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Zápisnica OZ č. 8/2022 
 

z riadnej schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 
14. 12. 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. Ľubomír Pavlík 

Erik Jančík 
Miroslav Dorman 
Mgr. Jozef Holičár 

                        Mgr. Janka Jurčová  
                        Milan Pivko 
                        Mgr. Katarína Jantošová 
 
Neprítomní poslanci OZ: Mgr. Katarína Chnapková, Jozef Zborovan 
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. Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve (videoprojekcia) 
Predkladá: predsedovia komisií pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad 
Kysucou 

5. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou (bude zaslané e-
mailom) 
Predkladá: Ing. Ján Lisko, Mgr. Gabriela Kubošná, Jana Kubalová 

6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce 
Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov 
(bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: Jana Kubalová 

7. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad 
Kysucou (bude zaslané e-mailom) 
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Predkladá: Jana Kubalová 

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

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

10. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa (bude 
zaslané e-mailom) 

11. Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021 
(bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Jana Kubalová 

12. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad 
Kysucou na rok 2023-2025 (bude zaslané e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

13. Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 

14. Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023-2025 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: starosta obce, Janka Kubalová 

15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 (bude zaslané 
e-mailom)  
Predkladá: Ing. Marcel Nekoranec 

16. Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou za rok 2022 (bude zaslané e-mailom) 
Predkladá: pracovníci OcÚ Vysoká nad Kysucou 

17. Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022 a Rozpočtové opatrenie 
obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022 (videoprojekcia) 
Predkladá: Jana Kubalová 

18. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
(videoprojekcia) 
Predkladá: starosta obce 

19. Rôzne (videoprojekcia) 

20. Interpelácie poslancov 
21. Záver 
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Ad. 1 Otvorenie 
 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch 
pamätnej izby E. A. Cernana, otvoril a viedol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Privítal  
poslancov a ostatných prítomných hostí na 8. 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 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, 
Ing. Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorým sa bude riadiť ôsma schôdza OZ dňa 14. 12. 
2022. 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej    
        komisie 
 
Za zapisovateľku bola určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí: Erik Jančík 
                                                                     Mgr.  Jozef Holičár 
                                                                      
Návrhová komisia: Ing. Ľubomír Pavlík 
                                Mgr. Katarína Jantošová 

 
 

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

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2022-2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku, overovateľov zápisnice ako i návrhovú 
komisiu. 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí OZ 
 
Starosta obce 
     Na poslednej schôdzi obecného zastupiteľstva, konanej 22. 11. 2022 boli prijaté uznesenia, 
ktoré boli zároveň i naplnené. Obecné zastupiteľstvo z tohto dôvodu môže zobrať kontrolu 
uznesení na vedomie. 
 
Nakoľko k predloženému bodu Kontrola uznesení z predchádzajúcich schôdzí obecného 
zastupiteľstva neboli vznesené žiadne pripomienky, dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-3 
Obecné zastupiteľstvo:  

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

zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 4 Doplnenie členov komisií pri obecnom zastupiteľstve 
 
Starosta obce 

     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 7/2022-11.1 zriadilo pri 
Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou nasledovné komisie: 

Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva 
Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva 
Komisiu pre oblasť financií a správy majetku 
Komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby 
Komisiu pre verejný poriadok a požiarnictvo 
Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

 
     I keď boli určení jednotliví predsedovia a i niektorí členovia komisií, do dnešného obecného 
zastupiteľstva si poslanci obecného zastupiteľstva mali pripraviť prípadné návrhy na doplnenie.  
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     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli doplniť členov do Komisie pre oblasť kultúry, 
športu, mládeže, a školstva a to: 

Mgr. Zuzana Chalanová – člen 
Gabriela Lukešová Kubačáková – člen 

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby bola  
Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva  doplnená o členov: Mgr. Zuzana 
Chalanová a Gabriela Lukešová Kubačáková hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na doplnenie členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, 
a školstva o Mgr. Zuzanu Chalanovú a Gabrielu Lukešovú Kubačákovú. 

2. Schvaľuje Mgr. Zuzanu Chalanovú a Gabrielu Lukešovú Kubačákovú za členov 
Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva. 

 
 
Ad. 5 Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  
         komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
 

Starosta obce 
     Materiál k tomuto bodu programu Vám bol zaslaný elektronicky.  

     Legislatívna zmena v odpadovom hospodárstve, ktorá je platná od 01. 01. 2019 môže 
každoročne ovplyvňovať na základe miery triedenia výšku poplatku za komunálne odpady v 
obci. Jedná sa o zákon a nariadenie: 

1) Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2) NARIADENIE VLÁDY SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov 
z poplatkov za uloženie odpadov  
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     Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad č. 330/2018 sa mení výška „skladočného“ 
podľa percentuálnej miery zatriedenia: Percentuálna miera zatriedenia je pomer separovaného 
odpadu ku celkovému množstvu odpadu (pomer odpadu, ktorý je možné zhodnotiť s tým 
odpadom, ktorý už nie je možné zhodnotiť).  

     Obec Vysoká nad Kysucou ako správca daní a poplatkov pristúpilo  k zvýšeniu miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe finančných analýz 
(náklady na zber a uloženie komunálneho odpadu, výška poplatku za uloženie odpadu) 
nasledovne: 

• sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z 0,074 na 0,090 
EUR za osobu a kalendárny deň 

• sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v súlade so 
zavedeným intervalovo-množstvovým systémom zberu pre právnické osoby 
a fyzické osoby- podnikateľov z 0,074 na 0,090 EUR/liter odpadu 

     Do zmeny poplatku na rok 2023 vstupuje navýšenie ceny poplatku skladočného 
u prevádzkovateľa skládky WOOD ENERGY na odpadoch: 

1.1. ZKO, z pôvodných 27 € na 51 € bez DPH / ton odpadov .......... navýšenie o 88,89% 

- Kalkulované množstvo (priemerované za posledné 3 roky) na rok 2023: 478,84 
ton (Navýšenie: 51€ – 27€ = 24€ € x cca 480 ton = 11 520 €) 

