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Zápisnica OZ č. 2/2022 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného  
26. 04. 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 
Mgr. Janka Jurčová 
Milan Pivko 
Ing. Marek Vavrica,  
Mgr. Katarína Jantošová 

                        Jozef Zborovan 
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 (videoprojekcia) 
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. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Mgr. Simona Cudráková 

7. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 2021 (bude 
zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 
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8. Zapojeniesa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnenýchvýziev (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Mgr. Dávid Nekoranec 

9. Pridelenie dotácií z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 a č. 4/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

11. Rôzne (videoprojekcia) 
12. Interpelácie poslancov 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť druhá schôdza OZ dňa 26. 
04. 2022. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 
 
Za zapisovateľku bola určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: 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, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-2 
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. 

Podanie správy: Zámer sa doposiaľ nerealizoval, nakoľko nedošlo k technickému 
vyriešeniu predmetu žiadosti. Na obecný úrad bola doručená žiadosť pani Anny 
Holazovej o opravu cesty, ktorú budeme preberať v bode Rôzne. 
 
Rok 2018 
 

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

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

Podanie správy: Obec odoslala dotknutým spoluvlastníkom pozemkov, cez ktoré by mohol 
byť vedený nový prístup  do osady Dučkov, žiadosť o vyjadrenie sa. Zatiaľ nám nebolo 
doručené žiadne stanovisko. Medzičasom však Lesy SR zrealizovali opravu aktuálnej 
prístupovej komunikácie. 
 

Uznesenie č. 8/2019-5.3  
v Obecné zastupiteľstvo  
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1. berie na vedomie návrh na vyplatenie jednorázovej finančnej výpomoci pre postihnuté 
deti  

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

 
Podanie správy: Komisia k danej veci nezasadala. 
 
 

Uznesenie č. 1/2020-7.9.1 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Martina Dočára, bytom Vysoká 

nad Kysucou č. 284, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  

Odôvodnenie: Z dôvodu, že predmetom žiadosti je časť parcely, ak žiadateľ trvá na svojej 
žiadosti je nutné doložiť vytýčenie predmetnej časti parcely geometrickým plánom, ktorý 
nechá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady.  

Uznesenie č. 5/2020-4.1 
v Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na 

stanovenie kúpnej ceny za pozemku KN-E 2037 v katastrálnom území Vysoká nad 
Kysucou,  z ktorej sa GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom Mikolajom dňa 17. 6. 
2020, odčlenila parcela KN-C 1944/6 -  t.t.p. o výmere 441 m2. Táto novovytvorená 
parcela KN-C 1944/6 bude predmetom ocenenia.   

Podanie správy:Na základe objednávky Ing. Vladimír Kubinec vypracoval znalecký 
posudok č. 164/2020 zo dňa 25. 11. 2020, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota 
pozemku – parcela KN-C 1944/6, vytvorená GP č. 57/2020 vyhotoveným Ing. Petrom 
Mikolajom dňa 17. 6. 2020. Všeobecná hodnota pozemku v zmysle uvedeného znaleckého 
posudku je 7,02 EUR/m2. Uvedená vec je aktuálne prejednávaná so žiadateľom. 
 

Uznesenie č. 8/2021-4 
v Obecné zastupiteľstvo  

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

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

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

4. Poveruje starostu obce uzavrieť Dodatok k Zmluve o dielo č. 6/S/2021 na zhotovenie 
stavebných prác v rámci predmetu zákazky NOVOSTAVBA TELOCVIČNE, 
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REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou zo dňa 19. 08. 
2021, ktorého predmetom bude realizácia prác naviac vo výške 35 037,37 EUR s DPH 
na stavbe „Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ s MŠ E. A. Cernana“ 
nezahrnutých do zmluvnej ceny zistených pri realizácii stavby porovnaním projektovej 
dokumentácie a s predloženým výkazom výmer do verejného obstarávania a navýšenie 
cena diela o sumu 38 072,58 EUR s DPH, ktorá predstavuje reálne navýšenie trhových 
cien materiálov na základe dodaných podkladov od zhotoviteľa stavby. 

Podanie správy: Dodatok k Zmluve o dielo č. 6/S/2021 na zhotovenie stavebných prác 
v rámci predmetu zákazky NOVOSTAVBA TELOCVIČNE, REKONŠTRUKCIA 
ŠATNÍ ZŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou zo dňa 19. 08. 2021 bol uzavretý dňa 18. 
01. 2022 a následne zverejnený na portáli UVO. Obec Vysoká nad Kysucou však 
spracovala a dňa 19. 01. 2022 i zaslala na Fond pre podporu športu Žiadosť o poskytnutie 
dotácie vo výške 50% z celkovej skutočnej ceny diela v zmysle čl. 5 Dodatku č. 1 k Zmluve 
o dielo č. 6/S/2021 na uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: 
Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŚ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
uzatvorenej dňa 19. 08. 2021 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov t.j. aby poskytnutá dotácia zohľadňovala skutočnú cenu diela v zmysle 
podpísaného dodatku k zmluve o dielo. 
 
Uznesenie č. 8/2021 

v Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
Mali by sme prehodnotiť poplatky v ostatných Všeobecne záväzných nariadeniach a keď 
sme zvýšili ľudom poplatok za odpad a dane, mali by sme zvýšiť i poplatky za prenájmy 
napr. podnikateľom, ktorí si od nás prenajímajú nebytové priestory.  

Podanie správy: Prehľadná tabuľka Vám bola elektronicky zaslaná 01. 02. 2022. Chcel by 
som Vás požiadať o jej naštudovanie a na nasledujúcej schôdzi vznesenie prípadných 
zmien a návrhov. 

 

Uznesenie č. 8/2021-7.1 
v Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Martiny Kmínkovej, bytom Vysoká 

nad Kysucou č. 105, 023 55  Vysoká nad Kysucou o opravu omietok v nájomnom byte 
č. 1259/8. 

Odôvodnenie: Obec nechá vypracovať cenovú ponuku na opravu poškodených omietok. 
Podanie správy: Obec Vysoká nad Kysucou nechala vypracovať indikatívnu ponuku 
realizácie požadovaných prác, ktorá Vám bola zaslaná elektronicky. 
 
Ostatné uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené resp. v plnení a budeme ich prejednávať 
v ďalších bodoch dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
Nakoľko nemal nikto k predloženému bodu žiadne ďalšie  pripomienky ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-3 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich schôdzí 
obecného zastupiteľstva.  
 
Ad. 4 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej  
         nad Kysucou - Nižný Kelčov 
 

Starosta obce 

Byt č. 7 
Dňa 18. 06. 2022 uplynie ročná lehota, na ktorú bol schválený prenájom bytu č. 7 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 08. 03. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o predĺženie resp. opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 7 s podlahovou plochou 
28,72 m2.  
 

• Ján Meheš, bytom Vysoká nad Kysucou 186, 023 55Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o 
opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 7 s podlahovou plochou 28,72 m² 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti pána Jána Meheša, bytom Vysoká nad Kysucou 186, 023 55 
Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 7 s 
podlahovou plochou28,72 m²nemal nikto žiadne 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, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 2/2022-4.1 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prejednalo žiadosť Jána Meheša o pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² 

v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov. 

2. Schvaľuje žiadosť Jána Meheša o pridelenie nájomného bytu č. 7 s výmerou 28,72 m² 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov a stanovuje dobu nájmu na 3 roky. 

 

Starosta obce 

Byt č. 1 
Dňa 30.04.2022 uplynie výpovedná lehota, na ktorú bola schválená výpoveď nájomnej zmluvy 
z bytu č. 1 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 ukončenia nájomného 
vzťahu písomnou výpoveďou po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je tri mesiace a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená 
žiadosť - nájomca informoval žiadateľa. 
Dňa 01.02.2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou plochou 79,77 m2.  

