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Zápisnica OZ č. 6/2022 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 
25. 10. 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 
                        Ing. Marek Vavrica 
 
Neprítomní poslanci OZ: nikto 
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 (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. Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 

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

7. Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 a č. 12/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 
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8. Rôzne (videoprojekcia) 

9. Interpelácie poslancov 
10. Poďakovanie starostu obce poslancom Obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad 

Kysucou 

11. Záver  
 
 
 
 
Ad. 1 Otvorenie 
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných hostí na 6. schôdzi OZ v kalendárnom roku 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. Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť šiesta schôdza OZ dňa 25. 
10. 2022. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej    
        komisie 
 
Za zapisovateľku bola určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí: Ing. Miroslav Dočár 
                                                                     Jozef Zborovan 
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, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-2 
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. 

Uznesenie č. 2/2022-11.8 
v Obecné zastupiteľstvo: 

1. Berie na vedomie žiadosť p. Anny Holazovej, Semeteš 1055, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o opravu cesty.  

2. Poveruje starostu obce vypracovaním  návrhu vhodného riešenia vrátane cenovej 
ponuky na odvodnenie cesty. 
 

Podanie správy: Cenová ponuka na realizáciu zámeru bola vypracovaná v dvoch 
variantných riešeniach. 
 
 

Starosta obce 
     Dal som spracovať cenovú ponuku na odvodnenie cesty v dvoch variantných 
riešeniach. Lacnejšie riešenie predstavuje odvodnenie cesty – zarezanie a osadenie 
priečneho ACO monobloku, osadenie  betónových žľabov do suchého betónu. Celková 
suma predstavuje v tomto prípade 4 445 Eur vrátane práce. Drahšia varianta počíta 
i s vyasfaltovaním cesty a tu by bola cena 8 499 Eur. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Navrhujem, aby sme túto opravu realizovali svojpomocne prostredníctvom obecných 
zamestnancov. 

 
Starosta obce 
     Áno, so zamestnancami obce by nás to vyšlo lacnejšie avšak strojové vybavenie ako 
báger, rezačka a pod. by sme si museli prenajať. Nakoľko obec má aktuálne 5 
pracovníkov museli by sme prerušiť všetky naplánované údržbárske práce a v prípade, 
že by nám do toho vošiel pohreb by sme museli práce prerušiť. Vzhľadom na pokročilý 
dátum si netrúfam realizovať tento zámer so zamestnancami obce. 
 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som bola za to, aby sa to spravilo, nakoľko je to tam veľmi nebezpečné hlavne 
v zime, kedy sa tam veľmi šmýka a hrozí riziko havárie.  

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Som tiež za to, aby sa to spravilo vzhľadom na nedostatok financií kvôli výstavbe 
telocvične v lacnejšej alternatíve, teda zatiaľ odvodnenie cesty, aby tam naozaj nedošlo 
k nejakému nešťastiu. 

 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na realizáciu odvodnenia miestnej komunikácie za 
autobusovou zastávkou U Dodulov v miestnej časti Semeteš v riešení Variant A – len 
odvodnenie cesty v zmysle predloženej cenovej ponuky neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na realizáciu odvodnenia miestnej komunikácie za autobusovou 
zastávkou U Dodulov v miestnej časti Semeteš v riešení Variant A – len odvodnenie 
cesty v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

2. Súhlasí s realizáciu odvodnenia miestnej komunikácie za autobusovou zastávkou 
U Dodulov v miestnej časti Semeteš v riešení Variant A – len odvodnenie cesty 
v zmysle predloženej cenovej ponuky. 
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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:  Nakoľko na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou nebolo doposiaľ 
doručené žiadne kladné stanovisko dotknutých majiteľov. Z dôvodu predpokladanej 
finančnej náročnosti plánovaného zámeru nie je ani vo finančných možnostiach obce 
realizovať obnovu pôvodnej prístupovej komunikácie do osady Dučkov z vlastných 
zdrojov obce. Medzičasom však Lesy SR zrealizovali opravu aktuálnej prístupovej 
komunikácie a v kalendárnych rokoch 2021 a 2022 obec Vysoká nad Kysucou poskytla 
materiál a techniku na opravu a údržbu aktuálnej prístupovej komunikácie. 
 

Starosta obce 
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem obecnému zastupiteľstvu Uznesenie 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5 zrušiť a žiadosť 
opätovne prejednať. 

 

Nakoľko neboli  k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5 neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5. 
2. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2019-8.5. 