1.2. OBJ, z pôvodných 79 € na 80 € bez DPH / ton odpadov............ navýšenie o 1,27 % 

- Kalkulované množstvo (priemerované za posledné 3 roky) na rok 2023: 78,17 
ton 

1.3. U ostatných odpadov sa ceny nehýbali a sú vo výške: 

- Drobný stavebný odpad: 57 € / ton 
- Zmesi betónu a tehál: 30 € / ton 
- Zemina a kamenivo: 21 € / ton 

 
     Návrh poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza z predpokladu 
zachovania „Miery triedenia“ a zotrvania v kategórií č. 4 = 30-40%, tak celková kalkulácia 
nákladov odpadov vychádza z komplexnej tabuľky napočítanej z množstva odpadov 
a poplatkov (skladočný a zákonný) so započítaním ostatných nákladov (BRKO, zvoz OBJ, 
vrecia na separ, BRKO-olej, 1100 nádoby) a rozpočítané na počet platiteľov. Je teda 
nevyhnutné zvyšovať úroveň separácie odpadu a i z tohto dôvodu chce zaviesť podporu 
separácie i v lokalitách, kde sú umiestnené 5-7 m3 VOKy alebo 1100 lit kontajnery na 
komunálny odpad. K VOKu alebo 1100-ke plánujeme umiestniť 2x 1100 plastový kontajner na 
sklo a na plasty + kovy spoločne. V daných lokalitách nie je vôbec zabezpečená ani podpora 
ani zvoz separovateľného odpadu. Jedná sa o lokality: Slončíky ku VOK, Cintorín HK ku VOK, 
Ovčovce ku VOK, Janošec ku 1100, U Rekši ku 1100 a Zlámaná ku 1100. Obci tu však vzniknú 
nové náklady jednak na nákup kontajnerov a taktiež na ich následný zvoz v čase zberu. 
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Nakoľko k predloženému  Návrhu VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou neboli vznesené 
žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce poslancom obecného 
zastupiteľstva o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 
2. Prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad 
Kysucou 

3. Uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou 

 

 

Ad. 6 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych  
         kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní  
         správy školských objektov 
 
Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Obec je povinná podľa § 6 odsek 12 písmeno d) zákona č.596/2013 Z. z. o štátnej správe 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 
596/2013 Z. z.“) určiť všeobecne záväzným nariadeným výšku dotácie na prevádzku a mzdy 
na kalendárny rok: 
 

1. na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského 
zariadenia 

2. v zariadeniach školského stravovania na potencionálneho stravníka – žiaka 
základnej školy a dieťa materskej školy  

3. na správu školských subjektov  
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4. na podporu záujmového vzdelávania - obec nemá na svojom území CVČ, preto 
finančne podporuje rozvoj záujmovej činnosti formou záujmových krúžkov 
v základnej škole a materskej škole, ktorú navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov 
a ktoré majú v obci trvalý pobyt 

 
     Na výpočet očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka (na 
výpočet jednotkového koeficientu) sú potrebné východiskové štatistické ukazovatele 
a rozpočtové podiely obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré zverejní 
Ministerstvo financií po prijatí štátneho rozpočtu, kde každé dieťa sa násobí určitým 
koeficientom podľa toho, akú školu, školské zariadenie navštevuje (v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 531/2010 Z. z.) 
     Rozpočet školských zariadení  patriacich do samosprávnych kompetencií obce bol na rok 
2022 zostavený podľa očakávaného koeficientu vo výške 98,64 Eur.   
Očakávaný koeficient na rok 2023 je vo výške 104,76 Eur. 
 
Výpočtové koeficienty k jednotkovému koeficientu na prepočet dotácie na dieťa/žiaka: 
Materská škola                         27,3 
Školská jedáleň                          1,8 
Školský klub                               6 
Záujmové vzdelávanie              určené obcou paušálne 
Správa školských objektov       1,5  
   
Porovnanie výšky ročnej dotácie na jedného žiaka (dieťa):  

Škola  a  školské zariadenia 
Dotácia na žiaka (dieťa) 
v EUR podľa platnej 
prílohy k VZN 

Dotácia na žiaka (dieťa) v EUR 
2023 určená podľa očakávaného 
koeficientu 104,76 

 Materská škola  2 694,51 2 859,95 
Školská jedáleň  177,66 188,57 
Školský klub  592,20 628,56 
Podpora záujmového 
vzdelávania (CVČ) 50,00 50,00 

Kapitálové finančné 
prostriedky  148,05 157,14 

 
     Obec môže určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenie v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
     Obec však môže určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školského zariadenie  aj v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe 
preukázateľných potrieb (rozpočtu) umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia   
     Obec pri návrhu  rozpočtu na rok 2023 použila na výpočet sumy dotácie na dieťa výšku 
očakávaného koeficientu, čo  zodpovedá reálnym potrebám školských zariadení a objemu 
finančných zdrojov obce.   
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Nakoľko k predloženému  Návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských 
objektov neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov. 

2. Uznáša sa na Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
a financovaní správy školských objektov. 

 
 
 
Ad. 7 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú  
          úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou  
          Vysoká nad Kysucou 
 

Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce  

     Na základe žiadosti o úpravu finančného pásma, ktorá bola dňa 25. 11. 2022 predložená 
Školskou jedálňou pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou o úpravu finančného pásma 
na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov  z dôvodu neustále sa zvyšujúcich 
nákladov na potraviny a vydaných nových kategórii finančných pásiem Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR bol spracovaný dodatok č. 3 k VZN č. 3/2019, ktorý zruší 
a nahradí Dodatok č. 2 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká 
nad Kysucou zo dňa 29. 06. 2022, ktorý bol účinný od 01. 08. 2022.  