 
• Vladislav Zápalka bytom Vyšný Kelčov 1306, 023 55 Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť 

o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou plochou 79,77 m² 
 
 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti pána Vladislava Zápalku bytom Vyšný Kelčov 1306, 023 55 
Vysoká nad Kysucou  - Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 s podlahovou plochou 
79,77 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, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-4.2 
Obecné zastupiteľstvo:  

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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1. Prejednalo žiadosť Vladislava Zápalku o výpoveď nájomnej zmluvy na byt č. 1 s výmerou 
79,77 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť 
Nižný Kelčov. 

2. Schvaľuje výpoveď nájomnej zmluvy Vladislava Zápalku na byt č. 1 s výmerou 79,77 m² 
v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, miestna časť Nižný 
Kelčov a nájomnú zmluvu č. 1/1142/2021 vypovedá k termínu 30. 4. 2022. 

 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ, predseda bytovej komisie, 
Bytová komisia odporúča pridelenie bytu č. 1 v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo 
Vysokej nad Kysucou – Nižný Kelčov  s podlahovou plochou 79,77 m² p. Tomášovi 
Bugalovi bytom Ústredie 1240, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Natálii Ševcovej bytom 
Turzovka 487, 023 54 Turzovka. 

 
Starosta obce 

Byt č. 1 
Dňa 15. 02. 2022 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť o pridelenie 
bytu č. 1 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. 

 
Dňa 15. 02. 2022 bola na tunajší Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť 
o pridelenie bytu č. 1 s podlahovou plochou 79,77 m2.  
 
 
• Tomáš Bugala bytom Ústredie 1240, 023 55 Vysoká nad Kysucou,  Natália Ševcová 

bytom Turzovka 487, 023 54 Turzovka  - Žiadosť o pridelenie bytu č. 1 s podlahovou 
plochou 79,77 m² 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti pána Tomáš Bugala bytom Ústredie 1240, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou a Natálie Ševcovej bytom Turzovka 487, 023 54 Turzovka - Žiadosť o pridelenie bytu 
č. 1 s podlahovou plochou 79,77 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, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

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



 

Strana 10 z 47 Zápisnica č. 2/2022 
 
 

Uznesenie č. 2/2022-4.3 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prejednalo žiadosť Tomáša Bugalu a Natálie Ševcovej o pridelenie bytu č. 1 s výmerou 

79,77 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov.  

3. Schvaľuje výpoveď nájomnej zmluvy Tomáša Bugalu a Natálie Ševcovej na byt č. 4 
s výmerou 70,21 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou, 
miestna časť Nižný Kelčov a nájomnú zmluvu č. 4/1142/2022 vypovedá k termínu 30. 4. 
2022. 

2. Schvaľuje žiadosť Tomáša Bugalu a Natálie Ševcovej o pridelenie bytu č. 1 s výmerou 
79,77 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti 
Nižný Kelčov v termíne od 01. 05. 2022 s podmienkou doplatenia 6-mesačnej zábezpeky 
a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

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

Byt č. 6 
Dňa 01. 03. 2022 bola na Obecný úrad vo Vysokej nad Kysucou doručená žiadosť o predĺženie 
nájomnej zmluvy na byt č. 6 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 01. 03. 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 
55,35 m2.  
 
 
 
 
 
• Adriána Štefániková, bytom Ústredie 1259, Vysoká nad Kysucou 02355 - Žiadosť o 

opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou plochou 55,35 m² 
 
 

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženej žiadosti pani Adriány Štefánikovej, bytom Ústredie 1259, Vysoká nad 
Kysucou 02355 - Žiadosť o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 s podlahovou 
plochou 55,35 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, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-5 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo žiadosť Adriány Štefánikovej o pridelenie nájomného bytu č. 6 s výmerou 
55,35 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou.  

2. Schvaľuje žiadosť Adriány Štefánikovej o pridelenie nájomného bytu č. 6 s výmerou 
55,35 m² v 14–bytovom nájomnom dome č. 1259 vo Vysokej nad Kysucou a stanovuje 
dobu nájmu na 3 roky. 

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

• Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb – miestnosť č. 3 
HERAKLES-NET,s.r.o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav Sebechlebský 

 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2022-5.2 prerokovalo a schválilo zámer prenájmu 
nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena 
c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa to nebytový 
priestor v budove Domu služieb č. 200 – miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres 
Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve 
prenajímateľa, žiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. 
Miroslav Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – miestnosť č. 3 o výmere 3,564 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 253,74 € 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 21,15 €splatné pravidelne vždy do 5-
tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú a to od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2025 s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval na 
základe nájomnej zmluvy zo dňa 01. 06. 2019. V priestore má žiadateľ umiestnené servery za 
účelom poskytovania služieb bezkáblového WiFi internetového pripojenia pre obyvateľov obce 
Vysoká nad Kysucou. Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči 
obci Vysoká nad Kysucou.   
Zámer bol dňa 02. 03. 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 nebytového priestoru v budove Domu služieb č. 
200 - miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucoužiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 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, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-6.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 
200 - miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 

2. Schvaľuje prenájom nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 200 – 
miestnosť č. 3, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 
Predmet nájmu bude:  
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Nebytový priestor – miestnosť č. 3 o výmere 3,564 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 253,74 € 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 21,15 € splatné pravidelne vždy 
do 5-tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú a to od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2025 s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ HERAKLES-NET, s. r. o., Stred 170, 023 54 Turzovka, v zast. Miroslav 
Sebechlebský, IČO: 46560807, DIČ: 2023437240 vyššie uvedené priestory doposiaľ 
užíval na základe nájomnej zmluvy zo dňa 01. 06. 2019. V priestore má žiadateľ 
umiestnené servery za účelom poskytovania služieb bezkáblového WiFi internetového 
pripojenia pre obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou. Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky 
záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad Kysucou.  

 

Starosta obce 
 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – garáž v budove bytového domu č. 
1259 
p. Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023 55  Vysoká nad Kysucou 

 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2022-5.3 prerokovalo a schválilo zámer prenájmu 
nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena 
c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa to nebytový 
priestor - garáž v budove Bytového domu č. 1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres 
Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve 
prenajímateľa,  žiadateľovi: Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023  55 Vysoká 
nad Kysucou, Rodné číslo: 635327/1859 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – garáž o výmere  16,10 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 107,88 € splatné v jednej ročnej 
splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 8,99 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Priestor garáže v budove Bytového domu č. 1259 mal v prenájme v zmysle nájomnej zmluvy 
č. 2/2009 zo dňa 01. 08. 2009 syn žiadateľky.  Na základe vzájomnej dohody chce v prenájme 
nebytového priestoru pokračovať jeho matka Margita Kubačáková. Doterajší nájomca si 
doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad Kysucou. 

 
Zámer bol dňa 02. 03. 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. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženému zámeru prenájmu nebytového priestoru - garáž v budove Bytového 
domu č. 1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou  žiadateľovi: Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 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, Mgr. Janka 
Jurčová, Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-6.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor – garáž v budove  
Bytového domu č. 1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným 
úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, 
katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve 
prenajímateľa, žiadateľovi: Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023 55 
Vysoká nad Kysucou, Rodné číslo: 635327/1859 

2. Schvaľuje prenájom nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor - garáž v budove Bytového domu č. 
1259, evidovaný na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie 
Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa,  žiadateľovi: 
Margita Kubačáková, Vysoká nad Kysucou č. 168, 023  55 Vysoká nad Kysucou, Rodné 
číslo: 635327/1859 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – garáž o výmere  16,10 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 107,88 € splatné v jednej 
ročnej splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet 
prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 8,99 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to na 3 roky s výpovednou lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Priestor garáže v budove Bytového domu č. 1259 mal v prenájme v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 2/2009 zo dňa 01. 08. 2009 syn žiadateľky.  Na základe vzájomnej dohody 
chce v prenájme nebytového priestoru pokračovať jeho matka Margita Kubačáková. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Doterajší nájomca si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci 
Vysoká nad Kysucou. 

