kelčov. 
 

Starosta obce 
     Povinnosťou zriaďovateľa je do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. 
Cernana delegovať v zmysle schváleného kľúča štyroch delegovaných zástupcov. 

 

V následnej diskusii poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou navrhli do 
Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana delegovať: dvoch poslancov 
za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár,  jedného poslanca za Nižný 
Kelčov: Miroslav Dorman a jedného poslanca za Vyšný Kelčov: Milan Pivko 

 

Nakoľko k predloženému návrhu delegovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou E. A. Cernana zástupcov zriaďovateľa v zložení:  dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. 
Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár,  jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman, 
jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Milan Pivko  nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.1.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej 

škole s materskou školou E. A. Cernana v zložení: 
- dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár 
- jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Milan Pivko 

2. Deleguje štyroch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou E. A. Cernana a to: 
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- dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár 
- jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Milan Pivko 

 

 

• Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2022  
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
     Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému zastupiteľstvu 
Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2022. 
 
 
 
Nakoľko k predloženému Hospodáreniu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
k 30. 06. 2022 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2022. 
2. Schvaľuje Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 06. 2022. 

 
 
 

• Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 998/2022 o vyrubení komunálneho odpadu  zo 
dňa 29. 06. 2022 a odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1271/2022 o vyrubení miestnych 
daní a poplatkov zo dňa 29. 06. 2022 
Ing. Miroslav Labudík, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 
 
Mgr. Gabriela Kubošná, pracovníčka na úseku daní a poplatkov 
     Nehnuteľnosť p. Ing. Miroslava Labudíka  sa nachádza v časti obce Semeteš u Dodulov, súp. 
číslo 1061 v blízkosti rodinného domu p. Ostružárovej. Menovaný žiada o zníženie dane 
z nehnuteľnosti o 50% z dôvodu umiestnenia smetiska v časti Semeteš, kde je vlastníkom 
nehnuteľnosti.  Čo sa týka poplatku za komunálny odpad menovaný uvádza, že mu nebolo 

Mgr. Anton Varecha
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určené konkrétne miesto na skladovanie zber a zvoz. Je určené, že komunálny odpad môžu 
uložiť do hociktorého kontajnera, ktorý sa nachádza v ich blízkosti. Je na vôli poslancov 
obecného zastupiteľstva, či mu bude poskytnutá úľava na daní z nehnuteľnosti a taktiež aj 
poskytnutá úľava na poplatku za komunálny odpad,  alebo musí  zaplatiť poplatok za komunálny 
odpad a dane z nehnuteľnosti na rok 2022  v plnej výške v zmysle VZN obce č. 8/2021 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v obci Vysoká nad Kysucou. 
     
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja som toho názoru, že na Semeteši bývajú aj iní občania, ktorí platia dane z nehnuteľnosti 
v plnej výške a nemajú žiadne úľavy. Pokiaľ niekto vlastní v obci nehnuteľnosť, mal by za ňu 
riadne zaplatiť daň. Ja by som úľavu na dani a odpade nedával. 
 

Nakoľko k predloženému odvolaniu sa voči rozhodnutiu č. 998/2022 o vyrubení komunálneho 
odpadu  zo dňa 29. 06. 2022 a odvolaniu sa voči rozhodnutiu č. 1271/2022 o vyrubení 
miestnych daní a poplatkov zo dňa 29. 06. 2022 Ing. Miroslava Labudíka, bytom Jesenského 
1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 998/2022 Ing. Miroslava Labudíka, 
bytom Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto o vyrubení komunálneho 
odpadu  zo dňa 29. 06. 2022 a odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1271/2022 o vyrubení 
miestnych daní a poplatkov zo dňa 29. 06. 2022.  