 

Starosta obce 
     Opätovne vám predkladám na posúdenie žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom 
Petzvalova 67, 010 15  Žilina o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko neboli  k predloženie žiadosti p. Branislava Obročníka, bytom Petzvalova 67, 010 15  
Žilina o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov vznesené žiadne pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan 

Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Branislava Obročníka, bytom Petzvalova 67, 010 15  Žilina 

o rekonštrukciu prístupovej cesty na Dučkov. 
2. Nesúhlasí s rekonštrukciou prístupovej cesty na Dučkov v rozsahu predloženej žiadosti 

z dôvodu technickej náročnosti riešenia, nutnosti vysporiadania dotknutých pozemkov 
a finančnej náročnosti celého zámeru.  

 
 
 

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:  Poprosím o vyjadrenie predsedu komisie pre oblasť sociálnu, bytovú 
a zdravotníctva. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva navrhuje uznesenie č. 8/2019-
5.3 zrušiť. V priebehu roka 2022 sme nemali žiadnu žiadosť o jednorazovú finančnú 
výpomoc pre postihnuté deti. Ak by v budúcnosti nejaká žiadosť bola podaná, komisia 
navrhuje tieto žiadosti riešiť individuálne. 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženému návrhu Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva na 
zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2019-5.3 neboli 
vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva na zrušenie 
Uznesenia č. 8/2019-5.3. 

2. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2019-5.3. 
Pozn.: V prípade podania žiadosti o jednorázovú finančnú výpomoc pre postihnuté dieťa bude 
žiadosť posudzovaná individuálne. 
 
 

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.  
 

Starosta obce 
     V zmysle územnoplánovacej informácie k využitiu pozemku je pozemok parc. č. KN-
E 2037 (ostatná plocha 226 996 m2) evidovaný na LV č. 1479 vo vlastníctve obce Vysoká 
nad Kysucou, umiestnený v zastavanom území  obce, zahrnutý v územnoplánovacej 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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dokumentácií obce Vysoká nad Kysucou ako návrh miestnej komunikácie. Z tohto 
dôvodu pozemok nemožno považovať za prebytočný majetok obce. V prípade záujmu 
môže žiadateľ požiadať o jeho prenájom. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká nad Kysucou č. 284, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 2037 (ostatná plocha 226 
996 m2) evidovaná na LV č. 1479 vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou, neboli vznesené 
žiadne ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal starosta obce o žiadosti hlasovať:  

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Ing. Miroslav Dočár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan 

Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.5 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Opätovne prerokovalo žiadosť pána JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká nad Kysucou 

č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 2037 
(ostatná plocha 226 996 m2) evidovaná na LV č. 1479 vo vlastníctve obce Vysoká nad 
Kysucou. 

2. Nesúhlasí s odpredajom 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 a táto parcela by bola predmetom odpredaja.  
Odôvodnenie: V zmysle územnoplánovacej informácie k využitiu pozemku je pozemok 
parc. č. KN-E 2037 (ostatná plocha 226 996 m2) evidovaný na LV č. 1479 vo vlastníctve 
obce Vysoká nad Kysucou, umiestnený v zastavanom území  obce, zahrnutý 
v územnoplánovacej dokumentácií obce Vysoká nad Kysucou ako návrh miestnej 
komunikácie. Z tohto dôvodu pozemok nemožno považovať za prebytočný majetok obce. 
V prípade záujmu môže žiadateľ požiadať o jeho prenájom. 

 

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. 

 
Podanie správy:  Zatiaľ nerealizované. 
      

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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Starosta obce 
     Pre nové obecné zastupiteľstvo aktualizujeme zoznam investícií do jednotlivých 
miestnych komunikácií. 

 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     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. 

Podanie správy:  Zatiaľ nerealizované. 
 
 

 
Starosta obce 
     Túto požiadavku budeme realizovať v spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou. 

 
 
     Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené resp. v plnení a budeme ich 
prejednávať v ďalších bodoch dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
 
Nakoľko k predloženému bodu kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného 
zastupiteľstva neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce  
o tomto bode hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-3.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného zastupiteľstva. 
2. Berie na vedomie kontrolu znesení z predchádzajúcich schôdzí obecného 

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

 

• Byt č. 3 – Nikola Trojáková, Erik Adamec 
 
Starosta obce 

     Dňa 08. 12. 2022 uplynie dvojročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 3 v 16-
bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov. 
V zmysle Čl. 4 ods. 3) 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 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 nájomca informoval žiadateľov minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu, čo sa udialo. 
    Dňa 26. 08. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou plochou 
45,06 m2.  
 