 

 

Starosta obce 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Budova súp. č. 1293 - sklad 
Espresso – vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou 

 

Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2022-5.4 prerokovalo a schválilo zámer prenájmu 
nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena 
c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa to nebytový 
priestor v budove súp. č. 1293 - sklad, postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej 
na liste vlastníctva č. 11008, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec 
Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je 
v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. Tibor 
Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, DIČ: 
1021117647 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – sklad o výmere 10,37 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 69,48 € splatné v jednej ročnej 
splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 5,79 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy  s výpovednou lehotou 2 
mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ Espresso – vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval za účelom skladovania. Žiadateľ si 
doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad Kysucou. 

 
Zámer bol dňa 02. 03. 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 nebytového priestoru v budove súp. č. 1293 - sklad, 
postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej na liste vlastníctva č. 11008, vedenom 
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, 
katastrálne územie Vysoká nad Kysucou žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. Tibor 
Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, DIČ: 
1021117647 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce o návrhu 
prenájmu hlasovať: 

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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Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-6.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove súp. č. 1293 - 
sklad, postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej na liste vlastníctva č. 
11008, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad 
Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je 
v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. 
Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, 
DIČ: 1021117647 

2. Schvaľuje prenájmom nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove súp. č. 1293 - sklad, 
postavenej na parc. č. KN-C 1484 a 1486/1, evidovanej na liste vlastníctva č. 11008, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom 
vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Espresso-vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, 
Nižný Kelčov č. 1218,  023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 17 934 559, DIČ: 
1021117647 
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – sklad o výmere 10,37 m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 69,48 € splatné v jednej 
ročnej splátke, vždy do konca prvého mesiaca prislúchajúceho roka na účet 
prenajímateľa. 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 5,79 €. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy  s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Žiadateľ Espresso – vináreň, v zast. p. Tibor Gáborik, Nižný Kelčov č. 1218, 023 55 
Vysoká nad Kysucou vyššie uvedené priestory doposiaľ užíval za účelom skladovania. 
Žiadateľ si doposiaľ plnil všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká nad 
Kysucou.  

 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Starosta obce 
 

• Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove Domu služieb č. 200 – 
miestnosť č. 9 
Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
 
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 1/2022-5.5 prerokovalo a schválilo zámer prenájmu 
nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena 
c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa to nebytový 
priestor v budove Domu služieb č. 200 – miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres 
Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve 
prenajímateľa, žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  023 55 Vysoká 
nad Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – miestnosť č. 9 o výmere 13,72  m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 634,87 € . 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 52,90 €splatné pravidelne vždy do 5-
tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy s výpovednou lehotou 2 
mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec uvedené priestory nevyužíva. Obec chce podporiť službu, ktorá momentálne v obci 
absentuje a to využiť priestor na zriadenie kozmetického salónu. 
 
Zámer bol dňa 02. 03. 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 nebytového priestoru v budove Domu služieb č. 
200 – miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, 
katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad 
Kysucou žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 2/2022-6.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 
200 – miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  023 55 Vysoká nad 
Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  

2. Schvaľuje prenájom nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove Domu služieb č. 200 – 
miestnosť č. 9, evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom 
Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne 
územie Vysoká nad Kysucou, ktorá je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, 
žiadateľovi: Katarína Martiaková, Vysoká nad Kysucou č. 255,  023 55 Vysoká nad 
Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – miestnosť č. 9 o výmere 13,72  m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 634,87 € . 
Mesačné nájomné a zálohové platby za služby vo výške 52,90 € splatné pravidelne vždy 
do 5-tého dňa príslušného mesiaca  na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec uvedené priestory nevyužíva. Obec chce podporiť službu, ktorá momentálne 
v obci absentuje a to využiť priestor na zriadenie kozmetického salónu. 

 
 
Starosta obce 
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená na prerokovanie žiadosť Adama Vaneka, bytom 
Vyšný Kelčov č. 660, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom nebytového priestoru v budove 
Telocvične vo Vyšnom Kelčove č. 658 – posilňovne. 
 
• Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove 

č. 658 – posilňovne. 
Adam Vanek, Vyšný Kelčov č. 660, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženému zámeru prenájmu nebytových priestorov v budove Telocvične vo 
Vyšnom Kelčove č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa),  p. Adamovi Vanekovi, Vysoká nad 
Kysucou č. 660, 023 55 Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky dal starosta obce o návrhu zámeru prenájmu  hlasovať: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-6.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou 
v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytový priestor v budove Telocvične vo 
Vyšnom Kelčove č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa), evidovaná na liste 
vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec 
Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je 
v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Adamovi Vanekovi, Vysoká 
nad Kysucou č. 660, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Rodné číslo: 965429/4166  

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa to nebytový priestor v budove Telocvične vo Vyšnom 
Kelčove č. 658 – posilňovne (bývalá náraďovňa), evidovaná na liste vlastníctva č. 1479, 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, 
okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom 
vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Adamovi Vanekovi, Vysoká nad Kysucou č. 
660, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Rodné číslo: 981229/4162   
Predmet nájmu bude:  
Nebytový priestor – posilňovňa (bývalá náraďovňa) o výmere 30,16  m² 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 120,00 €(v zmysle §4 
ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o prenájme nebytových priestorov 
a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou) splatné v polročnej 
splátke, vždy počas prvého mesiaca príslušného polroka na účet prenajímateľa. 
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 2 roky od podpisu zmluvy s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Priestory bývalej náraďovne v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove č. 658 boli 
žiadateľom v minulosti svojpomocne prerobené na posilňovňu, ktorá slúži mladým 
ľuďom z Vyšného Kelčova venujúcim sa fitness a body buildingu.  Obec chce podporiť 
športové vyžitie mladých ľudí, ktoré prispieva k zdravému životnému štýlu a snahu 
mladých ľudí venovať sa i tomuto druhu športu. Žiadateľ mal za týmto účelom priestory 
prenajaté i doposiaľ. Plnil si všetky záväzky načas a nie je dlžníkom voči obci Vysoká 
nad Kysucou. Obec na využívanie priestorov neeviduje žiadne sťažnosti.  

 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ad.7 Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za kalendárny rok 
        2021 
 
Starosta obce 
 
Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  
 
• Správa o výsledku finančnej kontroly č. 28032022 – úsek rozpočtovania, financovania 

a správy majetku 
 

Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec predniesol obecnému zastupiteľstvu  
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 28032022 – úsek rozpočtovania, financovania a správy 
majetku. 
 
Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly č. 28032022 – úsek 
rozpočtovania, financovania a správy majetku 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-7.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výsledku finančnej kontroly č. 28032022 – úsek rozpočtovania, 

financovania a správy majetku.  
2. Berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 28032022 – úsek 

rozpočtovania, financovania a správy majetku.  

 
• Správa o výsledku finančnej kontroly č. 19042022 – TJ SPARTAK Vysoká nad 

Kysucou 
 

Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec predniesol obecnému zastupiteľstvu  
Správu o výsledku finančnej kontroly č. 19042022 – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 
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Nakoľko k predloženej Správe o výsledku finančnej kontroly č. 19042022 – TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-7.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Správu o výsledku finančnej kontroly č. 19042022 – TJ SPARTAK Vysoká 

nad Kysucou.  
2. Berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly č. 19042022 – TJ SPARTAK 

Vysoká nad Kysucou.  

 
 
Ad.8 Zapojenie sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 
 
Starosta obce 
Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný 
elektronicky.  
 

