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Zápisnica OZ č. 9/2014 
 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 09. 12. 2014 
v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou                                     

so začiatkom o 13:00 hod. 
 
Prítomní: 
Doterajší poslanci OZ :     Miroslav Dorman 
                                                    Mgr. Katarína Chnapková  
                                                    Ján Lysík    
                                                    Mgr. Martin Machciník 
                                                    Dpt. Jozef Vavrica 
                                                    Mgr. Janka Jurčová   
                                                    Jozef Zborovan 
 
Neprítomní:                           Vlasta Gajdicová 
                                                    RNDr. Marta Sláviková 
                                                    
Novozvolení poslanci OZ: Miroslav Dorman 
                                                     Mgr. Janka Jurčová   
                                                     Jozef Zborovan  
                                                     Dpt. Jozef Vavrica 
                                                     Ján Lysík 
                                                     Ing. Miroslav Dočár 
                                                     Mgr. Katarína Jantošová 
                                                     Mgr. Katarína Chnapková 
 
Neprítomný:                           Mgr. Bohuslav Krasula 
 
 
Starosta obce: prítomný 
Prednosta Obecného úradu: prítomný 
Hlavný kontrolór: prítomný 
Hostia a ostatní prítomní:  viď prezenčná listina 
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Program schôdze: 

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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Ad. 1 Otvorenie  
 
     Ustanovujúcu schôdzu obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou otvoril a viedol 
starosta obce Mgr. Anton Varecha. V úvode privítal všetkých prítomných doterajších aj 
novozvolených poslancov a zároveň predniesol návrh programu ustanovujúcej schôdze. 
 
 
Ad. 2  Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice a návrhovej               
          komisie 
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Dpt. Jozef Vavrica 
                                                                                    Mgr. Katarína Chnapková 
Uznesenie k bodu prijate. Priložené k zápisnici. 
 
 
Ad. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdávanie  
         osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  
         obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 
 
     Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy predniesol predseda miestnej volebnej 
komisie obce Vysoká nad Kysucou pán Mgr. Martin Machciník a zároveň odovzdal osvedčenie 
o zvolení novozvolenému starostovi obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antonovi Varechovi 
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.  Správa o výsledkoch volieb tvorí prílohu 
tejto zápisnice. Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
Ad. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie  
         vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom  
 

   Novozvolený starosta Mgr. Anton Varecha slávnostne prečítal sľub starostu obce a z rúk 
pána Jána Lysíka prevzal insígnie obce a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia.  
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
Ad. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva      
 

Novozvolení poslanci okrem novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva p. Mgr. 
Bohuslava Krasulu – ktorý bol ospravedlnený, v abecednom poradí slávnostne zložili sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva a prevzali si od novozvoleného starostu obce Mgr. Antona 
Varechu osvedčenia o zvolení.  Starosta obce im k ich zvoleniu zablahoželal a poprial veľa 
úspechov. 
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Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
  
Ad. 6  Vystúpenie novozvoleného starostu obce    
  

Novozvolený starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha predniesol 
slávnostný príhovor, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
Ad. 7  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 
     Program ustanovujúcej schôdze predniesol starosta obce Mgr. Anton Varecha. Následne 
vyzval poslancov, aby k prednesenému návrhu programu predniesli svoje pripomienky.  
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne námietky k programu dal starosta obce 
Mgr. Anton Varecha hlasovať o predloženom návrhu programu ustanovujúcej schôdze obecného 
zastupiteľstva: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!!Jozef!Zborovan,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 7-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program,  ktorým sa bude riadiť ustanovujúca schôdza 
obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 12. 2014.  
 
 
Ad. 8  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť  
          zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Novozvolený starosta obce Mgr. Anton Varecha odporučil a navrhol poslancom, aby sa 
povereným poslancom, ktorý bude viesť a zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva stal 
Jozef Zborovan. Následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva o vznesenie pripomienok 
prípadne iného návrhu. 
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Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky ani iný návrh, dal starosta obce hlasovať, 
aby sa povereným poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadania obecného zastupiteľstva 
stal Jozef Zborovan: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* Jozef!Zborovan!

!
Uznesenie č. 8-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje Jozefa Zborovana zvolávať a viesť schôdze obecného 
zastupiteľstva. 
 