 
• Nikola Trojáková, bytom Ústredie č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Erik Adamec, 

bytom Makov č. 295, 023 56 Makov  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy 
na byt č. 3 s podlahovou plochou 45,06 m² 

 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti Nikoly Trojákovej, bytom Ústredie č. 267, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou a Erika Adamca, bytom Makov č. 295, 023 56  Makov o opätovné uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na byt č. 3 s podlahovou plochou 45,06 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, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-4.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Nikoly Trojákovej a Erika Adamca  o pridelenie nájomného bytu 
č. 3 s výmerou 45,06 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

Mgr. Anton Varecha
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2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 3 s výmerou 45,06 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov Nikole 
Trojákovej, bytom Ústredie č. 267, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Erikovi Adamcovi, 
bytom Makov č. 295, 023 56 Makov a  stanovuje dobu nájmu na 2 roky. 

 
• Byt č. 16 – Petronela Buchczárová, Tomáš Dorociák 

 
Starosta obce 

     Dňa 03.10. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m2 v 16-bytovom 
nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný Kelčov.  
   
 
• Petronela Buchczárová, bytom Olešná č. 16, 023 57 Podvysoká a Tomáš Dorociák, 

bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o ukončenie nájomnej 
zmluvy na byt č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m² 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti Petronely Buchczárovej, bytom Olešná č. 16, 023 57 
Podvysoká a Tomáša Dorociáka, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou - 
Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 16 s podlahovou plochou 37,12 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, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-4.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Petronely Buchczárovej a Tomáša Dorociáka o ukončenie 
nájomnej zmluvy na byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 
1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov.  

2. Súhlasí s vypovedaním nájomnej zmluvy na byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov, Petronele Buchczárovej, bytom Olešná č. 16, 023 57 Podvysoká a Tomášovi 
Dorociákovi, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle bodu 
VI. Skončenie nájmu, odsek 4 Nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
nájomcovi doručená výpoveď. 

 

 

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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Ad. 5 Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 
Starosta obce 

     Materiál  k tomuto bodu vám bol zaslaný elektronicky.  

 

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

 

Starosta obce 

     Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5/2022-6.1: 
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. Schválilo 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. Schválilo 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: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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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. 

 
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 pričom táto 
novovytvorená parcela CKN 873/3 bude predmetom prevodu, bol dňa 21. 09. 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 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, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-5.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

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 a zámer jeho prevodu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov formou odpredaja. 

2. Schvaľuje odpredaj prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) a to 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. 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 pričom táto 
novovytvorená parcela CKN 873/3 bude predmetom prevodu, bol dňa 21. 09. 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. 

 
 

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

 

Starosta obce 

    Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5/2022-6.2: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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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 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. 
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 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, 
o výmere 18m2. 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. 

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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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 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18m2 
pričom tieto novovytvorené parcely CKN 873/5, CKN 874/4 a CKN 873/3 bol dňa 21. 09. 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 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, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-5.2 
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 a zámer jeho 
prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  
Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov formou odpredaja. 

2. Schvaľuje odpredaj 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 - 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 
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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. 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 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, 
o výmere 18m2 pričom tieto novovytvorené parcely CKN 873/5, CKN 874/4 
a CKN 873/3 bol dňa 21. 09. 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. 

 
 
 
Ad.6 Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 
Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  
 

• Žiadosť o prenájom parcely 
Ing. Jozef Jurčo, Ústredie č. 1140, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
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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 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. 

Zámer 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 
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o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu bol dňa 21. 09. 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 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu 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 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce o návrhu 
prenájmu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-6 
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 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. 

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 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. 
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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. Zámer 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 bol dňa 21. 09. 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. 
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Ad. 7 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022 a Rozpočtové  
         opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022 
 
 
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom 
videoprezentácie.  
 
     Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022, ktoré je v 
kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 

 
• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022 

 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022, 
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, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan 
Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Marek Vavrica, Daniel Lysík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-7.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 11/2022.  

 
• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022 

 

     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. 6/2022, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022 nemal nikto žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 
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Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-7.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 6/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 

 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022  
 
     Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Keby som dopredu vedel, že opravy dvoch bytov v 14 - bytovom nájomnom dome 
v Ústredí obce v celkovej hodnote 12 476 € nepôjdu z fondu opráv, ale z rozpočtu obce 
nebol by som s tým súhlasil. Tieto peniaze sme mohli využiť omnoho lepšie napr. na 
opravu ciest. Do budúcna by sme mali lepšie zvážiť, na čo budeme finančné prostriedky 
používať. 
 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Keby sme však byty neopravili, boli by možno teraz prázdne a nikto by v nich 
nebýval. Zveľadili sme obecný majetok, keďže sú to nájomné byty obce. Treba to brať 
aj takto, i keď to predstavovalo nemalú finančnú čiastku z rozpočtu obce. 