 

Úpravy v dodatku č. 3  voči všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 sú: 

Nové finančné pásma sú rozdelené na 2 skupiny, každá skupina má 5 vlastných pásiem.    

A pásma  určené na nákup potravín na jedno jedlo pre deti MŠ a deti ZŠ                                          
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B pásma určené na nákup potravín  na jedno jedlo  pre diétne stravovanie, stravovanie 
športovcov, celoročné stravovanie  a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení 
a iných fyzických osôb (dôchodcov)  

 
     Nakoľko došlo k navýšeniu základných  súm stanovených v týchto  finančných pásmach, 
prechádza sa  z pásma 3 pôvodnej kategórie pásiem do pásma 2 novej kategórie pásiem, čo  
predstavuje navýšenie cien:  

+ 0,36 Eur/ celý deň   ....... pre deti materskej školy  s celodenným pobytom 
+ 0,27 Eur/ poldeň    ...... pre  deti materskej školy s poldenným pobytom 
+ 0,29 Eur/obed  pre  detí ZŠ prvého stupňa 
+ 0,40 Eur pre deti ZŠ druhého stupňa    
+ 0,79 Eur pre dospelých stravníkov (zamestnanci školy a školských zariadení,   
   a iných fyzických osôb (dôchodci)        

     Najväčšie zvýšenie  cien je v kategórii dospelých stravníkov. Takéto finančné pásmo je však 
určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je rovnaké ako pre kategóriu 
stravníkov 15-19 ročných v pásmach skupiny B.  V rámci tohto začlenenia je však prípustná 
tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30 %.  

 
- doplnená bola informácia, že dospelý stravník dôchodca hradí spolu s hodnotou 

obeda aj  reálne náklady na obalový materiál, v ktorom sa z dôvodu pandémie 
ochorenia Covid 19  dodávka jedla realizuje 

- doplnený bol okruh osôb, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od úhrady nákladov  na 
potraviny a príspevku na režijné náklady o osoby, ktoré majú štatút utečenca 
u Ukrajiny s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky 

 
 
Nakoľko k predloženému Návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká 
nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky dal starosta obce 
poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-7 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 

1. Prerokovalo návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad 
Kysucou. 
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2. Uznáša sa na Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad 
Kysucou. 

 

 

Ad. 8 Pridelenie bytov v 16-bytovom nájomnom dome p. č. 1142 vo Vysokej nad  
         Kysucou – Nižný Kelčov 
 
Starosta obce 

     Dňa 05. 10. 2022 doručili Petronela Buchczárová, bytom Olešná č. 16, 023 57 Podvysoká 
a Tomáš Dorociak, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou žiadosť 
o ukončenie nájomnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 
6/2022-4.2 súhlasilo s vypovedaním nájomnej zmluvy na byt č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. 
Nájomníkom tak začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota. Týmto došlo k uvoľneniu bytu 
č. 16, s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou 
miestnej časti Nižný Kelčov. O stanovisko k predloženým žiadostiam o pridelenie nájomného 
bytu žiadam Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva. 

     Nakoľko predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva sa zo zdravotných 
dôvodov nezúčastnil zasadnutia komisie ani schôdze obecného zastupiteľstva stanovisko 
komisie predniesla členka komisie Mgr. Katarína Jantošová. 

 

Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 

     Ako jediná aktuálna žiadosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené VZN č. 1/2015 
O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou 
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania  s pomedzi žiadateľov z Vysokej nad Kysucou je žiadosť p. 
Vladimíra Dorociaka, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom 
bytu č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej 
nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov. Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva 
odporúča Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej nad Kysucou schváliť prenájom bytu č. 16 s 
podlahovou plochou 37,12 m² v 16–bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad 
Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov žiadateľovi p. Vladimírovi Dorociakovi, bytom Vyšný 
Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou. 

 
• Vladimír Dorociak, bytom Vyšný Kelčov č. 799, Vysoká nad Kysucou 023 55 - 

Žiadosť o prenájom bytu  
 

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 pána Vladimíra Dorociaka, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 
55 Vysoká nad Kysucou - Žiadosť o prenájom bytu č. 16 s podlahovou plochou 37,12 m² v 16–
bytovom nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov nemal 
nikto žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tejto žiadosti hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, 
Ing. Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-8 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo žiadosť pána Vladimíra Dorociaka, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 
Vysoká nad Kysucou  o pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–
bytovom v nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný 
Kelčov. 

2. Schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 16 s výmerou 37,12 m² v 16–bytovom 
nájomnom dome č. 1142 vo Vysokej nad Kysucou miestnej časti Nižný Kelčov pánovi 
Vladimírovi Dorociakovi, bytom Vyšný Kelčov č. 799, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
v termíne od 22. 12. 2022 a stanovuje dobu nájmu na 1 rok. 

 
 
 
Ad.9 Pridelenie bytov v 14-bytovom nájomnom dome p. č. 1259 vo Vysokej nad  
        Kysucou – Ústredie 
 
Starosta obce 

     Dňa 08. 09. 2022 doručil pán Pavol Koleňák, bytom Vysoká nad Kysucou č. 1144, 023 55 
Vysoká nad Kysucou žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo uznesením 
č. 5/2022-10.6 zo dňa 09. 09. 2022 schválilo ukončenie nájomnej zmluvy č. 9/1259/2021 k bytu 
č. 9 s výmerou 34,57 m2 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – 
Ústredie s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začala plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Dňa 31. 12. 2022 uplynie nájomníkovi 
trojmesačná výpovedná  lehota. Týmto dôjde k uvoľneniu bytu   č. 9 s výmerou 34,57 m2 v 14-
bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie. O stanovisko 
k predloženým žiadostiam o pridelenie nájomného bytu žiadam Komisiu pre oblasť sociálnu, 
bytovú a zdravotníctva. 

