OBEC PODVYSOKÁ
V Podvysokej dňa 18. 10. 2016
Zápisnica
napísaná v priebehu piateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 18. 10. 2016 na Obecnom úrade v Podvysokej.
Prítomní:
Milan Matlák

starosta obce

Prítomní poslanci:
MUDr. Michal Malicher
Jozef Chrobák
Ing. František Kajánek
Ing. Daniela Vráblová
Ing. Juraj Comorek
Bc. Jozef Slíţ
Ing. Milan Koţák
Miroslav Koniar
Ospravedlnení: Ing. Jozef Vrábel
Predsedajúci oznámil, ţe piate riadne OZ bolo zvolané a ţe všetci poslanci OZ a členovia boli
na toto písomne a včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe z celkového počtu 9 je prítomných 8
poslancov, teda OZ je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení uznášania
schopné.
Zapisovateľka: Mária Pureková
Za overovateľov zápisnice menuje:
Jozef Chrobák, Ing. Milan Koţák
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
5. Prerokovanie zmluvy na obstaranie územného plánu obce
6. Prerokovanie návrhu výstavby pódia a prístrešku

7. Informácia o výsledkoch rokovaní rekonštrukcie mostu.
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Otvorenie
Piate riadne zasadanie OZ zahájil a viedol starosta obce. Poslanci predloţený program
schválili.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli určení:
Ing. Kajánek, Ing. Vráblová, Bc. Slíţ
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení
-

-

-

-

Bola zapracovaná úprava rozpočtu obce a ZŠ podľa predloženého návrhu
Bol zaslanýnávrh na udelenie ocenenia osobnosť Kysúc v oblasti humanitnej p.
MUDr. Michalovi Malicherovi Kysuckej kultúrnej nadácii.
Starosta sa osobne zúčastnil zasadnutia OZ Olešná, kde predloţil návrh č. 4 podľa
prílohy výpočtu - Využitie cestného prepojenia z Podvysokej mostom cez rieku
Kysucu do Olešnej (75 % finančných prostriedkov na rekonštrukciu mostu obec
Olešná a 25 % obec Podvysoká).
Bolo vyvolané jednanie správcu povodia Váhu a železnícvyčistili sa priepusty popod
železnicu a priľahlé priekopy od nánosov a štrkov nanesených po povodniach, obec
zabezpečila zrealizovanie odľahčovačov na odvod vody pri povodní,
vyčisteniepriekopy u Kanálikov a výmenu priepustu u Sekerkov osadením betónov
rúry o priemere 50 cm.
Bol zakúpený kamerový systém do areálu ZŠ.
Bola daná objednávka na zakúpenie vonkajšieho eliptického trenaţéra ako doplnenie
výbav do detských ihrísk v počte 1 kus do parku pri ZŠ, ktorý bude dodaný koncom
októbra z dôvodu vysokého dopytu.
Bola zvolaná stavebná komisia spoločne so stavebným úradom vo veci oznámenia
SPP – posúdenie nepovolenej stavby – oplotenie parcely p. Romanovou, ktorá k
dnešnému dňu predložila požadované doklady.

4. Prejednanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
OZ prerokovalo správu o činnosti MŠ a ZŠ za školský rok 2015/2016, ktoré predniesla
riaditeľka ZŠ a starosta obce.
OZ schvaľuje správu o výchovno vzdelávacej činosti ZŠ a MŠ jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
5. Správa o výbere spracovateľa a obstarávania Územného plánu obce.
Pán starosta informoval poslancov o uzatvoreníMandátnej zmluvy s obstarávateľom
územného plánu Ing. arch. Barčiakom,
Poslanci predmetnú zmluvu schválili.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
6.Prerokovanie návrhu výstavby pódia a prístrešku
Bol predložený návrh výstavby pódia a prístrešku. Po prerokovaní sa poslanci dohodli, že po
obhliadke sa vypracuje štúdia. Zakúpenie nových mantinelov na hokejbalové ihrisko pán
starosta urobí prieskum trhu, ak bude výhodná cena a dobré klimatické podmienky na
vytvorenie ľadovej plochy tak sa mantinely zakúpia.
7. Informácia o výsledkoch rokovaní rekonštrukcie mostu
Starosta obce Podvysoká predniesol správu o doterajších rokovaniach a postupoch o určení
vlastníctva a zabezpečenia rekonštrukcie mostu cez rieku Kysucu z Podvysokej do Olešnej.
Z poverenia obecného zastupiteľstva obce Podvysoká som sa dňa 9. 9. 2016 zúčastnil
rokovania obecného zastupiteľstva obce Olešná. Zmluvou o zdruţení finančných
prostriedkov, ktorú sme Olešnej zaslali sa poslanci Olešnej vôbec nezaoberali a niektorí sa
spolu s kontrolórom obce Olešnej vyjadrili, ţe zmluvy sú len zdrap papiera, ktoré sa väčšinou
neplnia. Povedal som im, ţe zmluva je právna listina,kde sa obec Podvysoká zaväzuje
poskytnúť finančné prostriedky na opravu mostu a v prípade nedodrţania podmienok sa obec
vystavuje sankčným postihom. Je mi ľúto, ţe takýto názor na plnenie záväzkov zakotvených
v zmluve majú niektorí tamojší poslanci, ale i hlavný kontrolór Olešnej, ktorý by mal
poslancov s takýmto názorom poučiť s právnymi predpismi plnenia podmienok zakotvených
v zmluve a nie podporiť ich úsudok, ţe zmluva je zdrap papiera.
Na základe získaných dokladov o výstavbe mostu, ktoré som získal z archívov som
oboznámil starostu a poslancov OZ Olešnej s celým priebehom zabezpečenia výstavby tejto
ţivotne dôleţitej stavby pre občanov obce Olešnej. Vtedajší p. predseda MNV Olešnej Pavol
Pupík v ţiadosti zo dňa 29. 4. 1965 o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu mostu
okrem iného uvádza, ţe most je pre 1250 obyvateľov tamojšej časti Olešnej ,ktorí majú na
prístup cez rieku jedine drevenú lávku a brod cez rieku Kysucu a pri zvýšenej hladine rieky sa
títo obyvatelia nemôţu do tejto časti obce dostať. Aj napriek tomu, ţe ONV Čadca túto
ţiadosť zamietol vtedajší predseda neprestal bojovať a nakoniec sa mu podarilo presadiť túto
ţivotne dôleţitú stavbu na cestné spojenie časti Olešnej na cestu II/487.