 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022, 
nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Ing. Miroslav Dočár 
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Uznesenie č. 6/2022-7.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2022. 

 
 
Ad. 8 Rôzne 
 

• Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 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. 09. 2022. 
 
 
Nakoľko k predloženému Hospodáreniu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou               
k 30. 09. 2022 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 
2022. 

2. Schvaľuje Hospodárenie  ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou k 30. 09. 2022. 
 
 

• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za 
školský rok 2021/2022   
ZŠ s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou 
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     Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému zastupiteľstvu 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za školský rok 2021/2022   
 
 
Nakoľko k predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach ZŠ s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad 
Kysucou za školský rok 2021/2022 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 

s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za školský 
rok 2021/2022. 

2. Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana – elokované pracovisko Ústredie 286, Vysoká nad Kysucou za školský 
rok 2021/2022. 

 
 

• Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022   
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
     Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa predstavil obecnému zastupiteľstvu 
Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2021/2022 - ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
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Nakoľko k predloženej Správe o výsledkoch  výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  
2021/2022 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2021/2022 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
2. Schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 

2021/2022 - ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 
 
 

• Žiadosť o sociálnu výpomoc formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie 
p. Anna Hazuková, Vyšný Kelčov č. 617, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
 

Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Základná škola bude likvidovať drevený odpad - parkety, pokiaľ by to pani 
Hazukovej pomohlo, môže si ho vziať na kúrenie. 
 
 
Starosta obce 
     V prípade jej záujmu obec zabezpečí prevoz. 

 
Nakoľko neboli k predloženej žiadosti p. Anny Hazukovej, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o sociálnu výpomoc formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie 
vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 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, Ing. Marek Vavrica 

ZDRŽAL SA nikto 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 6/2022-8.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť p. Anny Hazukovej, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 023 55 Vysoka 
nad Kysucou o sociálnu výpomoc formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie. 

2. Neschvaľuje sociálnu výpomoc pre p. Annu Hazukovú, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 
023 55 Vysoká nad Kysucou formou formou zakúpenia uhlia alebo kalu na kúrenie  
materiálnej dodávky odpadového dreva.  

Odôvodnenie: Pani Anne Hazukovej, bytom Vyšný Kelčov č. 617, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou bude ponúknuté odpadové drevo – bukové parkety a v prípade jej záujmu obec 
zabezpečí ich prevoz. 

 
 

• Ponuka na odkúpenie, prenájom kontajnerov na textil 
Zdenko Mišutka, Hvozdnica č. 357,  013 56 Hvozdnica 

 
Starosta obce 
     Pán Mišutka vlastní v našej obci kontajnery na textil. Obci zaslal ponuku o ich 
odkúpenie prípadne prenájom obcou. V prípade odkúpenia je cena za jeden kontajner 
400 €, a v prípade prenájmu je to 20 € za jeden mesiac. V obci Vysoká nad Kysucou sa 
nachádzajú štyri takéto kontajnery. Musím dodať, že poskytovaná služba je zo strany 
obyvateľov využívaná i keď sa stretávame resp. sme upozorňovaní na znehodnocovanie 
textilu vhodením rôzneho odpadu.  
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Výhodnejšie pre obec bude podľa mňa kontajnery odkúpiť a podpísať s p. Mišutkom 
zmluvu, aby bola i naďalej zabezpečená bezplatná služba vývozu textilu v zmysle 
predloženej ponuky a to na dobu neurčitú. 
 
 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Do budúcna by bolo možno vhodné dať ku kontajnerom upozornenie, že sú 
monitorované a zároveň i zabezpečiť ich monitorovanie bezpečnostnou kamerou. 
Možno to niektorých ľudí odradí, hádzať tam veci, ktoré tam nepatria, ako napr. mŕtve 
zvieratá a pod. 

 

 

 

 

 

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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Nakoľko k predloženej ponuke p. Zdenka Mišutku, Hvozdnica č. 357, 013 56 Hvozdnica 
o odkúpení kontajnerov na textil do vlastníctva obce neboli vznesené žiadne ďalšie 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o odkúpení kontajnerov na textil do 
vlastníctva obce 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo ponuku  p. Zdenka Mišutku, bytom Hvozdnica č. 357,  013 56 Hvozdnica 
            na odkúpenie kontajnerov na textil do vlastníctva obce. 