     Nakoľko predseda Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva sa zo zdravotných 
dôvodov nezúčastnil zasadnutia komisie ani schôdze obecného zastupiteľstva stanovisko 
komisie predniesla členka komisie Mgr. Katarína Jantošová. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha



 

Strana 14 z 36 Zápisnica č. 8/2022 
 
 

Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa obecného zastupiteľstva 

     Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva vyhodnotila aktuálne žiadosti 
o prenájom bytu, no momentálne ani jeden zo žiadateľov nemá záujem o byt č. 9 s podlahovou 
plochou 34,57 m2 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie. Je 
preto nevyhnutné, aby poverený pracovník pripravil oznam o uvoľnení bytu č. 9 v 14-bytovom 
nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie a tento bol zverejnený vo všetkých 
informačných kanáloch obce Vysoká nad Kysucou.   
 
Nakoľko k uvedenej informácii o uvoľnení bytu č. 9 s podlahovou plochou 34,57 m2 v 14-
bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie nemal nikto žiadne iné 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-9 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo informáciu o uvoľnení bytu č. 9 s podlahovou plochou 34,57 m2 v 14-
bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – Ústredie. 

2. Ukladá zodpovednej pracovníčke obce Mgr. Simone Cudrákovej  pripraviť oznam 
o uvoľnení bytu č. 9 v 14-bytovom nájomnom dome č. 1259 Vysoká nad Kysucou – 
Ústredie a ten zverejniť vo všetkých informačných kanáloch obce Vysoká nad Kysucou. 

 
 
Ad. 10 Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
 

• Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove Telocvične vo Vyšnom 
Kelčove s. č. 658 
DHZ Horný Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír Pavlík, so sídlom Vyšný Kelčov č. 
735, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
     DHZ Horný Kelčov žiada o prenájom priestorov bývalých školských dielní, kuchynky 
a školského klubu v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove č. 658, ktoré hasiči z DHZ Horný 
Kelčov na základe doposiaľ platnej nájomnej zmluvy využívali na svoju spolkovú činnosť - 
usporiadanie výborových schôdzí DHZ Horný Kelčov, nácvik kultúrnych programov, 
tanečných a speváckych vystúpení a ako zázemie pre prípravu športových podujatí ktoré 
organizuje DHZ Horný Kelčov, alebo ktorých je spoluorganizátorom. Obec na doterajšie 
využívanie priestorov, ktoré mal v prenájme DHZ Horný Kelčov, neeviduje žiadne sťažnosti. 
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Nakoľko k Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove Telocvične vo Vyšnom 
Kelčove s. č. 658 pre DHZ Horný Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír Pavlík, so sídlom Vyšný 
Kelčov č. 735, 023 55 Vysoká nad Kysucou nemal nikto žiadne iné pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-10.1 
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 nebytových priestorov v budove Telocvične 
vo Vyšnom Kelčove č. 658 – telocvičňa, 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: DHZ Horný Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír 
Pavlík, so sídlom Vyšný Kelčov č. 735, 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO: 1774743025. 

2. Schvaľuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade 
s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, a to nebytových priestorov v budove Telocvične vo 
Vyšnom Kelčove č. 658 – telocvičňa, 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: DHZ Horný Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír Pavlík, so 
sídlom Vyšný Kelčov č. 735, 023 55 Vysoká nad Kysucou IČO: 1774743025. 
Predmet nájmu bude:  
Nebytové priestory – bývalé školské dielne, kuchynka a školský klub o výmere          
172,80  m². 
Ročné nájomné za prenajaté priestory a služby spolu vo výške 0,00 € .  
Prenájom sa stanovuje na dobu určitú, a to 3 roky od podpisu zmluvy s výpovednou 
lehotou 2 mesiace. 
 
Odôvodnenie: 
DHZ Horný Kelčov pre svoju zásahovú činnosť, ktorá mu vyplýva zo stanov 
organizácie a zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane, využíva priestory prízemia 
a garáže Hasičskej zbrojnice s.č. 735 vo Vyšnom Kelčove. Zvyšná časť prízemia a celé 
poschodie  budovy Hasičskej zbrojnice s.č. 735 vo Vyšnom Kelčove však na základe 
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uzavretých nájomných zmlúv slúži na komerčné účely. Členovia DHZ Horný Kelčov 
tak nemajú priestory, kde by sa mohli stretávať a realizovať aktivity plynúce z ich 
spolkovej činnosti a Stanov DPO SR, ktorými sa DHZ Horný Kelčov musí riadiť. 
Nebytové priestory bývalých školských dielní, kuchynky a školského klubu v budove 
Telocvične vo Vyšnom Kelčove s.č. 658, budú slúžiť na spolkovú činnosť DHZ Horný 
Kelčov - usporiadanie výborových schôdzí DHZ Horný Kelčov, nácvik kultúrnych 
programov, tanečných a speváckych vystúpení a ako zázemie pre prípravu športových 
podujatí, ktoré organizuje DHZ Horný Kelčov, alebo ktorých je spoluorganizátorom. 
Obec na doterajšie využívanie priestorov, ktoré mal v prenájme DHZ Horný Kelčov, 
neeviduje žiadne sťažnosti. 

 
 
Na zastupiteľstvo prišiel poslanec obecného zastupiteľstva pán Miroslav Dorman. 
 