Projekty a žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za rok 2021 
1.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ENVITOMENTÁLNY FOND 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
Program:  Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

Názov 
projektu 

ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSI 
ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY s. č. 215 

 
Cieľ projektu - Výmena strešnej krytiny a zateplenia jednoplášťovej strechy 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok...........................................................................150.995,00 € 

Spolufinancovanie .................................................................................   7.947,11 € 
Spolu.....................................................................................................158.942,11 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 05.02.2021 

 



 

Strana 22 z 47 Zápisnica č. 2/2022 
 
 

3.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 

Názov 
projektu 

RUŽENCOVOU CESTOU SPOLOČNE DO SVETA 

 
Cieľ projektu - Osadenie piatich umeleckých skulpúr pozostávajúcich z  kríža vyrobeného  

z ocele  a umelecky korodovaného Kornetu s náboženskou tematikou  osadeného 
na betónových podstavách - pozdĺž „drotárskeho chodníka“  z osady Vrch rieka 
od kaplnky sv. Márie do centra obce, ktoré majú symbolizovať päť tajomstiev 
štyroch sv. ružencov  
Hlavný cezhraničný partner: 
OBEC HUTISKO SOLANEC 

Náklady (€) Požadovaná čiastka z príspevku EFRR (max.85) .........................26.360,00 € 
Požadovaná čiastka zo št. rozpočtu (10%)....................................  3.101,20 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................  1.550,60 € 
Celková výška projektu ................................................................ 31.012,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 17.02.2021 

 
4.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA KIA 
Motors Slovakia 
 

Názov 
projektu 

ZELENÝ PLOT 
 

Cieľ projektu Realizácia výsadby živého plota v mieste jestvujúceho poškodeného oplotenia 
v areáli ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou. Výsadba sadeníc živého 
plota uskutočnia žiaci ZŠ prípadne rodičia detí z MŠ.  

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................1.000,00 € 

Spolufinancovanie  obce..........................................................................   200,00 € 
Spolu.......................................................................................................1.200,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 22.03.2021 

 
7.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 
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Názov 
projektu 

BESKYDE BESKYDE – PIESEŇ ZNIE 

 
Cieľ projektu - Posilnenie kultúrnej identity slovensko- českého pohraničia starých 

beskydských piesnii. 
Hlavný cezhraničný partner: 
OBEC HUTISKO SOLANEC 

Náklady (€) Požadovaná čiastka z príspevku EFRR (max.85) .........................1.2428,70 € 
Požadovaná čiastka zo št. rozpočtu (10%)....................................  1.462,20 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................   731,10 € 
Celková výška projektu ................................................................ 14.622,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 05.02.2021 

 
8.) 

Poskytovateľ 
NFP 

FOND NA PODPORU ŠPORTU 
P.O. BOX 253 
830 00 Bratislava 
Program:  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 

Názov 
projektu 

NOVOSTAVBA TELOCVIČNE, REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ Z:Š:E:A: 
CERNANA VYSOKÁ NAD KYSUCOU 

 
Cieľ projektu - Výstavba telocvične: SO 01 Zázemie a So 02 Telocvičňa 

Náklady (€) Požadovaný príspevok...........................................................................309.547,96 € 

Spolufinancovanie ............................................................................... 309.547,00€ 
Spolu.....................................................................................................619.149,92 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 30.03.2021 

 
9.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Oblasť podpory: 
Podpora verejnej športovej infraštruktúry 

Názov 
projektu 

REKONŠTRUKCIA STRIEDAČIEK TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 

 
Cieľ projektu - Rekonštrukcia jestvujúcich striedačiek  - oprava pokrytia, výmena 

lavičiek, pokládka  podlahy 
 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................2.979,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     650,00 € 
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Celková výška projektu ................................................................ 2.979,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2021 

 
10.) 

Poskytovateľ 
NFP 

MINISTERSTVO OBRANY SR 
Kutuzova 8 
832 47 Bratislava 

Názov 
projektu 

Obnova pamätníkov v obci Vysoká nad Kysucou 

 
Žiadateľ: 
 
 
Cieľ projektu 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie:  
Občianske združenie VOĽNÝ ČAS, prostredníctvom obce vysoká nad 
Kysucou 
 
- Obnova pamätníka  obetiam Semetešskej tragédie 
- Obnova pamätníka  obetiam 1. sv. vojny v Ústredí 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................4.500,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     900,00 € 
Celková výška projektu ................................................................    5.400,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2021 

 
11.) 

Poskytovateľ 
NFP 

FOND NA PODPORU ŠPORTU 
Stromová 9 
832 47 Bratislava 

Názov 
projektu 

Poskytnutie príspevku – COVID šport 

 
Žiadateľ: 
 
 
Cieľ projektu 

Žiadateľ o poskytnutie dotácie:  
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 
 
- Zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením 

COVID 19 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................3.908,00 € 
 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 15.04.2021 

 
12.) 
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Poskytovateľ 
NFP 

Slovenský futbalový zväz 
Tomášikova 30C 
821 01 Bratislava 

Názov 
projektu 

VÝSTAVBA TRIBÚNY TJ  Spartak Vysoká nad Kysucou 

 
Cieľ projektu - Výstavba tribúny z projektu „ Podpora a výstavba futbalovej infraštruktúry 

v rokoch 2019 a 2020“ 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................10.000,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................    6.396,80 € 
Celková výška projektu ................................................................    16.396,80€ 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 13.09.2019 

 
13.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia SPP 
 

Názov 
projektu 

Revitalizácia dopadovej plochy detského ihriska vo Vysokej nad 
Kysucou  

Cieľ projektu - Výmena poškodenej gumovej podložky  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................     835,00 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     2000,00 € 
Celková výška projektu ................................................................    2835,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 30.06.2021 

 
14.) 

Poskytovateľ 
NFP 

ČSOB Nadácia  

Názov 
projektu 

Rekonštrukcia prechodu pre chodcov cez cestu II/487 pri autobusovej 
zastávke “základná škola“ 

Cieľ projektu - Rekonštrukcia prechodu pre chodcov s vybudovaním výstražným LED 
gombíkov, zvýraznenie červeným plastom, dobudovanie zvislého dopravného 
značenia a dobudovanie verejného osvetlenia  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................     5000,00 € 
 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 15.12.2021 

 
15.) 
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Poskytovateľ 
NFP 

Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja  

Názov 
projektu 

Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva  

Cieľ projektu - Obnova židovského cintorína v obci Vysoká nad Kysucou  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................  141 469,26€ 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     7 445,75 € 
Celková výška projektu ................................................................    148 915,01 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 14.10.2021 

 
16.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Enviromentálny fond  

Názov 
projektu 

Obstarávanie mechanizácie na elimináciu biologicky rozložiteľného 
odpadu v obci Vysoká nad Kysucou „MULČOVAČ“ 2022  

Cieľ projektu - Obstarávanie mulčovača  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................  70 484,00€ 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     3 709,69 € 
Celková výška projektu ................................................................    74 193,69 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 28.02.2022 

 
17.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Fond na podporu umenia  

Názov 
projektu 

Skvalitnenie nábytkového vybavenia a zvýšenie komfortu používateľov 
knižnice v obci Vysoká nad Kysucou   

Cieľ projektu - Skvalitnenie interiérového vybavenia knižníc  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................  9 957,00€ 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................    2 762,00€ 
Celková výška projektu ................................................................    12 719,00 € 

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný – 4 000,00 € 
Žiadosť zaslaná dňa 02.12.2021 

 
18.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Žilinský samosprávny kraj   
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Názov 
projektu 

Inovácia Žilinského kraja – regionálny rozvoj    

Cieľ projektu - Podpora inovačných aktivít v kraji, verejné ocenenie inovatívnych lídrov 
v regióne 