2. Schvaľuje odkúpenie štyroch kontajnerov na textil v hodnote 400 €/kus do vlastníctva 
obce. 

 
 

• Sťažnosť na nadmernú spotrebu vody v spoločných priestoroch 
Nájomcovia 16-bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný Kelčov 

 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval, zastaviť vodu v bytovom dome a skontrolovať, či netočí hlavný 
vodomer naprázdno. Ak nie, ďalej by som zamkol miestnosť so spoločnou výlevkou, aby 
nevznikala nadmerná spotreba vody. A tiež chcem podotknúť, že stavy spotreby vody by 
si nájomcovia nemali nahlasovať sami, ale by to mal chodiť opisovať poverený 
pracovník z obce, aby sme sa do budúcna podobnému problému, ako nastal teraz vyhli. 
 
 
Starosta obce 
     Súhlasím s navrhovanými opatreniami a nakoľko sa v podstate jedná i o požiadavky 
uvedené v sťažnosti, budeme ich aplikovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženej sťažnosti nájomcov 16-bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný 
Kelčov na nadmernú spotrebu vody v spoločných priestoroch neboli vznesené žiadne ďalšie 
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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Sťažnosť nájomcov 16-bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný 
Kelčov na nadmernú spotrebu vody v spoločných priestoroch. 

2. Berie na vedomie pripomienky nájomcov 16-bytového nájomného domu č. 1142 – 
Nižný Kelčov vznesené v súvislosti s nadmernou spotrebou vody v spoločných 
priestoroch. 

3. Poveruje starostu obce o prešetrenie vzniknutej situácie, podanie správy nájomcom 16-
bytového nájomného domu č. 1142 – Nižný Kelčov a prijatie vhodných opatrení, aby 
k obdobným problémom v budúcnosti nedochádzalo. 

 
 

• Žiadosť o povolenie rekonštrukcie a čiastočné preplatenie nákladov na 
rekonštrukciu kúpeľne 
p. Pavol Varecha, Vysoká nad Kysucou č. 1259/7, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Pavla Varechu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1259/7, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o povolenie rekonštrukcie a čiastočné preplatenie nákladov na 
rekonštrukciu kúpeľne 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, Ing. Marek Vavrica 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 6/2022-8.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prerokovalo žiadosť p. Pavla Varechu, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1259/7, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o povolenie rekonštrukcie a čiastočné preplatenie nákladov na 
rekonštrukciu kúpeľne. 

2. Súhlasí s rekonštrukciou kúpeľne v nájomnom byte č. 1259/7 na vlastné náklady. 
Odôvodnenie: Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obce nebudú nájomcovi 
preplatené náklady na materiál a prácu pri rekonštrukcii kúpeľne, ani nákup sanitárnych 
zariadení. 
 
 

• Ochranné siete do novopostavenej telocvične  
 

Starosta obce  
     Realizácia stavby „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou“ je tesne pred dokončením - v piatok 28. 10. 2022 sa začne preberacie 
konanie, avšak musíme riešiť nové výzvy. Tou najťažšou je zvládnutie dofinancovania celej 
stavby. Cena diela bola podľa rozpočtu 487 438,96 EUR, neplánované navýšenie 
z rozpočtu obce predstavovalo sumu ďalších 73 109,95 EUR čo je spolu 560 548,91 EUR! 
V snahe vybudovať v telocvični špičkovú podlahu, namiesto projekčne navrhnutej, obec 
zafinancovala montáž odpruženého roštu, čo predstavovalo ďalšie výdavky vo 29 440, 68 
EUR. Z finančných prostriedkov obce bola navyše hradená i dizajnová zmena uloženia 
umývadiel v šatniach, zníženie stropov v šatniach, doasfaltovanie plochy okolo prístupovej 
rampy a nákres loga školy v stredovom kruhu telocvične. Náročnou finančnou položkou 
bude výstavba prístrešku nad celou vstupnou rampou, schodiskom a vstupom do telocvične 
vrátane zábradlia. Aby sme mohli realizovať toto dielo muselo obecné zastupiteľstvo prijať 
náročné rozhodnutie a ustúpiť z plánovaných výdavkov napr. do výstavby chodníkov popri  
ceste II/487, rekonštrukcie miestnych komunikácií či výmeny verejného osvetlenia. Priorita 
bola stanovená jasne – výstavba telocvične. Pomocnú ruku samozrejme obci poskytlo 
i vedenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Zo získanej dotácie a finančných prostriedkov školy bolo 
zakúpené športové vybavenie telocvične. Z finančných prostriedkov školy bolo realizované 
ozvučenie telocvične, pripojenie na školský rozhlas, vybavenie šatní a zatiaľ ešte 
nerealizované osadenie bezpečnostných kamier a vytvorenie WiFi siete. Vďaka dotácii 
súkromných osôb sa nám podarilo telocvičňu vybaviť už i multifunkčnou svetelnou 
tabuľou. 
Aby po nevyhnutnej kolaudácii mohla byť telocvičňa ihneď využívaná je nutné ju ešte 
vybaviť ochrannými sieťami. Nakoľko je obec na hrane svojich finančných možností chcem 
požiadať pána riaditeľa, aby poprosil Rodičovskú radu pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana o pomoc 
zafinancovať z finančných prostriedkov, určených na podporu aktivít všetkých detí, nákup 
ochranných sietí do Telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo výške 3 700 EUR v zmysle 
doručenej cenovej ponuky. Samozrejme Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
zašlem i oficiálny list s prosbou o pomoc. 