 

• Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Telocvične vo Vyšnom 
Kelčove s. č. 658 
Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír Ďurčanský, so 
sídlom Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 
     Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov žiada o prenájom priestorov samotnej telocvične 
a náraďovne v budove telocvične vo Vyšnom Kelčove, s. č. 658. priateľov Gymnastiky Kelčov 
telocvičňu využívalo na základe doposiaľ platnej nájomnej zmluvy zo dňa 13. 03. 2020, v ktorej 
boli časy prenájmu dohodnuté nasledovne: štvrtok od 17:00 hod. do 19:00 hod., sobota od 15:00 
hod. do nedele 12:00 hod. – párny týždeň, sobota od 15:00 hod. do 20:30 hod. – nepárny týždeň. 
Uvedené časy zohľadňovali skutočnosti, že telocvičňu môžu využívať i široká športujúca 
verejnosť. Telocvičňa bola doposiaľ v zmysle tejto zmluvy prenajímaná bezodplatne, čím sa 
obec snažila podporovať rozvoj tohto druhu športu. Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov je 
fungujúcim občianskym záujmovým združením a gymnastky pod vedením trénera Ing. 
Ľubomíra Ďurčanského dosahujú vynikajúce výsledky v súťažiach na Slovensku i v zahraničí, 
čím nerobia dobré meno len sebe či svojej organizácii, ale i obci Vysoká nad Kysucou, ktorú 
reprezentujú, propagujú a zviditeľňujú. Stotožňujem sa s tvrdením, že balenie a rozkladanie 
všetkého gymnastického náradia je časovo náročné, no v zmysle predloženej žiadosti by však 
došlo k obmedzeniu využívania telocvične vo Vyšnom Kelčove širšou verejnosťou a preto 
odporúčam Komisii pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva zorganizovať so zástupcami 
žiadateľa vzájomné stretnutie, kde by boli prediskutované ako otázky plánovaného zámeru 
využitia, tak i času a spôsobu prenájmu.  
 

Mgr. Jozef Holičár, poslanec OZ 
     Keďže p. Ďurčanský využíva priestory Telocvične vo Vyšnom Kelčove v podstate 
celoročne bol by som za to, aby sa určitou čiastkou podieľal aj na platbe za energie. 
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Nakoľko k návrhu o zvolanie Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva pri 
Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou za účelom prejednania zo zástupcami 
Združenia priateľov Gymnastiky Kelčov predmet a rozsah predloženej žiadosti o prenájme 
nebytových priestorov v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove s. č. 658 nemal nikto žiadne 
iné pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-10.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo žiadosť Združenia priateľov Gymnastiky Kelčov, v zastúpení Ing. Ľubomír 

Ďurčanský, so sídlom Vyšný Kelčov č. 1165, 023 55 Vysoká nad Kysucou o prenájom 
nebytových priestorov v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove s. č. 658. 

2. Ukladá Komisii pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva pri Obecnom zastupiteľstve 
vo Vysokej nad Kysucou zorganizovať so zástupcami Združenia priateľov Gymnastiky 
Kelčov vzájomné stretnutie a prejednať predmet a rozsah predloženej žiadosti o prenájom 
nebytových priestorov v budove Telocvične vo Vyšnom Kelčove s. č. 658. 

 
 
Ad. 11 Správa nezávislého audítora k hospodáreniu obce Vysoká nad Kysucou  
           za rok 2021 
 
 
Starosta obce 
     Správy nezávislého audítora k hospodáreniu obce Vysoká nad Kysucou boli poslancom 
obecného zastupiteľstva odprezentované pomocou videoprojekcie. 

 
 
 

• Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2021 
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Nakoľko k Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Vysoká nad Kysucou 
za rok 2021 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-11.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Vysoká nad 

Kysucou za rok 2021. 
2. Berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Vysoká nad 

Kysucou za rok 2021. 

 
     Následne hlavná účtovníčka obce, pomocou videoprojekcie, predstavila Správu nezávislého 
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 

 
 

• Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2021 

 
Nakoľko k Správe nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 
Vysoká nad Kysucou za rok 2021 nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-11.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 
2. Berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

obce Vysoká nad Kysucou za rok 2021. 
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Ad. 12 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce   
            Vysoká nad Kysucou na rok 2023-2025 
 
Starosta obce 
     Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu 
na rok 2023 – 2025 bolo poslancom obecného zastupiteľstva doručené elektronickou poštou. 
O jeho prednesenie by som  požiadal hlavného kontrolóra obce. 

 
     Hlavný kontrolór obce následne predniesol poslancom obecného zastupiteľstva Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vysoká nad Kysucu na rok 2023 
- 2025. 
 
Nakoľko voči predloženému Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra obce k návrhu 
Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 - 2025 neboli vznesené žiadne pripomienky 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva hlasovať:  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-12 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce 

Vysoká nad Kysucou na rok 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024 - 2025. 
2. Berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtu obce 

Vysoká nad Kysucou na rok 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024 - 2025. 

 
 
Ad. 13 Prejednanie žiadostí súvisiacich s rozpočtom obce 
 
Starosta obce 
     Žiadosti súvisiace s rozpočtom obce, boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané 
elektronickou formou. K dnešnému dňu boli obecnému zastupiteľstvu doručené nasledovné 
žiadosti: 
 
 
 

• Žiadosť o poskytnutie dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v roku 2023 
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 



 

Strana 20 z 36 Zápisnica č. 8/2022 
 
 

Nakoľko k predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou v 
roku 2023 pre TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:  

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-13.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou o poskytnutie dotácie z Rozpočtu 

obce Vysoká nad Kysucou na činnosť TJ Spartak Vysoká nad Kysucou v roku 2023. 
2. Schvaľuje poskytnutie dotácie na činnosť TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou TJ Spartak 

Vysoká nad Kysucou na rok 2023 z Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou                                      
vo výške 28 000 €.  

 
 

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

 
Starosta obce 
     Táto žiadosť už bola na obecnom zastupiteľstve prejednávaná i schválená. Jedná sa 
o odkúpenie kontajnerov na textil. Pán Mišutka uviedol v prvotnej ponuke na odkúpenie 
sumu 400 €, ale neuviedol, že je to bez DPH.  Keďže on  je platcom DPH treba k tejto 
sume  prirátať ešte DPH.  Navrhujem preto Uznesenie č. 6/2022-8.5 zrušiť a žiadosť 
opätovne prejednať. 

 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou č. 6/2022-8.5 neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce poslancom obecného zastupiteľstva o tomto hlasovať:  

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Mgr. Anton Varecha
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Uznesenie č. 8/2022-13.2.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh na zrušenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 

Kysucou č. 6/2022-8.5. 
2. Ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 6/2022-8.5. 

