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Zápisnica OZ č. 5/2014 

 
zo  schôdze verejného obecného zastupiteľstva konaného 15.08. 2014   
na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou so začiatkom o 15°° hod. 

 
 
Prítomní: 
                  
Starosta obce : Mgr. Anton Varecha  

Poslanci OZ : Miroslav Dorman  
                        Vlasta Gajdicová 
                            Mgr. Katarína Chnapková 
                            Dpt. Jozef Vavrica 
                            Jozef Zborovan 
                            Mgr. Martin Machciník 
                              
Neprítomní poslanci OZ :   Mgr. marta Sláviková,   Ján Lysík, Mgr. Janka Jurčová – 
všetci   ospravedlnení  
Prednosta Obecného úradu: Ing. Ladislav Kubačák 
Hlavný kontrolór: Jozef Vrbinár - ospravedlnený 
 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. 

3. Počet volebných obvodov, počet volebných okrskov, počet poslancov  a úväzok starostu 
obce pre komunálne voľby 2014 

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

6. Záver 
 

 
   Ad. 1 Otvorenie  

 
Schôdzu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol starosta 

obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných, skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, schôdza je  
uznášania schopná.  Následne predniesol starosta obce návrh programu, ktorým by sa mala 
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riadiť dnešná schôdza obecného zastupiteľstva. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal 
k navrhnutému programu žiaden pozmeňujúci návrh, dal starosta o navrhovanom programe 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva hlasovať.  

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Martin!Machciník,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!
Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Starosta obce teda skonštatoval, že dnešná schôdza obecného zastupiteľstva sa bude riadiť 
vyššie uvedeným programom. 
 
 
 
Ad.2 Určenie zapisovateľa zápisnice , overovateľov zápisnice a návrhovej 
         komisie 

 
Ako zapisovateľ bol navrhnutý a určený: Ing. Ladislav Kubačák.  
Ako overovatelia  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Katarína Chnapková  
                                                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
Návrhová komisia: Vlasta Gajdicová, Miroslav Dorman 
 

Hlasovanie*!
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Martin!Machciník,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!
Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!
 
 
Ad.3  Počet volebných obvodov, počet volebných okrskov, počet poslancov 
          a úväzok starostu obce pre komunálne voľby 2014 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s tým že voľby do orgánov samosprávy v roku 2014 sa 
budú konať dňa 15. novembra 2014. 
Povinnosťou obecného zastupiteľstva je: 

- Určiť počet volebných obvodov, určiť počet volebných okrskov, určiť počet poslancov 
a stanoviť úväzok starostu obce pre nadchádzajúce volebné obdobie. 
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Následne  starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Do diskusie sa neprihlásil nikto s prítomných 
 
Spoločný návrh prítomných poslancov, predniesol Dpt. Jozef Vavrica: 
 

a) Počet volebných obvodov – 1 -  Obec Vysoká nad Kysucou 
b) Počet poslancov -  9  
c) Počet volebných okrskov – 3,  z toho: 
- Volebný okrsok č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrchrieka,  Nižný koniec, Ústredie po 

cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 
- Volebný okrsok č.2 – (miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 2 poslanci 
- Volebný okrsok č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 

poslanci 
d) Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 

 
Poslanci sa dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom návrhu hlasovať: 

 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Martin!Machciník,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!
Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo 
Uznesenie 3 - 5/2014 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou schvaľuje 

 
a) Počet volebných obvodov – 1 Obec Vysoká nad Kysucou 
b) Počet poslancov -  9  
c) Počet volebných okrskov – 3,  z toho: 

- Volebný okrsok č.1 – (miestna časť Semeteš a Vrch rieka,  Nižný koniec, Ústredie po 
cesta  „ Furmanec“) – volí sa 5 poslancov 

- Volebný okrsok č.2 – (miestna časť Jedľovník, Nižný Kelčov) – volia sa 2 poslanci 
- Volebný okrsok č.3 – (miestna časť Zlámaná, Zátoka a Vyšný Kelčov) – volia sa 2 

poslanci 
d) Úväzok novozvoleného starostu pre nadchádzajúce volebné obdobie – 100%. 

 
 
Ad.4  Rôzne 
 
Starosta obce: 
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Vzhľadom k tomu, že v ústredí obce v poslednej dobe dochádza k poškodzovaniu obecného 
majetku navrhujem rozšíriť kamerový systém o tri kamery v tých  v miestach,  ktoré  nemáme  
v súčasnej dobe monitorované. Kamery navrhujem umiestniť na budove Obecného úradu 
Vysoká nad Kysucou, ktoré by monitorovali priestor pred : 

a) Knižnicou 
b) Pred budovou COOP Jednota  
c) Priestor detského ihriska 

 
Poslanci s návrhom starostu súhlasili a dohodli na tom, aby dal starosta o predloženom 

návrhu hlasovať: 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Martin!Machciník,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!
Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

Uznesenie k bodu prijaté, priložené k zápisnici.  
 
Uznesenie 4 - 5/2014 
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 

schvaľuje rozšíriť jestvujúci kamerový systém o 3 kamery, ktoré budú umiestnené na 
budove Obecného úradu Vysoká nad Kysucou a ktoré budú monitorovať priestor: 
a) Knižnicou 
b) Pred budovou COOP Jednota 
c) Priestor detského ihriska 

 

Ad. 5 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu dnešnej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení 
Miroslav Dorman a Vlasta Gajdicová  návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie**
poslancov! MENO*

!

ZA* Miroslav!Dorman,!Vlasta!Gajdicová,!Mgr.!Martin!Machciník,!Mgr.!Katarína!Chnapková,!!!!!!!!!!!
Dpt.!Jozef!Vavrica,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!
!

  Uznesenie OZ č. 5/2016 bolo teda jednohlasne prijaté. 
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Ad. 6 Záver 

Na záver starosta obce Mgr. Anton Varecha, poďakoval všetkým poslancom 
a prítomným za príkladný priebeh  schôdze obecného zastupiteľstva. Následne piatú schôdzu 
obecného zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku ukončil o 1630 hod. 
 
 
 
 
 
     Ing. Ladislav Kubačák                                                               Mgr. Anton Varecha 
          prednosta úradu                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Katarína Chnapková                                                     ……………………….. 
                         
Dpt. Jozef Vavrica                                    ……………………….. 
 
 
 
Zapisovateľ:   
Ing. Ladislav Kubačák                                    ………………………. 