 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Rodičovskej rada pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana školy už má schválený rozpočet na tento 
školský rok a jej členovia sa rozhodli, že idú zafinancovať kuchynku v priestoroch 
materskej školy, ktorá bude slúžiť na výučbu manuálnych zručností žiakov ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana. Požiadavku obce samozrejme môžem posunúť Rodičovskej rade pri ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana, ale ako sa rozhodne to naozaj neviem. 

 
 
 
Ad. 9 Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Na Semeteši na hranici Semeteša a Turzovky sú v zákrute rozhádzané vrecia 
s odpadom. Chcela by som porosiť, či by sa to nedalo odpratať. 
      
Starosta obce 
     Samozrejme odpad musíme pozbierať. 
 
 
Daniel Lysík, poslanec OZ 
     Chcem poprosiť, či by sa nedala dať nejaká brána pred kontajner pri kostole vo 
Vyšnom Kelčove. Pri vstupe do kostole je vidno celý kontajner i neporiadok okolo 
kontajnera. 
 
Starosta obce 
     Skúsim s pracovníkmi obce prebrať možné riešenie. 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcel by som obecné zastupiteľstvo informovať, že sa uskutoční správna rada na 
TKO Semeteš, kde sa bude preberať i navýšenie cien za odvoz odpadu.  
      Tiež sa chcem opýtať, čo sa plánuje s drevom, ktoré je zložené na parkovisku pri 
kostole sv. Matúša, nakoľko sa blíži Sviatok všetkých svätých. Drevo zaberá pomerne 
značnú časť parkovacej plochy.  

Tiež chcem pripomenúť osvetlenie v obci, mali by sme do budúcna myslieť na 
výmenu osvetlenia za úspornejšie LED svietidlá, ceny energií idú hore a pre obec to 
predstavuje a bude predstavovať nemalé finančné náklady. Tak isto škola vo Vyšnom 
Kelčove, tiež sa temperuje na určitú teplotu.  
     Nemali by sme tiež zabudnúť, ako som už na minulých schôdzach spomínal 
premiestnenie verejného osvetlenia na Nižnom konci bližšie k ceste.  
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Starosta obce 
     Čo sa týka dreva podarilo sa nám s pánom farárom dohodnúť jeho odpredaj 
a aktuálne sa čaká na jeho odvoz. Nedokážem však sľúbiť či sa to do Sviatku všetkých 
svätých podarí. 
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED je priam nevyhnutná a nie len výmena, 
ale aj ich doplnenie. Dobre viete, že táto otázka je stále otvorená, ale ako prioritu sme 
nastavili výstavbu telocvične. 
Teplota temperovania budovy bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove bude 
nastavená na úroveň, aby tam naozaj nezamrzla voda. Tento rok nepočítame s jej 
využívaním, ako tomu bolo posledné dva roky, keď sa testovalo proti COVID-19. 
Vyriešenie spôsobu jej využitia je aktuálnou otázkou.  
 
 
Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Pred zateplením budovy kultúrneho domu boli zo severnej strany na budove 
umiestnená tabuľky označujúce vyhradené parkovisko pre lekárov. Pani doktorka mi 
hovorila, že keď príde ráno do práce veľa krát už nemá kde zaparkovať. 
 
Starosta obce 
     Tabuľky boli pri zatepľovaní demontované a neboli opätovne namontované. 
Zabezpečím okamžité zjednanie nápravy. 
 