- (ZELENÝ PLOT pri ZŠ s MŠ E. A. CERNANA)  

Vyjadrenie Projekt bol  posúdený ako úspešný  
Žiadosť zaslaná dňa 15.12.2021 

 
19.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

Názov 
projektu 

Cykloprístrešok pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana   

Cieľ projektu - Podpora rozvoja cyklistickej dopravy  

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................  30 000,00€ 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................     3 532,22 € 
Celková výška projektu ................................................................    33 532,22 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 30.12.2021 

 
 

Projekty a žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za rok 2022 
1.) 
Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia Ekopolis 
 

Názov 
projektu 

ZELENÝ HÁJ  

 
Cieľ projektu - Revitalizácia zelene a výsadba pôvodných druhov drevín 

 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................1800,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................   0,00 € 
Spolu.......................................................................................................1800,00 € 

Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 15.02.2022 

Poznámka Žiadateľ: DHZ Vysoká nad Kysucou  

 
   2.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
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Názov 
projektu 

AŽ RAZ BUDEM POŽIARNIKOM 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 

Cieľ projektu - Obstaranie novej a modernej technológie PS 12 s obsahom 1500 m3 na 
hasičské súťaže žiackych kategórií 
Hlavný cezhraničný partner: 
SH ČMS – Sbordobrobolnýchhasiču Horní Bečva 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................ 16 547,80 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................2 920,20 € 
Spolu.......................................................................................................19 468,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 21.02.2022 

Poznámka Žiadateľ: DHZ Vysoká nad Kysucou  

 
3.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Operačný program: 
INTERREG V- A SR-ČR 

Názov 
projektu 

TURISTIKA A UMENIE SPÁJAJÚ POHRANIČIE 

 
Cieľ projektu - Prezentovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na oboch stranách hranice 

a tiež unikátneho prezentačného miesta, ktoré bude cieľom projektu. 
- Vybudovanie fotografickej kulisy v obci Vysoká nad Kysucou  

Hlavný cezhraničný partner: 
OBEC HUTISKO SOLANEC 

Náklady (€) Požadovaná čiastka z príspevku EFRR (max.85) .........................19 729,09 € 
Požadovaná čiastka zo št. rozpočtu (10%)....................................  2 321,07 € 
Spoluúčasť (vlastné zdroje (5%)...................................................  1 160,54 € 
Celková výška projektu ................................................................ 23 210,70 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 22.02.2022 

 
4.) 
Poskytovateľ 
NFP 

NADÁCIA VÚB 
 

Názov 
projektu 

ZELENÝ PLOT 
(návrh na ocenenie) 

Cieľ projektu Ocenenie  za realizáciu enviroprojektu 

Náklady (€) Ocenený víťaz získa odmenu ..................................................................10.000,00 € 
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Vyjadrenie Projekt  nebol úspešný 
Žiadosť zaslaná dňa 28.02.2022 

 
5.) 
Poskytovateľ 
NFP 

MINISTERSTVO OBRANY SR 
 

Názov 
projektu 

OBNOVA HROBOVÉHO MIESTA OBETÍ SEMETEŠSKEJ TRAGÉDIE 
 

Cieľ projektu - Obnova spoločného hrobového miesta 21 mužov na cintoríne vo Vysokej 
nad Kysucou  

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................ 11 760,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................2 940,00 € 
Spolu.......................................................................................................14 700,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 29.03.2022 

 
6.) 
Poskytovateľ 
NFP 

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

Názov 
projektu 

Fest Rock Vysoká nad Kysucou  
 

Cieľ projektu - Podpora na zabezpečenie hudobného podujatia počas hodových slavností 
 

Náklady (€) Požadovaný príspevok............................................................................. 3000,00 € 

Spolufinancovanie ...................................................................................2100,00 € 
Spolu.......................................................................................................5100,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2022 

 
7.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia COOP Jednota 
 

Názov 
projektu 

BEZPEČNE DO ŠKOLY 

 
Cieľ projektu - Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri ZŠ s MŠ E. A. CERNANA 

- Vybudovanie nástupného ostrovčeka  
- Osadenie nového autobusového prístrešku s LED podsvietením  
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Náklady (€) Požadovaná čiastka........................................................................6.000,00 € 
 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2022 

 
8.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia COOP Jednota 
 

Názov 
projektu 

TRÉNINGOVÉ CENTRUM PRE DETI  

 
Cieľ projektu - rekonštrukcia priestorov v nevyužitej časti novej budovy TJ SPARTAK 

Vysoká nad Kysucou  
 

Náklady (€) Požadovaný príspevok.............................................................................6.000,00 € 

 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 31.03.2022 

Poznámka Žiadateľ: TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  

 
9.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Nadácia SPP 
 

Názov 
projektu 

Športové vybavenie a výstroj pre mládežnícke kategórie TJ SPARTAK 
Vysoká nad Kysucou  

 
Cieľ projektu - materiálne vybavenie mládežníckych kategórií TJ SPARTAK Vysoká nad 

Kysucou  
 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................3000,00 € 
Spoluúčasť ..................................................................................     475,00 € 
Celková výška projektu ................................................................ 3475,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 04.04.2022 

Poznámka Žiadateľ: TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  

 
10.) 

Poskytovateľ NADÁCIA EKOPOLIS 
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NFP 
Názov 
projektu 

Živé turistické chodníky vo Vysokej nad Kysucou  

 
Cieľ projektu - Preložka žltého turistického chodníka 

- Vybudovanie studničky a oddychového miesta s informačnou tabuľou 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................1700,00 € 
Spoluúčasť..................................................................................     820,20 
Celková výška projektu ................................................................   2520,00 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 07.04.2022 

Poznámka Žiadateľ: Klub turistiky 
 
11.) 

Poskytovateľ 
NFP 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline 
 

Názov 
projektu 

Výmena plynových kotlov a regulácie v kotolni ZŠ s MŠ E. A. 
CERNANA 

 
Cieľ projektu  

- Výmena kotlov v ZŠ – havarijný stav 

Náklady (€) Požadovaná čiastka..........................................................................44 628,25 € 
Spoluúčasť..................................................................................     4 958,69 € 
Celková výška projektu ................................................................   49 586,94 € 

Vyjadrenie Projekt  ešte nebol vyhodnotený 
Žiadosť zaslaná dňa 22.04.2022 

 
 
Nakoľko neboli vznesené k tomuto bodu žiadne pripomienky, dal starosta obce o tomto bode 
hlasovať:  

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-8 
Obecné zastupiteľstvo 
1. Prerokovalo informáciu o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených výziev 

a úspešnosti podaných žiadostí. 
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2. Berie na vedomie informáciu o zapojení sa obce Vysoká nad Kysucou do zverejnených 
výziev a úspešnosti podaných žiadostí. 

 
 
Ad. 9 Pridelenie dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022 
 
Starosta obce 

Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný 
elektronicky.  

 
V zmysle VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bolo obci 
Vysoká nad Kysucou v riadnom termíne doručených 10 žiadostí o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2022. 
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     V rámci rozpočtu obce je na dotácie z rozpočtu obce vyčlenených 9 800 €. 