Vo všetkých dokladoch súvisiacich s priebehom výstavby mostu v ţiadostiach, stavebnom
povolení, v rozhodnutí ONV Čadca odbor dopravy ako i v rozhodnutí ONV Čadca odbor
vodného hospodárstva, pre veci poľnohospodárstva a lesníctva, kde na stanovené podmienky
k vydaniu stavebného povolenia sa uvádza investor stavby mostu (stavebník) MNV Olešná.
Je nepochopiteľné, ţe v ţiadosti o majetkovo-právne usporiadanie stavby mostu, ktorú zaslala
obec Olešná na OÚ Ţilina, aby určil vlastníka mostu obec Podvysoká,obec okrem iného
uvádza, ţe rozhodnutie o výstavbe mostu bolo vydané pre ONV – odbor vodného
hospodárstva a pre veci poľnohospodárstva a lesníctva v Čadci. Veľmi sa divím, ţe takúto
hlúposť uvádzajú zodpovední pracovníci obce Olešnej do ţiadosti, lebo rozhodnutie zo dňa 7.
VI. 1966, ktoré vydal tento odbor na ţiadosť investora MNV Olešná vo veci odsúhlasenia
hydrotechnických výpočtov pre most a sú v ňom zakotvené podmienky pre výstavbu mostu,
úpravy koryta rieky, brehov prítoku potoka.
Ďalej povinnosti okrem iného aj nasledovné:
„Hotové dielo bude spravovať a udrţiavať MNV Olešná“. Bývalé vedenie obce Olešná nikdy
nespochybnilo, ţe most nie je ich vlastníctvom aţ nové vedenie po komunálnych voľbách
prišlo s tvrdením, ţe most nie je majetkom obce Olešnej, ale pri uplatnení územného princípu
stavba mostu je majetkom obce Podvysoká.
Poslancov OZ Olešnej som zároveň informoval o návrhu obce Podvysokej podieľať sa 25
% spoluúčasťou nákladov na opravu mostu aj napriek nepomeru počtu obyvateľov Olešnej
479 obyvateľov a Podvysokej 63 obyvateľov trvale ţijúcich na tomto území, ktorí vyuţívajú
cestné spojenie cez most. Nakoľko o tomto návrhu OZ Olešnej vôbec nerokovalo a
starosta predloţil návrh rozdelenia nákladov aj vlastníctva majetku stavby mostu pomerom 67
% Olešná a 33 % Podvysoká, oznámil som OZ, ţe takýto návrh je pre našu obec neprijateľný
a po ročnom rokovaní sme ich vinou nedospeli k ţiadnej dohode. Povaţujem tieto rokovania
za stratený čas a uţ budem rokovať len s ich občanmi, ktorých sa to bytostne dotýka, čím som
aj ukončil účasť na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Olešná.
Starosta ďalej oboznámil poslancov OZ Podvysokej, ţe v zmysle zákona o slobodnom prístup
k informáciám zaslal obecnému úradu Olešná ţiadosť o zverejnenie nasledovných informácií:
1) Evidovala alebo eviduje obec Olešná majetok stavby „Most cez rieku Kysucu“
v hlavnej knihe alebo ho teraz vedie v evidencii ako hmotný investičný majetok
2) Zverejniť rok evidencie mostu a nadobúdaciu hodnotu evidovaného majetku.
3) Oznámiť meno osôb zodpovedných za vyhotovenie a správnosť podanej informácie.
Odpoveď od Obecného úradu v Olešnej som obdŕţal aţ po telefonickej urgencií po 14
dňoch nakoľko zákon určuje maximálnu lehotu doručenia 8 dní.
Odpoveď: Obecný úrad Olešná v inventárnom zozname majetku neeviduje stavbu mostu. Je
to ďalšia loţ, nakoľko v inventárnych knihách, ktoré sa mi podarilo získať dodatočne
v archívoch je táto stavba mostu evidovaná ako majetok Olešnej v hodnote 2 839 000 Kčs.
Ministerstvo financií SR, ktoré na poţiadanie Okresného úradu Ţilina sa vyjadrilo, ţe
vzhľadom na neúplnosť predloţených dokladov (vôbec Olešná akosi zabudla doloţiť
inventárne knihy s evidenciou tohto majetku) sa nemôţe vyjadriť, aby určilo vlastníka mostu
a odporučilo obrátiť sa s dotazom na Ministerstvo dopravy SR, či most nepatrí správcovi
cesty II/7487, keď sa napája spojkou priamo na most a nie ako to tvrdí Olešná, ţe sa napája na
MK obce Podvysokej. Uvedené ministerstvo sa vyjadrilo, ţe most nie je ich majetkom, ale pri
uplatnení územného princípu by mal predmetný most prejsť do vlastníctva obce Podvysoká.
Okresný úrad Ţilina podľa tohto názoru vypracoval a zaslal obci protokol o prechode
vlastníctva mostu, ktorý však poslanci uznesením jednomyseľne odmietli. Okresný úrad
Ţilina vyhotovil protokol, ktorý neobsahoval ani základne údaje - nadobúdaciu a zostatkovú
hodnotu stavby, posudok súčasného technického stavu mostu a podobne. Okresný úrad Ţilina
protokolom chce odovzdať stavbu, ktorá nie je majetkom štátu a nikde ho ani neeviduje,