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
    Chcem sa tiež opýtať, naša pani doktorka je tri dni na Makove a len dva dni na 
Vysokej, a z toho veľa krát má ešte dovolenku. Nedalo by sa, aby bola na Vysokej viac 
dní? Myslím si, že tu má viac pacientov, ako na Makove. 
 
Starosta obce 
     Túto vec som s pani doktorkou osobne preberal. Pravda je taká, že podľa slov pani 
doktorky viac pacientov eviduje na Makove, nakoľko tu k nej dochádzajú i pacienti 
z Vyšného Kelčova a časť pacientov z Nižného Kelčova. Samozrejme pokúsim sa 
opätovne s pani doktorkou porozprávať. 

 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Dostala som priamu otázku, že obec plánuje využiť budovu bývalej základnej školy 
vo Vyšnom Kelčove na umiestnenie utečencov, preto sa chcem i ja priamo opýtať čo je 
na tom pravdy? 
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Starosta obce 
     Nič. Žiaden úrad, právnické či fyzické osoby obec v takejto veci nekontaktovali. Ako 
som už dnes povedal, je v záujme obce nájsť čo najvhodnejšie využitie tejto budovy 
samozrejme i s vhodným spôsobom financovania a to jedine z mimorozpočtových 
zdrojov.  
 
 

Ad. 10 Poďakovanie starostu obce poslancom Obecného zastupiteľstva obce    
           Vysoká nad Kysucou 
 
     Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou. 

     Rýchlosť plynutia času si človek uvedomí vždy až vo chvíli, keď sa niečo končí. Tak sa 
naplnil i čas nášho spoločného funkčného mandátu, ktorý sme spoločne získali vďaka dôvere 
obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou. Som presvedčený, že spoločne máme za sebou ďalšiu 
úspešnú etapu rozvoja obce Vysoká nad Kysucou.  
     Dovoľte mi iba v krátkosti pripomenúť, čo všetko sa nám spoločnými silami podarilo 
zrealizovať. Podarilo sa nám: kompletne zrekonštruovať budovu hasičskej zbrojnice vo 
Vyšnom Kelčove; vybudovať nové detské ihrisko pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana; dokončiť výmenu 
okien na budove obecného úradu; zatepliť budovu obecného úradu a kultúrneho domu vrátane 
jedinečnej grafickej úpravy fasády, zrekonštruovať podlahy v hasičskej zbrojnici na Nižnom 
Kelčove; bol rozšírený a zmodernizovaný kamerový systém obce, vďaka ktorému sa polícii SR 
podarilo odhaliť nielen drobné priestupky, ale i závažné trestné činy; každú domácnosť obce 
vybaviť záhradným kompostérom; vybudovať chodníky na cintoríne v ústredí obce, súčasťou 
ktorých bola i rekonštrukcia existujúceho rozvodu vody a vybudovanie technického rozvodu 
elektriny; zrealizovať výstavbu nových toaliet na parkovisku pri kostole sv. Matúša; vybudovať 
workoutové ihrisko v centre obce, ku ktorému neskôr pribudla i Rozprávková lavička; 
vybudovať chodník pozdĺž cesty II/487 v centre obce vrátane výstavby verejného osvetlenia 
a výstavby dažďovej kanalizácie; vybudovať dva osvetlené prechody pre chodcov v centre 
obce; vybudovať nabíjaciu stanicu pre elektromobily, ktorá bola doplnená i o nabíjanie pre 
elektrobicykle a vzduchový kompresor; zrekonštruovať a prekryť vstupy do budovy obecného 
úradu; vybudovať plne osvetlený prechod pre chodcov pri domove dôchodcov; rekonštruovať 
striedačky TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou; obnoviť Pamätník obetiam Semetešskej 
tragédie a Pamätník padlým vysočanom v I. sv. vojne; vybudovať novú tribúnu na ihrisku TJ 
SPARTAK Vysoká nad Kysucou; vybudovať 10 bezplatných bodov WiFi pripojenia v obci; 
zrekonštruovať a zasedačkovať tribúnu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou; vybudovať 
jedinečnú Ružencovú cestu; zaviesť zber vrchnákov z PET fliaš do nerezového srdca; rozšíriť 
možnosti zberu separovateľných zložiek odpadu; zefektívniť kvalitu poskytovaných služieb 
samosprávy implementovaním modelu CAF; zrekonštruovať a opraviť niektoré z miestnych 
komunikácii; zrealizovať odvodnenie niektorých miestnych komunikácií; pravidelne budovať 
okruhy pre bežecké lyžovanie a zrealizovať množstvo drobných prác, opráv a vylepšení, 
ktorých výpočet by bol naozaj rozsiahly. Zmenou prešiel i interiér obecného úradu, kde sa nám 
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podarilo najnavštevovanejšie kancelárie (matrika a evidencia obyvateľstva a taktiež dane 
a miestne poplatky) presunúť na prízemie budovy tak, aby spĺňali podmienky bezbariérovosti.      
Každoročne sa nám osvedčil i náš vlastný projekt, využiť počas letných mesiacov brigádnickú 
pomoc vysockých študentov a študentiek. 
Spoločne sme zažili i náročné dni a mesiace pandémie ochorenia COVID-19. I počas tohto 
obdobia však život v našej obci nezažil „lockdown“.  Zrealizovali sme online prenosy sv. omší, 
ale prišli sme i s osobitými riešeniami ako: 