 
 
Mgr. Jozef Holičár, poslanec OZ 
     Možno by bolo dobré s p. Mišutkom uzavrieť ešte okrem kúpno-predajnej zmluvy i 
zmluvu o poskytovaní služby, aby sa nám nestalo, že obec odkúpi nádoby na textil 
a potom si bude musieť začať za vývoz textilu platiť. Táto služba bola doteraz bezplatná. 

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

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-13.2.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

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

2. Schvaľuje odkúpenie štyroch kontajnerov na textil v hodnote 480 €/kus s DPH do 
vlastníctva obce. 

3. Poveruje starostu obce s uzatvorením zmluvy medzi obcou Vysoká nad Kysucou a p. 
Zdenkom Mišutkom o poskytovaní bezodplatnej služby vývozu textilu v obci Vysoká 
nad Kysucou na dobu neurčitú. Jej uzavretie bude zároveň i podmienkou odpredaja. 

 
 
Ad. 14 Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 – 2025 
 
Starosta obce 
     Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný 
elektronickou formou. Vzhľadom na veľmi náročnú investíciu v kalendárnom roku 2021, 
ktorou je novopostavená telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana a s ňou súvisiace finančné 
záväzky obce, ktoré sa prenášajú do roku 2023 i do nasledujúcich rokov, bolo zostavenie 
rozpočtu obce na rok 2023 veľmi náročnou úlohou. Tých negatívnych faktorov je však omnoho 
viac: 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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- absolútne nekontrolovateľný nárast cien energií, 
- rastúca inflácia, 
- valorizácia miezd, 
- zvýšenie cien za uloženie odpadu 
 
 

     Samozrejme nie je v ľudských silách predpokladať možné a nepredvídateľné aspekty, ktoré 
môžu nastať v budúcom kalendárnom roku a ktoré sa môžu priamo odvíjať od budúcich 
programových výziev, podaných projektov a ich prípadného schválenia, no i skutočnosti, že 
môže dôjsť k poklesu príjmu obce z podielových daní tak ako na to, v súvislosti s prijatými 
opatreniami štátu, upozorňuje stavovská organizácia samospráv ZMOS.  
Všetky tieto skutočnosti nám aktuálne znemožňujú pomýšľať na dostavbu ďalšej etapy 
chodníka pozdĺž cesty II/487, realizovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií či 
uskutočniť rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov,  pokiaľ obec nezíska 
nenávratné finančné prostriedky z možných dotácií.    

 
 

     Návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou nad Kysucou na rok 2024 je nastavený ako 
pesimistický no je podstatné, že je nastavený ako vyrovnaný a tak ako ste počuli v správe 
hlavného kontrolóra i reálny.  
 
 
     Návrh Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 – 2025 bol dňa 13. 12. 2022 
prejednaný i na schôdzi Komisie pre oblasť financií a správy majetku, ktorá ho Obecnému 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou odporúča schváliť po zapracovaní pripomienok. 
 
 
     Súčasťou rozpočtu obce je samozrejme i rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorý tvorí jeho 
podstatnú finančnú časť (41%). Navrhujem preto, aby obecné zastupiteľstvo najskôr prejednalo 
Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023 a výhľadový rozpočet na roky 2024 – 
2025. 
 
 
     Následne Riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana Mgr. Alojz Žuffa pomocou videoprojekcie bližšie 
predstavil poslancom obecného zastupiteľstva rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023 
a výhľadový rozpočet na roky 2024 – 2025. 
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Nakoľko k predloženému Návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023 a výhľadovému 
rozpočet na roky 2024 – 2025 neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal 
starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-14.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023 a výhľadový rozpočet na roky 

2024 – 2025. 
2. Schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2023. 
3. Berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2024 – 2025. 
 

 
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva predstavila a bližšie 
ozrejmila  pomocou videoprojekcie Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 – 2025 
a zároveň odpovedala na vznesené otázky a vysvetlila pripomienky poslancov obecného 
zastupiteľstva 
 
     Mgr. Jozef Holičár, poslanec Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou a predseda 
Komisie pre oblasť financií a správy majetku predstavil obecnému zastupiteľstvu závery zo 
zasadnutia komisie.  
    

Mgr. Jozef Holičár, poslanec OZ 
     Komisia sa uzhodla a odporúča obecnému zastupiteľstvu, po zapracovaní 
pripomienok, schváliť návrh rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023-2025 
v takej podobe ako bol predložený. 

 
Nakoľko k predloženému návrhu Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 – 2025 
neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-14.2 
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Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 a 

výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2024-2025. 
2. Schvaľuje programový a finančný rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2023 v 

zmysle zmien podľa predložených pripomienok 
3. Berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2024-2025. 

 
Ad. 15 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 
 
Starosta obce 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 bol poslancom 
obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Plán bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 
i na úradnej tabuli obce a taktiež i na webovej stránke obce priamo v sekcii určenej 
zverejňovaniu dokumentov hlavného kontrolóra. 

 
     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 vypracoval a predkladá 
hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec. Plán vychádza z aktuálneho úväzku hlavného 
kontrolóra a samozrejme nejedná sa o uzavretý dokument, ale poslanci obecného zastupiteľstva 
ho môžu doplniť nie len na dnešnej schôdzi obecného zastupiteľstva, ale i na nasledujúcich 
schôdzach obecného zastupiteľstva. 
 
     Následne hlavný kontrolór obce Ing. Marcel Nekoranec, predstavil obecnému zastupiteľstvu     
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. 
 