nakoľko tento majetok je v evidencii majetku obce Olešnej. OÚ Ţilina nebral v úvahu
stanovisko Ministerstva financií SR ani sa neobťaţoval vyţiadať evidenciu majetku Olešnej,
kde by sa presvedčil, ţe tento most nie je moţné odovzdať obci Podvysokej, nakoľko je
majetkom Olešnej, ale vyhotovením protokolu sa snaţil rýchlo zbaviť problému. Podľa
právnej analýzy vyhotovenej advokátskou kanceláriou na základe predloţených dokladov bez
inventárnych kníh je vlastníkom stavby mostu cez rieku Kysucu obec Olešná.
Starosta predloţil na prerokovanie návrh obce Olešná, aby vlastníctvo mostu a podiel
financovania opráv sa rozdelilo pomerom 67 % Olešná a 33 % Podvysoká. Tento návrh OZ
jednohlasne zamietlo. Starosta predloţil návrh, aby s doterajším priebehom rokovaní
oboznámil občanov obce Olešnej, ktorí sú priamo závislí na vyuţívaní cestného spojenia cez
most a zároveň sa s nimi dohodnúť na postupe nutných opráv na moste, ktorý je po 50ročnom prevádzkovaní a starostlivosti obce Olešnej v havarijnom stave, kde dopravný
inšpektorát pre obec Olešnú vydal rozhodnutie na osadenie dopravného značenia na príjazd
vozidiel zníţením tonáţe. V prípade, ţe sa včas nezačne s jeho rekonštrukciou dôjde
k ďalšiemu obmedzenie nosnosti, čím bude zakázaný aj prejazd autobusov do tejto časti
Olešnej a nakoniec postupnému uzatvoreniu mostu.
Dúfam, ţe volení zástupcovia obce Olešnej si konečne uvedomia, ţe klamstvom a zapieraním
vlastníctva tohto majetku, ktorého sa chceli zbaviť a problém zodpovednosti previesť na našu
obec rekonštrukciu mostu nevyrieši. Je zaráţajúce, ţe títo zástupcovia obce Olešnej svojím
konaním znevaţujú všetku prácu a úsilie, ktoré vynaloţil bývalý pán predseda Pupík, ktorému
sa v neľahkých podmienkach podarilo pre občanov Olešnej cestné prepojiť túto časť obce s
okolitým svetom (nie Podvysokej, nakoľko v čase výstavby za riekou nebol postavený ani
jeden dom občana Podvysokej). Za vybudovanie tejto stavby by OZ Olešnej malo udeliť
pánovi Pupíkovi ocenenie za zásluhy rozvoja obce a nie zatĺkať, nehlásiť sa k tomuto dielu
a tvrdiť, ţe tento problém sa Olešnej netýka.
Pani poslankyňa Ing. Vráblová – informovala som sa na katastri, mosty sa nezapisujú na list
vlastníctva, ale po pridelení súpisného čísla by to bolo moţné.
Poslanec MUDr. Malicher –posledná veta v článku, ktorý bol uverejnený v Kysuciach minulý
týţdeň je dôleţitá „Fakt je, ţe o výstavbu mosta ţiadala Olešná, kaţdý deň ho vyuţívajú
občania Podvysokej aj občania Olešnej“. Ako to celé bolo nie je podstatné. Pravda je, ţe sa
nevieme dohodnúť. Pre mňa je dôleţité, ţe tam kaţdý deň chodíme po moste, môţeme byť
radi, ţe most stojí.
Poslanci neschváliliProtokol č. 43/2016 o prechode vlastníctva postúpením majetkových práv
a záväzkov stavby mostu cez rieku Kysucu do vlastníctva obce Podvysoká vyhotovený
Okresným úradom Ţilina zo dňa 12. 9. 2016.
Hlasovanie:
Za :
0
Proti:
8
Zdržalo sa: 0
Poslanci neschválili návrh obce Olešnej o spolufinancovaní opravy mostu a rozdelenie jeho
vlastníctva v pomere 67 % Olešná a 33 % Podvysoká.
Hlasovanie:
Za :
0
Proti:
8
Zdržalo sa: 0
Pán starosta navrholposlancomprerokovanie návrhu na opravu mostu s občanmi z obce
prednej Olešnej na spoločnom stretnutí.
Hlasovanie:
Za :
8

Proti:
0
Zdržalo sa: 0
8. Rôzne
Pán poslanec Ing. Kajánek – pochodil som pľace u Mojíčkov, Hrošov, je potrebné osadiť
obrubníky u Mojíčkov okolo MK, aby sa občanom pri povodni nevylievala voda do dvorov,
vyspraviť potok u Hroši, kde je narušená regulácia a vyrezať brezy na cintoríne, lebo špinia
náhrobné kamene.
Pán poslanec MUDr. Malicher navrhol nájsť miesto na výstavbu urnového hája na cintoríne.
Poslanci ďalej prerokovali faktúru za právne poradenstvo - vypracovanie posudku mostu.
Schválili nákup PC do MŠ Podvysoká a schválili mandátnu zmluvu s JUDr. Strapáčom za
právne služby obce Podvysoká.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán starosta predniesol na schválenie Zmluvu s Mapa Slovakia Digital, s.r.o na zavedenie
digitálnej mapy obce Podvysoká.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Pán poslanec Jozef Chrobák, ţiadam o osadenie cestných retarderóv na MK u Mojíčkov a pri
ihrisku s miestom osadenia, ktoré navrhne projektant, nakoľko mám od sledované, ţe na
uvedených MK sa jazdí príliš rýchlo.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol pán poslanec Ing. František Kajánek.
Hlasovanie prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
10. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
Zapísala: Mária Pureková

Milan Matlák
starosta obce
I. overovateľ

II. overovateľ