Ad. 9  Voľba mandátnej, návrhovej a volebnej komisie  
 

Starosta obce predniesol poslancom výklad zákona, na základe ktorého sa volia 
jednotlivé komisie. Následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva aby navrhli kandidátov 
na obsadenie jednotlivých komisií. 
 
1) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli nasledovných kandidátov do mandátnej 

komisie:        Mgr. Katarína Chnapková 
                              Mgr. Jana Jurčová 
 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby v mandátnej komisií pracovali 
Mgr. Katarína Chnapková a Mgr. Jana Jurčová: 
 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 9-1-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov mandátnej komisie Mgr. Katarínu Chnapková a Mgr. 
Janku Jurčovú. 
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2) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli nasledovných kandidátov do návrhovej 
komisie:        Mgr. Katarína Jantošová 

                              Ján Lysík 
 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby v návrhovej komisii pracovali 
Mgr. Katarína Jantošová a Ján Lysík: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 9-2-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov návrhovej komisie Mgr. Katarínu Jantošovú a Jána 
Lysíka. 
 
3) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli nasledovných kandidátov do volebnej 

komisie: Ing. Miroslav Dočár 
 Jozef Zborovan 
 Dpt. Jozef Vavrica 

 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby vo volebnej komisii pracovali 
Ing. Miroslav Dočár, Jozef Zborovan a Dpt. Jozef Vavrica: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 9-3-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov volebnej komisie: Ing. Miroslava Dočára, Jozefa 
Zborovana a Dpt. Jozefa Vavricu. 
 
 
Ad. 10  Voľba zástupcu starostu 
 
     Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby sa zástupcom 
starostu obce stal poslanec obecného zastupiteľstva pán Ján Lysík. Zároveň vyzval poslancov 
k vzneseniu pripomienok k predloženému návrhu. 
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Ján Lysík, poslanec OZ 
     Prímam návrh starostu obce a súhlasím s menovaním do funkcie za zástupcu starostu 
obce. 

 
Nakoľko nikto s poslancov nemal žiadne pripomienky dal starosta obce  hlasovať, aby sa 
zástupcom starostu obce stal p. Ján Lysík: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 10-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu starostu obce p. Jána Lysíka. 
 
 
Ad. 11  Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov komisií a členov komisií 
 

Starosta obce oboznámil novozvolených poslancov obce o práci jednotlivých komisií, 
ktoré pracovali v minulom volebnom období a zároveň vyzval poslancov o predloženie návrhu 
kandidátov na obsadenie jednotlivých komisií. 
 
1) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhujú zriadiť 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 
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

Uznesenie č. 11-1-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje nasledovné komisie: 
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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. 
 
 
2. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť kultúry, športu, 

mládeže, a školstva pracovali: 
Mgr. Jana Jurčová – predseda 
Bc. Monika Perďochová – tajomník 
Mgr. Katarína Chnapková – člen 
 

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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. 
 
 
3. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť sociálnu, bytovú 

a zdravotníctva pracovali: 
Ing. Miroslav Dočár – predseda 
Margita Kubačáková – tajomník 
Ján Lysík – člen 

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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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. 
 
4. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť financií a správy 

majetku pracovali: 
Ján Lysík – predseda 
Jana Kubalová – tajomník 
Jozef Zborovan – člen 
Ing. Miroslav Dočár – člen 
Mgr. Janka Jurčová - člen 

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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. 
 
5. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť životného prostredia a 

výstavby pracovali: 
Dpt. Jozef Vavrica – predseda 
Ing. Ladislav Kubačák – tajomník 

      
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
!
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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. 
 
6. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť požiarnictva 

a verejného poriadku pracovali: 
Miroslav Dorman – predseda 
Ing. Ján Lisko – tajomník 

       Mgr. Katarína Jantošová - člen 
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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. 
 
7. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť verejného záujmu 

pracovali: 
Ing. Miroslav Dočár – predseda 
Anna Opialová – tajomník 
Mgr. Katarína Chnapková – člen 
Dpt. Jozef Vavrica – člen 
Jozef Zborovan – člen 
Mgr. Katarína Jantošová – člen 
Mgr. Bohuslav Krasula – člen 

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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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. 
 