Nakoľko k predloženému  návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na                
1. polrok 2023 neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-15 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. 
2. Schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. 
3. Poveruje hlavného kontrolóra obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle schváleného 

Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. 
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Ad. 16 Predloženie záverečných správ o činnosti jednotlivých úsekov Obecného  
           úradu vo Vysokej nad Kysucou za rok 2022 
 
Starosta obce 
     Koncoročné správy o činnosti jednotlivých úsekov Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou za rok 2022 boli poslancom obecného zastupiteľstva zaslané elektronicky. Úlohou 
správ je, samozrejme poslancom obecného zastupiteľstva a po zverejnení i ostatným 
obyvateľom, priblížiť činnosť a náplň jednotlivých úsekov obecného úradu a hlavne tak v 
stručnosti zhrnúť čo sa udialo a podarilo urobiť na každom jednotlivom úseku. V porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi, tak môžete vidieť zmeny a vývoj administratívnej agendy, ale 
i zaujímavých štatistických informácií. 
 

• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku miestnych daní a poplatkov 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou vrátane zoznamu dlžníkov a vedených 
exekučných konaní 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej  správe o činnosti v roku 2022 na úseku miestnych daní a 
poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani 
doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.1 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2021 na úseku miestnych daní a 

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

poplatkov Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 
 

• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku výstavby Obecného úradu vo 
Vysokej nad Kysucou a podaných žiadostí o dotáciu 
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Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku výstavby 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.2 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku výstavby Obecného úradu 

vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku výstavby Obecného 

úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 

• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku knižnice a kultúry Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku knižnice a kultúry 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.3 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku knižnice a kultúry 

Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku knižnice a kultúry 

Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
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• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku matriky a evidencie 
obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku matriky a 
evidencie obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.4 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku matriky a evidencie 

obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku matriky a evidencie 

obyvateľstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 

• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku poľnohospodárstva a 
odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku poľnohospodárstva 
a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.5 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku poľnohospodárstva a 

odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku poľnohospodárstva 

a odpadového hospodárstva Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
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• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku sociálnych vecí Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku sociálnych vecí 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov 

MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.6 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku sociálnych vecí Obecného 

úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku sociálnych vecí 

Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 

• Koncoročná správa o činnosti v roku 2022 na úseku financií a školstva Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 

Nakoľko k predloženej Koncoročnej správe o činnosti v roku 2022 na úseku financií a školstva 
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce o tomto  hlasovať: 

Hlasovanie 
poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-16.7 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou: 
1. Prerokovalo Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku financií a školstva 

Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
2. Berie na vedomie Koncoročnú správu o činnosti v roku 2022 na úseku financií a školstva 

Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou. 
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Ad. 17 Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022 a Rozpočtové  
           opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022 
 
Starosta obce 
     Rozpočtové opatrenia boli poslancom obecného zastupiteľstva predstavené prostredníctvom 
videoprezentácie.  
 
     Ako prvé je Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022, ktoré je v 
kompetencii starostu obce. O jeho predstavenie by som poprosil  hlavnú účtovníčku obce. 
 
 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022 
 

      
     Následne hlavná účtovníčka obce poslancom obecného zastupiteľstva bližšie predstavila 
Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022, ktoré bolo v kompetencii starostu 
obce. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022, 
ktoré je v kompetencii starostu obce nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, 
dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-17.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022. 
2. Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 14/2022 

 

• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2022 
 

     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. 8/2022, 
ktoré je súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 
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Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022 nemal nikto žiadne 
pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-17.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 8/2022, ktoré je súčasťou 

Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 

 
 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022  
 
     Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 
 
 
 

• Zvýšenie kontokorentu k bankovému účtu na pokrytie výdavkov v mesiaci 12/2022 
a začiatku roka 2023, do času naplnenia príjmovej časti rozpočtu z výberu daní 
a poplatkov a prijatia finančných prostriedkov z dotácii 

 
 
 
Za účelom pokrytia výdavkov v mesiaci 12/2022 a začiatku roka 2023 predniesla hlavná 
účtovníčka obce Jana Kubalová poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zvýšenie 
kontokorentu k bankovému účtu obce vedeného v Prima banka Slovensko, a.s., a to do času 
naplnenia príjmovej časti rozpočtu obce z výberu daní a poplatkov a prijatia finančných 
prostriedkov z dotácii, čo predstavuje obdobie približne do konca mesiaca Apríl 2023. 
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Nakoľko k návrhu na zvýšenie existujúceho Municipálneho úveru – Superlinka (ďalej len 
„úver“) o sumu 60 000,00 Eur na celkovú výšku úveru  100 000,- EUR na pokrytie výdavkov 
v mesiaci 12/2022 a začiatku roka 2023, do času naplnenia príjmovej časti rozpočtu z výberu 
daní a poplatkov a prijatia finančných prostriedkov z dotácii nemal nikto žiadne pripomienky, 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-17.3.1 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh na navýšenie  existujúceho Municipálneho úveru – Superlinka (ďalej len 

„úver“) o sumu 60 000,00 Eur na celkovú výšku úveru  100 000,- EUR, poskytnutého zo 
strany Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy. 

2. Schvaľuje navýšenie  existujúceho Municipálneho úveru – Superlinka (ďalej len „úver“) 
o sumu 60 000,00 Eur na celkovú výšku úveru  100 000,- EUR, poskytnutého zo strany 
Prima banky Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, 
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy. 

 
Následne hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 
 
 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022, 
nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 8/2022-17.3.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 15/2022. 

 
 
Ad. 18 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
 

Starosta obce 
     Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou bol 
poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky. Celý návrh vychádza z doposiaľ 
platného rokovacieho poriadku z roku 2018 avšak bol dopracovaný o niektoré náležitosti. 
 
Nakoľko k predloženému Rokovaciemu  poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto 
hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-18 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prerokovalo návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 

Kysucou. 
2. Schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v zmysle 

predloženého návrhu. 