 
Na základe vzájomnej diskusie a vznesených návrhov poslanci Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou navrhli prideliť dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 
2022 nasledovným subjektom a v nasledovných výškach: 

 

Názov organizácie Žiadaná výška 
dotácie 

Navrhovaná 
výška dotácie 

   Rímskokatolícka cirkev,  
Farnosť Vysoká nad Kysucou 10 000 € 6 000 € 

Klub Turistiky Vysoká nad Kysucou 500 € 500 € 

OZ Voľný čas 1 000 €, 2 000 € 1 000 € 

OZ Lupežov 300 € 300 € 

MK Bella 2 500 € 600 € 

OZ Vysočanka 400 € 400 € 

ZO SZPB 600 € 300 € 

ZO ZPCCH 1 000 € 700 € 
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Združenie Priateľov Gymnastiky Kelčov 250 € 0 € 

Združenie Priateľov Gymnastiky Kelčov 
0 €, zapožičanie vecí 

a organizačná 
výpomoc 

zrealizované 

 
Nakoľko k predloženému návrhu na pridelenie dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
na rok 2022 nevzniesol nikto žiadne ďalšie pripomienky ani návrhy dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-9 
Obecné zastupiteľstvo 
1. Prerokovalo 10 žiadostí o pridelenie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 

2022. 
2. Schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou nasledovným 

subjektom a v nasledovných výškach: 

Názov organizácie Žiadaná výška 
dotácie 

Schválená výška 
dotácie 

   Rímskokatolícka cirkev,  
Farnosť Vysoká nad Kysucou 10 000 € 6 000 € 

Klub Turistiky Vysoká nad Kysucou 500 € 500 € 

OZ Voľný čas 1 000 €, 2 000 € 1 000 € 

OZ Lupežov 300 € 300 € 

MK Bella 2 500 € 600 € 

OZ Vysočanka 400 € 400 € 

ZO SZPB 600 € 300 € 

ZO ZPCCH 1 000 € 700 € 
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Ad. 10 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022 
           a Rozpočtové opatrenie obce Vysoká and Kysucou  č. 4/2022 
 

Starosta obce 

Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom 
videoprezentácie. Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022, ktoré 
je v kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 

 
Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022, ktoré bolo v 
kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta 
obce o tomto návrhu  hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-10.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 3/2022.  

 
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. 2/2022, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 
 
 

Združenie Priateľov Gymnastiky Kelčov 250 € 0 € 

Združenie Priateľov Gymnastiky Kelčov 
0 €, zapožičanie vecí 

a organizačná 
výpomoc 

zrealizované 
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• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2022 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2022 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-10.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 2/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 

 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022 
 
Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 
 
Nakoľko k  Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-10.3 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 4/2022. 
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Ad. 11 Rôzne 
 

• TES Media, s. r. o. 
Odpredaj káblovej siete spoločnosti TES Media, s. r. o. 

 
Ing. Jitka Boldová, výkonná riaditeľka TES Media, s.r.o. oboznámila obecné zastupiteľstvo 
s možnosťou odpredaja káblovej televízie spoločnosti TES Media, s.r.o. Zároveň poslancom 
ozrejmila plánované investície a potrebu nevyhnutnej rekonštrukcie káblovej televízie v našej 
obci. Vysvetlila taktiež princíp aktuálnej cenotvorby jednotlivých programových balíkov. 
 
 
 

Starosta obce 
Výstavba káblovej televízie v našej obci predstavovala na svoju dobu určite 

revolučný počin vtedajšieho vedenia obce. V priebehu rokov sa obec sa v rámci svojich 
možností postupne snažila sieť inovovať a dokonca bola i prvou obcou na Kysuciach, 
kde došlo k výmene hlavného metalického vedenia za optické! Jej výstavba a prevádzka 
bola predovšetkým službou pre občana. Vznikom nových komerčných televízií 
a rozširovania portfólia ponúkaných programov muselo neustále dochádzať 
k modernizácii a obec, ktorá sa musí sústrediť i na rozvoj iných svojich oblastí preto 
zverila správu káblovej televízie spoločnosti TES Media s.r.o., ktorá sa venovala práve 
tejto činnosti, pričom samotné zariadenia káblovej televízie zostali vo vlastníctve obce. 
I keď káblovú televíziu prevádzkuje spoločnosť TES Media s.r.o., ceny za televízne 
programy určujú televízne asociácie a v tomto prípade je absolútne jedno či by to 
prevádzkovala obec alebo súkromná spoločnosť.  Pravdou však je, že technologický 
pokrok v tejto oblasti ide míľovými krokmi a aby naši obyvatelia nezaostávali 
v možnostiach poskytovaných služieb, je nevyhnutná masívna investícia do našej 
káblovej televízie a jej prestavba na plne optickú sieť. Mám však zato, že obec sa musí 
v prvom rade sústrediť na zásadné investície ako dokončenie telocvične a následnú 
výstavbu chodníkov, výstavbu cyklochodníka, rozšírenie cintorína, rekonštrukciu 
verejného osvetlenia a miestnych komunikácií. Preto pokiaľ sme už dávno stratili 
možnosť cenotvorby jednotlivých televíznych balíkov a spoločnosť TES Media s.r.o. je 
ochotná náš majetok odkúpiť a investovať do rekonštrukcie celej siete tak, ako to urobila 
už aj v iných obciach súhlasím s odpredajom tohto majetku obce. Naši obyvatelia tak 
budú mať garantované služby digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu 
prostredníctvom optiky tak, ako tomu už je v okolitých obciach pričom cena je rovnaká 
ako napr: na Staškove, Rakovej, v Turzovke, Divine, Krásne nad Kysucou atď. Tieto 
obce ako i ďalšie, svoje zariadenia a rozvody káblovej televízie spoločnosti TES Media 
už dávnejšie odpredali. 

 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Ja by som bol za odpredaj káblovej siete spoločnosti TES Media, s.r.o., len sa chcem 
opýtať, ako sa to dotkne občanov našej obce čo sa týka ceny. 
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Ing. Jitka Boldová, výkonná riaditeľka TES Media, s. r. o. 
     Čo sa týka ceny, ľudia zatiaľ platia rovnako, či je sieť majetkom obce alebo spadá 
pod TES Media, s.r.o.,  rozdiel v cene tam nie je. Ako som uviedla cenu určuje asociácia. 
My môžeme garantovať, že cenu za poskytované služby budú mať vaši obyvatelia 
rovnakú ako obyvatelia iných obcí, kde prevádzkujeme káblovú televíziu. Prestavbou 
však obyvateľom ponúkneme všetky výhody optickej siete t.j. okrem televízie i archív 
a vysokorýchlostný internet, aký vám aktuálne nedokáže zabezpečiť žiadny iný 
dodávateľ. 

 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Ja by som bol tiež za odpredaj káblovej siete spoločnosti TES Media, s.r.o. 
 
Starosta obce 

V prípade, že by sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo ísť cestou odpredaja zariadení 
a vedení káblovej televízie je nevyhnutné najskôr ocenenie stávajúcej siete t.j. 
vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia aktuálnej ceny. Predkladám 
vám preto návrh, aby obec Vysoká nad Kysucou nechala vypracovať znalecký posudok 
za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty zariadení káblovej televízie vo vlastníctve 
obce. 

 
Nakoľko k preloženému návrhu znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 
zariadení káblovej televízie vo vlastníctve obce nemal nikto 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prejednalo návrh na vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej 

hodnoty zariadení káblovej televízie vo vlastníctve obce.  
2. Súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 

zariadení káblovej televízie v obci Vysoká nad Kysucou. 
3. Poveruje starostu obce oslovením príslušného znalca v danom odbore na zadanie 

požiadavky vypracovať znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty 
zariadení káblovej televízie vo vlastníctve obce. 
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• Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Žiadosť prítomným poslancom ozrejmila hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová a riaditeľ ZŠ 
s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa. 
 
Nakoľko k predloženej žiadosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o dotáciu na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou nemal nikto 
žiadne 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

o dotáciu na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou  
2. Schvaľuje  ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou o dotáciu 

na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou vo výške 5 820 €. 
 
 

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

 
Nakoľko k predloženému Návrhu ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou na vyradenie majetku obce v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana nemal nikto žiadne 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

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

2. Schvaľuje  Návrh ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
na vyradenie majetku v správe ZŠ s MŠ E. A. Cernana v zmysle predloženého zoznamu.  
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• Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana k 31. 03. 2022 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženému Hospodáreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou k 31. 03. 2022 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou  k 31. 03. 2022. 