 
Ad. 12  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 
     Starosta ozrejmil poslancom prácu obecnej rady a zároveň odporučil poslancom obecného 
zastupiteľstva obecnú radu nezriadiť. Starosta obce vyzval poslancov k rozprave k predloženému 
návrhu.  
 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky, dal starosta 
obce hlasovať o predloženom návrhu nezriadiť obecnú radu: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 12-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce a nezriaďuje obecnú radu na funkčné 
obdobie 2014-2018. 
 
 
 
Ad. 13  Voľba sobášiacich 
 
     Starosta obce predniesol poslancom úlohy sobášiacich a navrhol, aby si poslanci spomedzi 
seba navrhli sobášiacich z každej časti obce. 
Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli za sobášiacich nasledovných kandidátov: 

Ján Lysík – Vyšný Kelčov 
Miroslav Dorman – Nižný Kelčov 
Mgr. Janka Jurčová – Ústredie a Nižný Koniec 
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Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky, dal starosta 
obce hlasovať o predloženom návrhu na sobášiacich poslancov za jednotlivé časti obce: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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.  
 
 
Ad. 14  Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určeným obecným  
             zastupiteľstvom najneskôr do 90 dní pred voľbami 
 
     Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o platových podmienkach starostu 
obce zo zákona. Následne poveril vedením tohto bodu schôdze zástupcu starostu obce p. Jána 
Lysíka a opustil rokovaciu miestnosť. 
 

Ján Lysík, poslanec OZ 
     Naposledy keď sme pánovi starostovi preschvaľovali plat, schválili sme jeho zvýšenie 
o 40%.  
 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Môj návrh je ponechať zvýšenie platu starostu obce o 40%. 

 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie námietky ani pripomienky, dal 
zástupca starostu obce p. Ján Lysík  hlasovať o predloženom návrhu na zvýšenie základného 
platu starostu obce o 40%: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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%. 
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     Do rokovacej miestnosti bol následne prizvaný starosta obce, ktorý sa opätovne ujal vedenia 
dnešnej schôdze obecného zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 15  Schválenie zásad odmeňovania poslancov 
  
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva o platových podmienkach pre 
poslancov. Výška odmeny  jedného poslanca obecného zastupiteľstva  predstavovala v minulom 
funkčnom období výšku 368,82 EUR/rok. Odmena bola  vyplatená mesačne vo výške 1/12 z 
ročnej odmeny t.j. 30,14 EUR/mesiac formou bezhotovostného platobného styku. Takéto bolo 
odmeňovanie poslancov doteraz. 
Následne vyzval  starosta obce poslancov k rozprave o zásadách odmeňovania poslancov. 
Tento bod však treba rozdeliť na 2 časti: a) formu vyplácania odmeny 
                                                                   b) výšku vyplatenej odmeny 
 

a) Forma vyplácanej odmeny 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky k tomuto bodu, 
dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! Vavrica,! Mgr.! Katarína! Jantošová,! Miroslav!
Dorman,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Jozef!Zborovan!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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. 
 

 
b) Výška vyplácanej odmeny 

 
Dpt. Jozef Vavrica, poslanec OZ 
     Môj návrh je zvýšiť odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva na 420 € ročne, čo 
predstavuje výšku 35 € mesačne. 
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Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie námietky ani pripomienky 
k tomuto návrhu, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan!

PROTI* Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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. 
 
 
Ad. 16  Všeobecne-záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom  
            poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
     V tomto bode predniesla prostredníctvom videoprojekcie pracovníčka úseku daní a poplatkov 
Daniela Kubicová obecnému zastupiteľstvu dôvodovú správu k predloženému návrhu VZN 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v obci Vysoká nad Kysucou na rok 2015. 
 

