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Uznesenia OZ 7/2022 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou pre funkčné obdobie 2022 - 2026 konaného 22. 11. 2022 

v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom 
o 13:00 hod. 

 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 
 
 
 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia – Schválenie programu rokovania 
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 (predkladá: predseda miestnej volebnej komisie) (videoprojekcia) 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom (videoprojekcia) 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
(videoprojekcia) 

6. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
8. Príhovor novozvoleného starostu obce 
9. Menovanie zástupcu starostu 
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
11. Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií (videoprojekcia) 
12. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
13. Voľba sobášiacich 
14. Určenie platu starostu obce 
15. Schválenie zásad odmeňovania poslancov (videoprojekcia) 
16. Rôzne 
17. Záver 
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K bodu č. 2 

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 

Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                   Jozef Zborovan 
 
                                
K bodu č. 6 

• Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
 
 

v Uznesenie č. 7/2022-6.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh, aby mandátová komisia pracovala v zložení:  Mgr. Katarína 
Chnapková a Mgr. Jozef Holičár. 

2. Súhlasí, aby mandátová  komisia pracovala v zložení:  Mgr. Katarína Chnapková 
a Mgr. Jozef Holičár. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2022-6.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh, aby návrhová komisia pracovala v zložení: Erik Jančík a Miroslav 
Dorman. 

2. Súhlasí,  aby návrhová komisia pracovala v zložení Erik Jančík a Miroslav Dorman. 
 
 

v Uznesenie č. 7/2022-6.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh, aby volebná komisia pracovala v zložení: Mgr. Katarína Jantošová 
a Ing. Ľubomír Pavlík. 

2. Súhlasí, aby volebná komisia pracovala v zložení Mgr. Katarína Jantošová a Ing. 
Ľubomír Pavlík. 
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K bodu č. 9 
• Menovanie zástupcu starostu 

 

v Uznesenie č. 7/2022-9 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh starostu obce, aby funkciu Zástupkyne starostu obce Vysoká nad 
Kysucou vo funkčnom období 2022 - 2026 vykonávala poslankyňa Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou pani Mgr. Janka Jurčová. 

2. Volí do funkcie Zástupkyne starostu obce Vysoká nad Kysucou vo funkčnom období 
2022 - 2026 poslankyňu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou pani Mgr. 
Janku Jurčovú. 

 
 
K bodu č. 10 

• Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 

v Uznesenie č. 7/2022-10 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh starostu obce na nezriadenie Obecnej rady vo Vysokej nad Kysucou 
pre volebné obdobie 2022 – 2026. 

2. Schvaľuje návrh starostu obce a nezriaďuje Obecnú radu vo Vysokej nad Kysucou na 
funkčné obdobie 2022 – 2026. 

 
 
 
K bodu č. 11 

• Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 
 

v Uznesenie č. 7/2022-11.1 
Obecné zastupiteľstvo:  

1. Prerokovalo návrh zriadiť 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 
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2. Zriaďuje 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 
 

v Uznesenie č. 7/2022-11.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva  
v nasledovnom zložení:  

- Mgr. Janka Jurčová – predseda 
- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Erik Jančík – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Bc. Monika Perďochová – tajomník  

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže, a školstva  
v nasledovnom zložení:  

- Mgr. Janka Jurčová – predseda 
- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Erik Jančík – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Bc. Monika Perďochová – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. 

 
 

v Uznesenie č. 7/2022-11.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva  
v nasledovnom zložení:  

- Jozef Zborovan – predseda 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Margita Kubačáková – tajomník 

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva  v nasledovnom 
zložení:  
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- Jozef Zborovan – predseda 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Margita Kubačáková – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva.  

 
 

v Uznesenie č. 7/2022-11.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť financií a správy majetku  
v nasledovnom zložení:  

- Mgr. Jozef Holičár – predseda 
- Mgr. Janka Jurčová – člen 
- Erik Jančík – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Jozef Zborovan - člen 
- Janka Kubalová – tajomník 

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť financií a správy majetku v nasledovnom zložení: 
            Mgr. Jozef Holičár – predseda 

- Mgr. Janka Jurčová – člen 
- Erik Jančík – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Jozef Zborovan - člen 
- Jana Kubalová – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva.  

 

v Uznesenie č. 7/2022-11.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby 
v nasledovnom zložení:  

- Erik Jančík – predseda 
- Miroslav Dorman – člen 
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- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Milan Pivko – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Dávid Nekoranec – tajomník 

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby  v nasledovnom 
zložení:  

- Erik Jančík – predseda 
- Miroslav Dorman – člen 
- Mgr. Katarína Chnapková – člen 
- Milan Pivko – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Mgr. Dávid Nekoranec – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva.  