2. Schvaľuje  Hospodárenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou k 31. 03. 2022.    

 
 

• Žiadosť o úpravu finančného pásma 
ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Školská jedáleň, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Mgr. Alojz Žuffa, riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
     Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nákladov na potraviny žiada pani vedúca ŠJ 
o úpravu finančného pásma od 01. 04. 2022 a to prechod z pásma 2. na pásmo 3. 

 
Nakoľko k predloženej Žiadosti ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Školská jedáleň, Ústredie č. 286, 023 
55 Vysoká nad Kysucou o úpravu finančného pásma prechodom z finančného pásma 2. do 
finančného pásma 3. nemal nikto žiadne 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, Mgr. Janka 
Jurčová,  Milan Pivko, Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.5 
Obecné zastupiteľstvo: 
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1. Prerokovalo Žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Školská jedáleň, Ústredie č. 286, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o úpravu finančného pásma prechodom z finančného pásma 2. do 
finančného pásma 3.. 

2. Schvaľuje   Žiadosť ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Školská jedáleň, Ústredie č. 286, 023 55 
Vysoká nad Kysucou o úpravu finančného prechodom z finančného pásma 2. do 
finančného pásma 3. od 1. 5. 2022. 

 
 

• Odpustenie réžie za stravovanie pre deti odídencov z Ukrajiny 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Keď sa bavíme o réžii, podľa mňa, by sa mala réžia vo výške 4 € mesačne rozpúšťať 
do ceny stravného lístka. Myslím si, že je nespravodlivé, aby niekto, kto za mesiac 
zoberie jeden alebo dva obedy, zaplatil mesačnú réžiu vo výške 4 €. 
 
Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
    V zmysle platného VZN si stravníci musia zaplatiť zvlášť za obed a zvlášť réžiu 
(náklady, elektrina, práca atď.). Znamená to, že ak si stravník zoberie za mesiac čo i len 
jeden obed platí réžiu vo výške 4 € za celý mesiac. Tak je to nastavené v našom VZN, 
ktoré ste schválili. Deti odídencov z Ukrajiny majú obed hradený z dotácie na 
stravovanie, no štát nerieši práve túto réžiu a musia ju zaplatiť buď rodičia, alebo im 
poplatok odpustíme. Zatiaľ sa jedná o jedno dieťa. 
 
Starosta obce 
    Nakoľko sa jedná zatiaľ iba o jedno dieťa predkladám vám návrh na odpustenie 
príspevku na režijné náklady vo výške 4 €. 
Čo sa týka spôsobu vyberania režijných nákladov, práve so zmenou cien je nutné 
prehodnotiť úpravu platného VZN a v rámci nej sa môžeme o tom baviť. 
 

Nakoľko k predloženému návrhu na odpustenie príspevku na režijné náklady za stravovanie 
odídencov z Ukrajiny v školskej jedálni ZŠ s MŠ E. A. Cernana nemal nikto žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Ing. Miroslav Dočár 

Uznesenie č. 2/2022-11.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na odpustenie poplatku príspevku na režijné náklady za stravovanie 
v školskej jedálni ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo výške 4 € pre odídencov z Ukrajiny. 
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2. Schvaľuje odpustenie poplatku príspevku na režijné náklady za stravovanie v školskej 
jedálni ZŠ s MŠ E. A. Cernana vo výške 4 € pre odídencov z Ukrajiny. 

 
 
• Žiadosť o finančný príspevok z dôvodu pohľadávky pána Imricha Trojáka 

Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca 
 

Margita Kubačáková, pracovníčka na úseku sociálnych služieb 
     Ja navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť finančný príspevok  vo výške 200 € 
na vykrytie pohľadávky pre p. Imricha Trojáka. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 
Čadca o finančný príspevok z dôvodu pohľadávky pána Imricha Trojáka nemal nikto žiadne  
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť Centra sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca 
o finančný príspevok z dôvodu pohľadávky pána Imricha Trojáka. 

2. Schvaľuje finančný príspevok vo výške 200 €  pre Centrum sociálnych služieb 
Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca za účelom pokrytia časti pohľadávky pána 
Imricha Trojáka.  

 
 

• Žiadosť o opravu cesty 
Anna Holazová, Semeteš 1055, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     V zimných mesiacoch je cesta veľmi zľadovateľá a šmykľavá. Je to tam naozaj 
nebezpečné. 
 
Starosta obce 
     Žiadosť už evidujeme i v rámci nezrealizovaných uznesení. Pokúsim sa požiadať 
o návrh nejakého vhodného riešenia a vypracovanie cenovej ponuky. Musím však 
povedať, že i zo samotných fotografií je zrejmé, že hlavná časť vody na cestu vyteká zo 
súkromnej parcely, kde obyvatelia parkujú autá. 
 

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženej žiadosti p. Anny Holazovej, Semeteš 1055, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o opravu cesty nemal nikto žiadne  ďalšie pripomienky ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.8 
Obecné zastupiteľstvo: 

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

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

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

 
 

• Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta 
Daniela Uhlíková, Nižný Kelčov č. 1142/8, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
     Obec pripraví list, v ktorom každého nájomníka bytu upozorníme, že pred bytovkou 
na Nižnom Kelčove môže parkovať každý nájomník len 1 auto. Tým by sme čiastočne 
mohli vyriešiť problém s parkovaním u tejto bytovky. Zároveň vstúpim do jednania 
s dopravnou políciou, ako by z dopravného hľadiska vyzeralo parkovanie pozdĺž štátnej 
cesty pred uvedenou bytovkou. Žiadosť o prenájom parkovacieho miesta však 
nemôžeme riešiť individuálne pretože každý nájomník by mal mať rovnakú možnosť. 

 
Nakoľko k predloženej žiadosti p. Daniely Uhlíkovej, Nižný Kelčov č. 1142/8, 023 55 Vysoká 
nad Kysucou o prenájom parkovacieho miesta nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov MENO 

 
ZA nikto 
PROTI Mgr. Katarína Chnapková, Daniel Lysík, Miroslav Dorman, Mgr. Janka Jurčová,  Milan Pivko, 

Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan, Ing. Miroslav Dočár 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.9 
Obecné zastupiteľstvo: 

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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1. Prerokovalo žiadosť Daniely Uhlíkovej, Nižný Kelčov č. 1142/8, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o prenájom parkovacieho miesta. 

2. Neschvaľuje žiadosť Daniely Uhlíkovej, Nižný Kelčov č. 1142/8, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou o prenájom parkovacieho miesta. 
 
 

• Návrh na vyradenie inventárnych predmetov 
Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Nakoľko k predloženému Návrhu na vyradenie inventárnych predmetov v správe a užívaní 
Obecného úradu Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou nemal nikto 
žiadne  pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.10 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v správe a užívaní Obecného 
úradu Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  

2. Schvaľuje  Návrh na vyradenie inventárnych predmetov v správe a užívaní Obecného 
úradu Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou v zmysle 
predloženého zoznamu. 

 
 

• Žiadosť o preplatenie nákladov za opravy a čiastočnú rekonštrukciu priestorov 
prenajatých obcou Vysoká nad Kysucou v budove Zdravotného strediska č. 1260 
slúžiacich ako zubná ambulancia 
DAMADENT,  s.r.o., v zast. MDDR. Dávid Masarik, Nižný Kelčov 891, 023 55 vysoká 
nad Kysucou 

 
Ing. Marcel Nekoranec, hlavný kontrolór obce 
 Naštudoval som priloženú dokumentáciu a v prípade súhlasu obecného zastupiteľstva 
je možné preplatiť iba tie náklady za opravy a čiastočnú rekonštrukciu priestorov 
prenajatých obcou Vysoká nad Kysucou v budove Zdravotného strediska č. 1260, 
ktorými boli zrealizované trvale zabudované veci. Je možné konštatovať, že realizáciou 
prác došlo k zhodnoteniu priestorov vo vlastníctve obce a k vzniku ďalšej zubnej 
ambulancie ako aj k zabezpečeniu dostupnosti tejto špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti, ktorá slúži predovšetkým obyvateľom našej obce.  