Daniela Kubicová, pracovníčka na úseku daní a poplatkov 
     V zmysle novely zákona bol vypracovaný návrh VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vysoká nad Kysucou na 
rok 2015. Zmeny nastali: 
- u dane zo stavieb : 
- stavba rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu  sa 
mení na chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 
- samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov sa mení  na:        

         - samostatne stojace garáže, 
         - stavby hromadných garáží, 
         - stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 

- u dane za psa: 
výška dane za psa musí byť rovnaká pre FO, FO-podnikatelia, PO 

           (mali sme sadzbu 3,30 € pre FO a 9,00 € pre FO-podnikatelia a PO) 
Nakoľko sme mali len 3 daňovníkov, ktorí mali vyššiu sadzbu, navrhujem zjednotiť 
sadzbu na 3,30 EUR. 
- u poplatku za odpad: 
Novela zákona umožňuje obci znížiť alebo oslobodiť od poplatku niektorých poplatníkov. 
Navrhli sme znížiť poplatok o 15% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, 
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držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom alebo prevažne alebo 
úplne bezvládna fyzická osoba. 

 
Starosta obce 
     Neplánoval som na obecnom zastupiteľstve otvárať výšku poplatku za odpad, ale po 
koncoročnom zaúčtovaní všetkých poplatkov sme dospeli k tomu, že sme v mínusových 
číslach, čo sa týka poplatkov za odpad. Preto túto vec nadnášam obecnému 
zastupiteľstvu. 
 
 

 
Ján Lysík, poslanec OZ 
     Keďže pri súčasnom koeficiente 0,035, ktorý je nastavený na poplatky za odpad je 
obec v strate, ja by som navrhoval zvýšiť koeficient za odpad na osobu na 0,040 čo 
predstavuje poplatok za odpad na osobu 14,60 €.  
 
 
Miroslav Dorman, poslanec OZ 
    Ja s týmto predloženým návrhom súhlasím. 

 
 

Dpt. Jozef  Vavrica, poslanec OZ 
    Ja by som poplatok až o toľko nezvyšoval ako uviedol p. Lysík, ale zas je pravda, že ak 
chceme vyrovnať schodok, ktorý nám vzniká na daniach za odpad, treba to výraznejšie 
zvýšiť, takže v podstate s predloženým  návrhom súhlasím.  

 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie námietky ani pripomienky 
dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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. 
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Ad. 17  Všeobecne-záväzné nariadenie o financovaní orginálnych kompetencií  
             obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva 
 
     V tomto bode hlavná účtovníčka obce Janka Kubalová predniesla prostredníctvom 
videoprojekcie obecnému zastupiteľstvu dôvodovú správu k predloženému návrhu VZN 
o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva. 
 
 
 

Janka Kubalová, hlavná účtovníčka obce 
     Po zlúčení školských zariadení a zmeny systému financovania originálnych 
kompetencií obce na úseku školstva sa stalo VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych 
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva nepoužiteľné.  
Jedným z dôvodov bola zmena hodnoty jednotkového koeficientu, ktorý sa používa na 
prepočet dotácie na žiaka v jednotlivých školských zariadeniach, ďalším dôvodom bola 
zmena v evidencii školských zariadení na území obce, nakoľko tieto sa stali ekolovanými 
pracoviskami novo vzniknutej  Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana. 
Dotácia na školské zariadenia sa poskytuje podľa počtu žiakov v zmysle EDU zberu 
k 15.9. príslušného školského roka  
     Prepočtové koeficienty pre jednotlivé druhy zariadení  na stanovenie  výšky dotácie 
v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z .z. ostali zachované, mení sa však jednotkový 
koeficient a to na 60,51 Eur. Tento koeficient je stanovený štátnym rozpočtom z roku 
2014.  Na rok 2015 nie je doposiaľ  určený jednotkový koeficient, nakoľko nebol ešte 
schválený štátny rozpočet na rok 2015 (momentálne je už schválený, ale koeficient nebol 
ešte vyhlásený). Preto  je v návrhu VZN použitý posledný známy koeficient, avšak  po 
zverejnení nového koeficientu platného pre rok 2015 bude  potrebné VZN upraviť podľa 
nového koeficientu.  

 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie námietky ani pripomienky 
k tomuto návrhu, dal starosta obce o tomto návrhu  hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!

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. 
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Ad. 18  Správy z kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce 
 
     V tomto bode predniesol hlavný kontrolór obce prostredníctvom videoprojekcie správy 
z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  námietky ani pripomienky 
k tomuto bodu, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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.   
 