 

v Uznesenie č. 7/2022-11.6 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť verejného poriadku a požiarnictva  
v nasledovnom zložení:  

- Miroslav Dorman – predseda 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Milan Pivko – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Ing. Ján Lisko – tajomník 

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť verejného poriadku a požiarnictva 
v nasledovnom zložení:  

- Miroslav Dorman – predseda 
- Mgr. Katarína Jantošová – člen 
- Milan Pivko – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Ing. Ján Lisko – tajomník     

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva.  

 

v Uznesenie č. 7/2022-11.7 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť verejného záujmu v nasledovnom zložení: 
- Erik Jančík – predseda 
- Milan Pivko – člen 
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- Jozef Zborovan – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Nikola Zajacová – tajomník 

2. Schvaľuje členov Komisie pre oblasť verejného záujmu v nasledovnom zložení:   
- Erik Jančík – predseda 
- Milan Pivko – člen 
- Jozef Zborovan – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
- Nikola Zajacová – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
 

K bodu č. 12 
• Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť  

zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

v Uznesenie č. 7/2022-12 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh, aby zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou bola poverená poslankyňa Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou Mgr. Katarína Jantošová 

2. Poveruje Mgr. Katarínu Jantošovú zvolávať a viesť schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č. 13 

• Voľba sobášiacich 
 

v Uznesenie č. 7/2022-13 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na sobášiacich: Ing. Ľubomíra Pavlíka – pre časť obce Vyšný 
Kelčov, Mgr. Katarínu Jantošovú –  pre časť obce Nižný Kelčov a Mgr. Janku Jurčovú 
– pre časť obce Ústredie a Nižný Koniec.  

2. Schvaľuje sobášiacich: Ing. Ľubomíra Pavlíka – pre časť obce Vyšný Kelčov,              
Mgr. Katarínu Jantošovú –  pre časť obce Nižný Kelčov a Mgr. Janku Jurčovú – pre 
časť obce Ústredie a Nižný koniec. 
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K bodu č. 14 

• Určenie platu starostu obce 

v Uznesenie č. 7/2022-14 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo navýšenie základného platu starostu obce stanoveného v zmysle zákona 
Národnej rady SR č. 253/1994 Z.z. a podľa §4 ods. 2 tohto zákona  o 50 %.  

2. Schvaľuje v súlade s novelizáciou č. 320/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona       
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2, 
novelizovaného zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od dátumu 23. 11. 2022 
zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 50 %. 

 

 

K bodu č. 15 
• Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

v Uznesenie č. 7/2022-15.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh Mgr. Kataríny Chnapkovej na úpravu §2 Výška a vyplácanie 
odmeny, Odst. 1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou v nasledovnom znení: „Výška odmeny  jedného poslanca obecného 
zastupiteľstva  je 1 440,00 EUR/rok.“ 

2. Schvaľuje úpravu §2 Výška a vyplácanie odmeny, Odst. 1 Zásad odmeňovania 
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou v nasledovnom znení: 
„Výška odmeny  jedného poslanca obecného zastupiteľstva  je 1 440,00 EUR/rok.“ 

 

v Uznesenie č. 7/2022-15.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou. 

2. Schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou. 

 



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

Strana 10 z 11 Uznesenia 7/2022 
 
 
 

 
K bodu č. 16 

• Rôzne 

v Uznesenie č. 7/2022-16.1 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo výzvu pre obec Vysoká nad Kysucou na stanovenie kandidáta, za člena 
Správnej rady TKO Semeteš n.o. 

2. Deleguje za obec Vysoká nad Kysucou Mgr. Katarínu Chnapkovú (poslankyňu 
obecného zastupiteľstva vo Vysoká nad Kysucou) ako kandidátku za člena správnej 
rady Združenia TKO Semeteš n.o.  

 

v Uznesenie č. 7/2022-16.2 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa namiesto pána Ing. 
Miroslava Dočára do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. 
Cernana a to: 
- za Ústredie obce: Erik Jančík 

2. Deleguje zástupcu zriaďovateľa namiesto pána Ing. Miroslava Dočára do Rady školy 
pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana a to: 
- za Ústredie obce: Erik Jančík 

 
 

v Uznesenie č. 7/2022-16.3 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2022, ktoré je 
súčasťou Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 

2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2022, ktoré je súčasťou 
Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 

 

v Uznesenie č. 7/2022-16.4 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 
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v Uznesenie č. 7/2022-16.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2022 
v zmysle návrhu Odboru financií Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v počte 25 
dní. 

2. Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2022 v zmysle 
návrhu Odboru financií Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v počte 25 dní. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovatelia:  
 
Erik Jančík                                                                                     .................................. 
 
Miroslav Dorman                                                                           .................................. 