 

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 žiadosti DAMADENT,  s.r.o., v zast. MDDR. Dávid Masarik, Nižný 
Kelčov 891, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nákladov za opravy a čiastočnú 
rekonštrukciu priestorov prenajatých obcou Vysoká nad Kysucou v budove Zdravotného 
strediska č. 1260 slúžiacich ako zubná ambulancia nemal nikto žiadne  pripomienky ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.11 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť DAMADENT,  s.r.o., v zast. MDDR. Dávid Masarik, Nižný 
Kelčov 891, 023 55 Vysoká nad Kysucou o preplatenie nákladov za opravy a čiastočnú 
rekonštrukciu priestorov prenajatých obcou Vysoká nad Kysucou v budove 
Zdravotného strediska č. 1260 slúžiacich ako zubná ambulancia, vrátane priloženej 
prílohy o vydokladovaní výdavkov. 

2. Schvaľuje preplatenie nákladov za opravy a čiastočnú rekonštrukciu priestorov 
prenajatých obcou Vysoká nad Kysucou v budove Zdravotného strediska č. 1260 
slúžiacich ako zubná ambulancia formou zápočtu s nájmom 2 400 €/rok vo výške              
3 368,84 €. 

 
 

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

Starosta obce 
     Nechali sme vypracovať dve cenové ponuky. Jedna je vo výške cca 3 600 € a druhá 
cenová ponuka je vo výške 4 100 €. Pokiaľ by sa oprava poškodených omietok v byte        
č. 1259/8 realizovala, bola by z finančných prostriedkov obce nakoľko fond opráv tohto 
bytového domu je aktuálne 0 € a samozrejme vo výške najlepšej cenovej ponuky.  
 
Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
   Bolo by potrebné preveriť možnosť, či sa dá presunúť potrebná časť finančných  
prostriedkov z fondu opráv bytového domu na Nižnom Kelčove do fondu opráv bytovky 
v Ústredí obce a z toho realizovať opravu uvedeného bytu. 
 
 
 
 

 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženej žiadosti p. Martiny Kmínkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 105, 023 
55  Vysoká nad Kysucou o opravu omietok v nájomnom byte 1259/8 nemal nikto žiadne ďalšie 
pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 Poslancov 

MENO 

 

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

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.12 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť p. Martiny Kmínkovej, bytom Vysoká nad Kysucou č. 105, 023 
55  Vysoká nad Kysucou o opravu omietok v nájomnom byte 1259/8. 

2. Schvaľuje opravu omietok v nájomnom byte 1259/8, ktorého nájomníčkou je p. 
Martina Kmínková, bytom Vysoká nad Kysucou č. 105, 023 55  Vysoká nad Kysucou 
na základe vykonaného prieskumu trhu a najvýhodnejšej ponuky vo výške do 3 600 
EUR. 

 
 

• Prenájom hrobových miest na cintoríne v Ústredí obce 
 

Starosta obce 
     Stretávam sa s požiadavkami ľudí, ktorí si chcú dopredu zarezervovať a platiť 
hrobové miesto nakoľko na cintoríne je málo voľných miest. Dočasne som vydal ústny 
zákaz zodpovednému pracovníkovi, na rezervovanie hrobových miest, nakoľko máme 
problém práve z ich nedostatkom. Vo veci by som chcel však požiadať i o stanovisko 
obecného zastupiteľstva 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Pokiaľ je situácia na cintoríne taká aká je, ja by som tiež bol za to, aby sa voľné 
hrobové miesta vopred nerezervovali.  

 
Nakoľko k problematike rezervácie hrobových miest na cintoríne v Ústredí obce 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, Mgr. Janka Jurčová,  Milan Pivko, 
Ing. Marek Vavrica, Mgr. Katarína Jantošová, Jozef Zborovan, Ing. Miroslav Dočár 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 2/2022-11.13 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo problematiku rezervácie voľných  hrobových miest na cintoríne v Ústredí 

obce. 
2. Pozastavuje rezerváciu voľných  hrobových miest na cintoríne v Ústredí obce z dôvodu 

nedostatku voľných hrobových miest. 
 
 
Ad. 12 Interpelácie poslancov 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcel by som poprosiť, bolo by možné pozrieť verejné osvetlenie na Nižnom konci, 
ako náhle začne fúkať silnejší vietor prestáva sa svietiť. Zároveň stĺpy verejného 
osvetlenia na Nižnom konci sú vzdialené ďalej od štátnej cesty a nesvietia na cestu, ale 
do záhrad a bolo by vhodné ich popremiestňovať bližšie k štátnej ceste. 
 
Starosta obce 
     Z dôvodu nemožnosti zamestnať pracovníkov evidovaných na úrade práce 
prostredníctvom ponúkaných pracovných programov, boríme sa s nedostatkom 
pracovníkov a množstvom pracovných povinností. Situáciu nám skomplikovala i PN 
niektorých zamestnancov. Vedenie verejného osvetlenia preto preveríme v blízkej dobe. 
Čo sa týka dispozičnej zmeny stĺpov verejného osvetlenia toto bude možné zrealizovať 
pri plánovanej rekonštrukcii. Samozrejme bude to o to zložitejšie, že budú nevyhnutné 
súhlasy všetkých spoluvlastníkov pozemkov, kde by sa stĺpy umiestňovali. 

 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Chcela by som poprosiť, ak by bolo možné natrieť zábradlia na dvoch mostoch 
smerom k futbalovému ihrisku v Ústredí obce, tieto zábradlia sú dosť hrdzavé. Chcem 
tiež nadniesť požiadavku, ktorá bola už preberaná i na rade školy a to riešenie 
dopravnej situácie pred základnou školou. Ráno a poobede je tam neskutočné množstvo 
áut. Pre deti je to ta naozaj nebezpečné. Taktiež by som chcela poprosiť o namontovanie 
spomaľovacieho retardéra pred materskou školou. Ešte jedna prosba, keď obec 
uverejňuje články do novín, chceli by sme poprosiť, či by neoslovila i školu, aby sme 
mohli i mi prispieť príspevkami do tlače. 

 
Starosta obce 
     V lete plánujeme využiť opäť prácu brigádnikov a v rámci týchto prác môžeme 
uvažovať i s náterom zábradlia na spomínaných mostoch.  
Čo sa týka riešenia dopravnej situácie pred základnou školou, obec má spracovaný 
projekt. Ak bude zverejnená nejaká výzva určite sa do nej zapojíme, no v opačnom 
prípade by sme do jeho realizácie museli ísť z vlastných zdrojov, najskôr však po 
dokončení stavby telocvične. 
Retardér bude opätovne namontovaný v rámci plánovaných prác. 
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Obec nemá vyčlenený resp. platený priestor v regionálnom týždenníku a články 
zverejňujeme príležitostne. Ak bude zo strany školy záujem, rád zverejnenie 
sprostredkujem. 
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Most pri rodinnom dome p. Pavla Korčeka na Starej ceste – Nižný Kelčov je v zlom 
stave, bolo by potrebné ho opraviť nakoľko dochádza k jeho podmývaniu. 
 
Starosta obce 
     Situáciu spoločne preveríme priamo na mieste a pripravím žiadosť pre Povodie 
Váhu. 

 
 
 
Ad. 13 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 druhú schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 
2022 o 15:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                     starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Miroslav Dočár                                      ..................................... 

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


