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Uznesenie OZ 9/2014 
z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vysoká nad Kysucou  

dňa 09. 12. 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie. 

10. Voľba zástupcu starostu 
11. Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií  

12. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
13. Voľba sobášiacich 

14. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určeným obecným zastupiteľstvom 
najneskôr do 90 dní pred voľbami  

15. Schválenie zásad odmeňovania poslancov  
16. Všeobecne – záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
17. Všeobecne - záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií obce 

Vysoká nad Kysucou na úseku školstva  

18. Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  
19. Rôzne  

20. Interpelácie poslancov 
21. Návrh na uznesenie 

22. Záver 
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K bodu č. 2  
-  Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice 
 
! Uznesenie č. 2-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zapisovateľa – Bc. Monika Perďochová 
overovateľov zápisnice –  Mgr. Katarína Chnapková, Dpt. Jozef Vavrica 
 
 
K bodu č.7 

- Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

! Uznesenie č.  7-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program,  ktorým sa bude riadiť ustanovujúca schôdza 
obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12. 2014.  
  
 

K bodu č. 8 
- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 
 
 

! Uznesenie č. 8-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo poveruje Jozefa Zborovana zvolávať a viesť schôdze obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 9 

- Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie 
 

! Uznesenie č. 9-1-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov mandátnej komisie Mgr. Katarínu Chnapková 
a Mgr. Janku Jurčovú. 
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! Uznesenie č. 9-2-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov návrhovej komisie Mgr. Katarínu Jantošovú 
a Jána Lysíka. 
 
 

! Uznesenie č. 9-3-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov volebnej komisie: Ing. Miroslava Dočára, Jozefa 
Zborovana a Dpt. Jozefa Vavricu. 
 
 
K bodu č.10 
        -   Voľba zástupcu starostu 
 

! Uznesenie č. 10-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu starostu obce p. Jána Lysíka. 
 
 
K bodu č.11 
        -   Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov komisií a členov komisií 
 

! Uznesenie č. 11-1-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie: 
1) Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva, 
2) Komisiu pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva, 
3) Komisiu pre oblasť financií a správy majetku, 
4) Komisiu pre oblasť životného prostredia a výstavby, 
5) Komisiu pre verejný poriadok a požiarnictvo, 
6) Komisiu pre ochranu verejného záujmu. 
 

! Uznesenie č. 11-2-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, 
a školstva v nasledovnom zložení: Mgr. Jana Jurčová – predseda, Bc. Monika Perďochová – 
tajomník a  Mgr. Katarína Chnapková – člen s možnosťou doplnenia ďalších členov na 
nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
 

 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 5 z 8 Uznesenia 9/2014 
 
 

 

! Uznesenie č. 11-3-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre sociálnu oblasť, oblasť bytovú 
a oblasť zdravotníctva v nasledovnom zložení: Ing. Miroslav Dočár – predseda, Margita 
Kubačáková – tajomník,  Ján Lysík – člen s možnosťou doplnenia ďalších členov na 
nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
 

! Uznesenie č. 11-4-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť financií a správy majetku 
v nasledovnom zložení:  Ján Lysík – predseda, Jana Kubalová – tajomník, Jozef Zborovan – 
člen, Ing. Miroslav Dočár – člen a Mgr. Janka Jurčová – člen. 
 
 

! Uznesenie č. 11-5-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť životného prostredia 
a výstavby v nasledovnom zložení: Dpt. Jozef Vavrica – predseda, Ing. Ladislav Kubačák – 
tajomník s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. 
 
 

! Uznesenie č. 11-6-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť požiarnictva a verejného 
poriadku v nasledovnom zložení: Miroslav Dorman – predseda, Ing. Ján Lisko – tajomník, 
Mgr. Katarína Jantošová – člen s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej 
schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
 

! Uznesenie č. 11-7-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť verejného záujmu 
v nasledovnom zložení: Ing. Miroslav Dočár – predseda, Anna Opialová – tajomník, Mgr. 
Katarína Chnapková – člen, Dpt. Jozef Vavrica – člen, Jozef Zborova – člen, Mgr. Katarína 
Jantošová – člen, Mgr. Bohuslav Krasula – člen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Vysoká nad Kysucou 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Strana 6 z 8 Uznesenia 9/2014 
 
 

 
K bodu č.12 
        -   Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 

! Uznesenie č. 12-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce a nezriaďuje obecnú radu na funkčné 
obdobie 2014-2018. 
 
 
K bodu č.13 
        -   Voľba sobášiacich 
 

! Uznesenie č. 13-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich: Jána Lysíka – pre časť obce Vyšný Kelčov, 
Miroslava  Dormana –  pre časť obce Nižný Kelčov a Mgr. Janku Jurčovú – pre časť obce 
Ústredie a Nižný Koniec.  
 
 
K bodu č.14 
        -   Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určeným obecným  
             zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami 
 

! Uznesenie č. 14-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce v zmysle zákona Národnej rady SR č. 
253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona zvýšenie základného platu starostu obce o 40%. 
 
 
K bodu č.15 
        -   Schválenie zásad odmeňovania poslancov 
 

! Uznesenie č. 15-1-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje formu vyplácania odmeny poslancom obecného 
zastupiteľstva na základe §2 v znení: odmena bude vyplatená formou nepravidelného príjmu 
vo výške prislúchajúcich dvanástin z ročnej odmeny za vyplácané obdobie formou 
bezhotovostného platobného styku. 
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! Uznesenie č. 15-2-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dpt. Jozefa Vavricu, poslanca obecného 
zastupiteľstva, aby bolo odmeňovania poslancov vo výške 1/12 z 420 €, čo predstavuje výšku 
35 € mesačne pre jedného poslanca formou bezhotovostného prevodu. 
 
 
 
K bodu č.16 
        -  Všeobecne-záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom  
            poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

! Uznesenie č. 16-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne - záväzné nariadenie o miestnych daniach 
a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle 
predloženého návrhu. 
 
 
 
K bodu č.17 
        -  Všeobecne-záväzné nariadenie o financovaní orginálnych kompetencií  
           obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
 

! Uznesenie č. 17-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne - záväzné nariadenie o financovaní orginálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
K bodu č.18 
        -  Správy z kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce 
 

! Uznesenie č. 18-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z vykonania 
mimoriadnej inventarizácie na úseku školstva a kontrol vykonaných v zmysle plánu 
kontrolnej činnosti na II. poplatok 2014.   
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K bodu č.19 
        -  Rôzne 
 

! Uznesenie č. 19-1-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jarmily a Štefana Svrčeka, Hlinené 90, 023 
54 Turzovka o zavedenie verejného osvetlenia v miestnej časti „Závodie“ a doporučuje 
vedeniu obce zistiť technické možnosti zriadenia verejného osvetlenia, predložiť na 
nasledujúcom zasadnutí OZ. 
 

! Uznesenie č. 19-2-9/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Železníc SR o prehodnotenie dopravného 
značenia pri železničných priecestiach a schvaľuje osadenie dopravných značiek na 
železničných priecestiach v zmysle podanej žiadosti na náklady obce. Dopravné značky dodá 
spoločnosť Železnice SR.  
 

! Uznesenie č. 19-3-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ústnu žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o osvetlenie 
autobusovej zastávky „U Šteglíka“.  
 
 
K bodu č.21 
 

- Návrh na uznesenie 

Uznesenie z ustanovujúcej schôdze OZ č. 9/2014 bolo jednohlasne schválené. 

 

 

 

 
                                                                                               Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 
 
Navrhovatelia:  
 
Ján Lysík                  .................................. 
 
Mgr. Katarína Jantošová     .................................. 