 
 
Ad. 19 Rôzne 
 
 

• Zavedenie bezhotovostného platobného styku 
 
Starosta obce 
V úvode kalendárneho roka obec Vysoká nad Kysucou zavedie na obecnom úrade možnosť 

úhrady poplatkov formou platobného terminálu.  
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Nakoľko k informácii starostu obce o zavedení bezhotovostného platobného styku neboli 
vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-19.1 
Obecné zastupiteľstvo:  
1. Prerokovalo informáciu starostu obce o plánovanom zavedení bezhotovostného platobného 

styku na obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou formou platobného terminálu.   
2. Berie na vedomie informáciu starostu obce o plánovanom zavedení bezhotovostného 

platobného styku na obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou formou platobného terminálu.   

 
 

• Informácia o zmene pracovníčky na odbore miestnych daní a poplatkov Obecného 
úradu vo Vysokej nad Kysucou 

 
Starosta obce 

     Dňa 30. 11. 2022 zo zdravotných dôvodov ukončila pracovný pomer dlhoročná 
zamestnankyňa obce pani Daniela Kubicová. Na obecnom úrade pracovala na odbore 
miestnych daní a poplatkov od roku 1993! Z tohto dôvodu bola do pracovného pomeru na odbor 
miestnych daní a poplatkov prijatá nová pracovníčka pani Mgr. Gabriela Kubošná, ktorá od        
04. 01. 2022 vykonávala počas PN pani Daniely Kubicovej jej zástup. 
 

 

• Žiadosť o predaj pozemku 
p. Marta Delinčáková a Stanislav Delinčák,  bytom 1170, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 
Starosta obce 

     V parcele v parcele E-KN 1617/2, v ktorej chce pani Delinčáková s manželom odkúpiť 
podiel 1/14, ktorý je vo vlastníctve obce, žiadatelia nefigurujú ako spoluvlastníci. Čo je 
v prípade predaja resp. z jej strany odkúpenia zásadná podmienka. Obec by v prípade, že 
obecné zastupiteľstvo svojím uznesením schváli predmetný majetok, v tomto prípade podiel 
1/14 v parcele E-KN 1617/2 zapísanej na LV 10961 ako prebytočný majetok obce, musela 
postupovať v zmysle platnej legislatívy a to, že podiel v parcele najskôr ponúkne na odkúpenie 
ostatným spoluvlastníkom, ktorí majú právo predkúpy. Teda nie je možné postupovať podľa 
osobitého zreteľa a žiadosť pani Marty Delinčákovej a jej manžela Stanislava Delinčáka,  
bytom 1170, 023 55 Vysoká nad Kysucou o odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/14 v parcele 
E-KN 1617/2 zapísanej na LV 10961 nie je možné schváliť. 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Nakoľko k predloženej žiadosti p.  Marty Delinčákovej a Stanislava Delinčáka,  bytom 1170, 
023 55 Vysoká nad Kysucou neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 
ZA nikto 

PROTI Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 8/2022-19.2 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo žiadosť p. Marty Delinčákovej a Stanislava Delinčáka,  bytom 1170, 023 55 

Vysoká nad Kysucou o predaj pozemku. 
2. Neschvaľuje odpredaj  podielu 1/14 v parcele E-KN 1617/2 zapísanej na LV 10961 p. Marte 

Delinčákovej a Stanislavovi Delinčákovi,  bytom 1170, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
Odôvodnenie: Predkupné právo vzniká len existujúcim vlastníkom resp. spoluvlastníkom 
predmetnej parcely. 

 
 

• Výzva pre obec na stanovenie kandidáta za člena Dozornej rady Združenia TKO 
Semeteš n. o. 

 
 

Starosta obce 
     Predkladám návrh delegovať za  člena Dozornej rady TKO Semeteš n. o. Ing. Jána Liska, 
ktorý má dostatočný prehľad a odborné skúsenosti v problematike odpadov a odpadového 
hospodárstva. 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na delegovanie Ing. Jána Liska, za člena Dozornej rady 
Združenia TKO Semeteš n. o. neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce 
otázky, dal starosta obce hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Erik Jančík, Mgr. Jozef Holičár, Ing. 
Ľubomír Pavlík, Miroslav Dorman 

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. 8/2022-19.3 
Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo návrh na delegovanie Ing. Jana Liska, nar. 04. 01. 1986, bytom Vyšný Kelčov 

č. 1194, 023 55 Vysoká nad Kysucou za člena Dozornej rady TKO Semeteš n. o. 
2. Deleguje  za člena Dozornej rady TKO Semeteš Ing. Jána Liska, nar. 04. 01. 1986, bytom 

Vyšný Kelčov č. 1194, 023 55 Vysoká nad Kysucou.  
 

 

 

Ad. 20 Interpelácie poslancov 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     V ranných hodinách chodieva cez pracovné dni autobusový spoj, ktorý stojí o 07:20 
hod. v Ústredí obce, tento autobusový spoj však nestojí na zastávke U Šteglíka. Je 
využívaný študentami, ktorí s ním chodia do školy. Chcem poprosiť, či by sa nedalo 
vybaviť, že by tento autobusový spoj zastavoval i na zastávke U Šteglíka. 
 
 
Starosta obce 
     Písomnou žiadosťou oslovíme SAD Žilina. 
 
 
 
Erik Jančík, poslanec OZ 
     Chcem sa opýtať,  či by nebolo možné dať nejaké osvetlenie v smere od železničnej 
stanice na chodník, ktorý vedie okolo bytovky p. Petra Papajčíka.  

 
 
 

 Starosta obce 
     Aktuálne tam máme pokazené jedno svietidlo verejného osvetlenia. V štádiu 
posudzovania projektovej žiadosti je zberný dvor vo Vysokej nad Kysucou, ktorého 
súčasťou bude i osvetlenie tohto chodníka. Poprosím preto o trpezlivosť a zariadime sa 
podľa úspešnosti podanej žiadosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha

Mgr. Anton Varecha
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Ad. 21 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 ôsmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom roku 
2022 o 17:00 hod. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Jozef Holičár                                              ..................................... 
 

Erik Jančík                                                          ..................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                        .................................... 