- šitie rúšok,  
- distribúcia rúšok prostredníctvom ochotných prevádzok, ale i zamestnancami 

obce priamo do domácností 
- monitorovanie chát členmi oboch DHZ 
- zabezpečenie nákupov seniorom 
- sprostredkovanie predaja dezinfekcie 
- online koncerty a výstavy 
- založenie vlastného Mobilného odberného miesta 

     Obec Vysoká nad Kysucou sa dokonca stala i vôbec prvou obcou v rámci Žilinského 
samosprávneho kraja, kde mobilný vakcinačný tým zaočkoval obyvateľov priamo v obci. Stalo 
sa tak 8. mája 2021.   
     Krásnym momentom bola i vzácna návšteva, keď sme v stredu 26. augusta 2020 presne o 
11:00 hod. privítali v našej obci veľvyslankyňu USA na Slovensku jej excelenciu Bridget A. 
Brink. 
Snáď tým najdôležitejším vyvrcholením nášho štvorročného funkčného obdobia je skutočnosť, 
že práve tento rok sa nám spoločnými silami podarilo naplniť 61 ročný sen o výstavbe 
telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a v piatok 28. októbra 2022 sa uskutoční preberacie 
konanie zhotoveného diela. 
     Nič z vyššie uvedeného by sa nám však nepodarilo, ak by každý z nás neurobil množstvo 
ústupkov, kompromisov a ťažkých rozhodnutí. Iba vďaka nim obec Vysoká nad Kysucou už 
nie je len obyčajnou dedinkou niekde na Horných Kysuciach. Zavedenými inováciami, 
dosiahnutými úspechmi či výnimočnými podujatiami sa Vysoká nad Kysucou stala známou za 
hranicami nášho regiónu a smelo môžem povedať, že i za hranicami Slovenska. 
Život nám však priniesol i neúspechy v podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, 
ale i nezdary a dovolím si tvrdiť, že pre rozvoj obce a spokojnosť jej obyvateľov je nutné urobiť 
ešte omnoho viac ako sa nám doteraz podarilo. To je však už iný príbeh, ktorý bude písať blízka 
či vzdialenejšia budúcnosť. 
     V tejto chvíli mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, pánovi 
prednostovi obecného úradu, ktorý už oddychuje na dôchodku, 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 no predovšetkým vám pani poslankyne 
a poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. Nikto, kto si vašu prácu 
nevyskúšal, ju nedokáže pochopiť. Z vonku a bez dostatočných informácií či znalosti 
problému, sa všetko javí jednoduchšie, jasnejšie a samozrejmejšie. Ako ľahko sa radí bez 
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zodpovednosti. Myslím si, že i keď mnohé vaše rozhodnutia boli ťažké a často krát sa „rodili“ 
po búrlivej diskusii, boli zodpovedné. Bolo mi cťou počas funkčného obdobia 2018 – 2022 ako 
starostovi obce Vysoká nad Kysucou pracovať práve s Vami.  
     Ako poďakovanie za Vašu prácu mi dovoľte odovzdať Vám Pamätné listy, ktoré nech Vám 
navždy pripomínajú našu spoločnú cestu. 
 
Po ukončení príhovoru starosta obce odovzdal poslancom obecného zastupiteľstva Pamätné 
listy, ktoré im budú pripomínať činnosť a prácu v Obecnom zastupiteľstve obce Vysoká nad 
Kysucou vo funkčnom období 2018 – 2022. 
 

 

Ad. 11 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 šiestu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 
2022 o 15:45 hod. 
 

 

 

 
                                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár                                              ..................................... 
 

Jozef Zborovan                                              ..................................... 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                        .................................... 