2. Neschvaľuje odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 998/2022 Ing. Miroslava Labudíka, 
bytom Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto o vyrubení komunálneho 
odpadu  zo dňa 29. 06. 2022 a odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 1271/2022 o vyrubení 
miestnych daní a poplatkov zo dňa 29. 06. 2022.  
Odôvodnenie: Poplatky za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti na rok 2022 boli 
vyrubené v zmysle platného VZN č.  8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou. 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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• Odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 958/2022 k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 

p. Ivan Zubácky,  trvale bytom Dobšinského 1605/5, 010 08 Žilina 
 
 

Mgr. Gabriela Kubošná, pracovníčka na úseku daní a poplatkov 
     Nehnuteľnosť menovaného sa nachádza  v časti obce  Vyšný Kelčov súpisné číslo 864 
v blízkosti rodinného domu p. Sekeru. Menovaný platil v roku 2021 za  zastavané plochy 
a nádvoria  sumu: 2,92 Eur a za chatu sumu 22,20 Eur. 
     Na rok 2022 bola menovanému vyrubená daň : zastavané plochy a nádvoria v sume 3,65 
eur a chata v sume 37 Eur. Je na vôli poslancov obecného zastupiteľstva, či mu bude poskytnutá 
úľava na daní z nehnuteľnosti na rok 2022. 
 
Nakoľko k predloženému odvolaniu sa pána Ivana Zubáckeho, trvale bytom Dobšinského 
1605/5, 010 08 Žilina  voči rozhodnutiu č. 958/2022 k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 neboli 
vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 958/2022 k dani z nehnuteľnosti na rok 
2022 pána Ivana Zubáckého,  trvale bytom Dobšinského 1605/5, 010 08 Žilina. 

2. Neschvaľuje odvolanie sa voči rozhodnutiu č. 958/2022 k dani z nehnuteľnosti na rok 
2022 pána Ivana Zubáckého,  trvale bytom Dobšinského 1605/5, 010 08 Žilina. 
Odôvodnenie: Poplatok za daň  z nehnuteľnosti na rok 2022 bol vyrubený v zmysle 
platného VZN č.  8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou. 

 
 
 

• Žiadosť o opravu miestnej komunikácie 
p. Ladislav Bittala, Vysoká nad Kysucou č. 283, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
     Obec Vysoká nad Kysucou aktuálne nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby 
realizovala opravu a zaasfaltovanie uvedenej časti miestnej komunikácie, ale i ďalších 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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miestnych komunikácií, nakoľko ako sami dobre viete finančnou prioritou tohto rozpočtového 
roka je výstavba telocvične. 
 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Ladislava Bittalu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 283, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o opravu miestnej komunikácie neboli vznesené žiadne pripomienky, 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.5 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Ladislava Bittalu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 283, 023 55 

Vysoká nad Kysucou o opravu miestnej komunikácie 
2. Berie na vedomie opravu miestnej komunikácie pri rodinnom dome p. Ladislava Bittalu, 

bytom Vysoká nad Kysucou č. 283, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec Vysoká nad Kysucou 
nebude realizovať asfaltovanie miestnej komunikácie. Miestna komunikácia bude dočasne 
vyspravená. 

 
 

• Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy 
p. Pavol Koleňák, Vysoká nad Kysucou č. 1144, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Pavla Koleňáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1144, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o ukončenie nájomnej zmluvy č. 9/1259/2021  k bytu č. 9 v 14-
bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie  s podlahovou plochou 
34,57 m² neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár,  Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Jozef 
Zborovan, Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, 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
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Uznesenie č. 5/2022-10.6 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Pavla Koleňáka, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1144, 023 55 

Vysoká nad Kysucou o ukončenie nájomnej zmluvy č. 9/1259/2021  zo dňa 08. 09. 2021 
k nájomnému bytu č. 9 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – 
Ústredie  s podlahovou plochou 34,57 m². 

2. Schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy č. 9/1259/2021 k bytu č. 9 zo dňa 08. 09. 2021 
v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie  s podlahovou 
plochou 34,57 m² s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
• Zámer o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 

p. Anna Kubíková, rod. Lučanová, Nižný Kelčov č. 559, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 
Starosta obce 
     Jedná sa o odpredaj podielu v parcele EKN 8198/1, kde má podiel v 2/3 obec. Musíme si 
však povedať, že je to reálne stavebná parcela, kde sú prístupné všetky inžinierke siete. 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ako už bolo povedané je to stavebná parcela s prístupnými inžinierskymi sieťami. Ja by som 
v tomto prípade nebol za odpredaj. Nakoľko je to výhodný pozemok pre obec. Obec Vysoká nad 
Kysucou zároveň vyvíja snahu získať podiely vo vlastníctve štátu v parcelách, kde je 
spoluvlastníkom obec, práve do vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou.   
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja som tiež za to, aby sa predmetná parcela neodpredávala. 
 
Nakoľko k predloženému zámeru p. p. Anny Kubíkovej, rod. Lučanovej, bytom Nižný Kelčov 
č. 559, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v  parcele EKN 
8198/1 v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 2/3ny, vedená na LV 11 484,  ktorá je totožná 
s parcelou CKN 3404  o výmere 741 m² neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA nikto 

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

ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 5/2022-10.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prerokovalo žiadosť p. Anny Kubíkovej, rod. Lučanovej, bytom Nižný Kelčov č. 559, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v parcele EKN 8198/1 
v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 2/3ny, vedená na LV 11 484,  ktorá je totožná 
s parcelou CKN 3404  o výmere 741 m²,  ktorá tvorí záhradu rodinného domu p. č. 559. 

2. Neschvaľuje odkúpenie podielu v parcele EKN 8198/1 v rozsahu spoluvlastníckeho 
podielu 2/3ny, vedená na LV 11 484,  ktorá je totožná s parcelou CKN 3404  o výmere 741 
m². 
Odôvodnenie: Obec Vysoká nad Kysucou zatiaľ neplánuje predmetnú parcelu odpredať, 
nakoľko prebiehajú aktuálne rokovania so Slovenským pozemkovým fondom s prevodom 
podielov Slovenskej republiky v parcelách, kde je obec Vysoká nad Kysucou, do 
vlastníctva obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 
Ad. 11 Interpelácie poslancov 
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať, či niekto čistí zberné nádoby na olej. Je tam všeličo pohádzané. 
 
Starosta obce 
    Ich čistenie sme doteraz nerealizovali, budeme to však musieť zrealizovať. 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Na Nižnom Kelčove pri hlavnej štátnej ceste smerom od rodinného domu p. Ondreja 
Kubinca po časť Varechovský potok sa veľmi rozpadáva oporný múr.  
Tiež sa chcem opýtať, aký je posun vo veci školy vo Vyšnom Kelčove? Ceny energií 
závratné stúpajú a my temperujeme školu. Bude nás to v budúcom roku stáť nemalé 
finančné prostriedky. 
Chcem sa opýtať, či sa budú opravovať i časti ciest, ktoré sa už vyspravovali?  
Chcem tiež poprosiť, či by sa nedal prečistiť priepust pri mojom rodinnom dome, 
nakoľko sa to dosť upcháva kameňmi a  stojí tam voda. Čo som mohol, to tom vyčistil, 
ale nedá sa to všetko odstrániť ručne. 
 
Starosta obce 
    Podľa mojich informácií aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu.  

Budova bývalej školy vo Vyšnom Kelčove  je zatiaľ vo vlastníctve obce. Pre obec je 
prebytočným majetkom a určite plánujeme znížiť teplotu jej temperovania v snahe 
ušetriť na energiách. Ako ďalej s jej využitím je predovšetkým na obecnom 
zastupiteľstve. Akékoľvek jej ďalšie využitie si bude vyžadovať finančné investície 
v podobe prípravy stavebných projektov, prípadne podaní možných projektových 
žiadostí. 

O prečistenie priepustu požiadam členov DHZ Vysoká nad Kysucou. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ad. 12 Záver 

Starosta obce 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia. 
Dovoľte aby som Vám úprimne poďakoval za účasť na dnešnej schôdzi Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
     Následne starosta obce ukončil piatu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 
2022 o 17:00 hod. 
 

 

 

 
                                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková                           ..................................... 
 

Mgr. Janka Jurčová                                       ..................................... 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                 .................................... 