 
Ad. 19  Rôzne 
 
Starosta obce 
     Na obecné zastupiteľstvo nám boli doručené v rámci tohto bodu nasledovné žiadosti: 
 
Bod 1 p. Štefan Svrček a manželka Jarmila Svrčková, Hinené 90, 023 54 Turzovka 
           Žiadosť o zavedenie verejného osvetlenia v časti obce Závodie 
 

Starosta obce 
     Môžeme si to pozrieť v teréne a uvidíme, aké sú tam podmienky na zavedenie 
osvetlenia. 

 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  námietky ani pripomienky 
k tomuto bodu, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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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. 
 
Bod 2 Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS TO Žilina 
           Uhoľná 25, 010 01 Žilina 
           Prehodnotenie dopravného značenia 
 

Starosta obce 
     ŽSR sa ponúkli, že si poriešia tieto priecestia vo vlastnej réžii, zaplatia potrebné 
značky a naši zamestnanci ich už len osadia. 
 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Áno súhlasím, zvyšok nech si poriešia železničiari vo svojej réžii. 

 
 
Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  námietky ani pripomienky 
k tomuto bodu, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
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.  
 
 
Bod 3 Ústna žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o osvetlenie autobusovej zastávky  
           „U Šteglíka“ 
 

Starosta obce 
     Ja by som odporúčal tento návrh schváliť, je tam autobusová zastávka, to svietidlo je 
tam potrebné. 
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Nakoľko nikto s prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  námietky ani pripomienky 
k tomuto bodu, dal starosta obce o tomto bode hlasovať:  
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.!Katarína!Chnapková,!!Ján!Lysík,!Dpt.!Jozef!Vavrica,!Ing.!Miroslav!Dočár,!Mgr.!Janka!Jurčová,!
Jozef!Zborovan,!Miroslav!Dorman,!Mgr.!Katarína!Jantošová!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

!
Uznesenie č. 19-3-9/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ústnu žiadosť Mgr. Kataríny Chnapkovej o osvetlenie 
autobusovej zastávky „U Šteglíka“.  
 
 
Ad. 20  Interpelácie poslancov 
 

Ing. Miroslav Dočár, poslanec OZ 
     Chcel by som sa opýtať, či by bolo možné prečistiť potok pod štátnou cestou II/487 
v miestnej časti „U Dočárov“, je to neustále upchaté. Ďalej by som sa chcel opýtať, čo 
by sa dalo urobiť so zastávkou u nás dole „Na Chotári“. Viem,  že je to na hranici obce 
s mestom Turzovka, možno by bolo dobé osloviť aj mesto Turzovka, či by sa v tejto veci 
spoločne s našou obcou nedalo niečo urobiť.  
 
Starosta obce 

    Čo sa týka autobusovej zastávky, z našej strany bola,  aj je snaha túto vec riešiť, ale  
bývalý pán primátor neakceptoval naše žiadosti, riešil si svoje územie. Uvidíme do akej 
miery bude nový pán primátor ochotný riešiť túto našu požiadavku. Prečistenie priepustu 
popod štátnu cestu II/487 musíme v jarných mesiacoch riešiť so správiu ciest, ktorá má 
uvedený priepust v správe.  

 
Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Veľa ľudí sa mi už sťažovalo, že nepočuť dobre rozhlas, neviem čím to bude, ako keby 
to chytalo nejakú ozvenu, keď sa hlási. Ďalej by som chcela poprosiť, či by sa nedal  
vysypať chodník za riekou Kysucou  smerom k ZŠ s materskou  školou E. A. Cernana  
nejakou štrkodrťou. 
 
Starosta obce 
Tehnické nastavenie rozhlasu samozrejme vieme preveriť. Je však pochopiteľné, že zvuk – 
teda jeho čistota a intezita záleží i od samotného prostredia (listy na stromoch a kríkoch 
a pod.). Chodník vysypeme v závisloti od našich možností a množstva materiálu nakoľko 
prvoradé sú miestne komunikácie. 
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Nakoľko nikto ďalší s poslancov nemal  žiadne ďalšie pripomienky, starosta obce uzavrel tento 
bod programu. 
   
Ad. 21  Návrh na uznesenie 
      
V tomto bode programu ustanovujúcej schôdze OZ predniesla návrhová komisia v zložení Mgr. 
Katarína Jantošová a Ján Lysík návrh na uznesenie. O predloženom návrhu na uznesenie dal 
starosta obce hlasovať: 
Hlasovanie**
*poslancov!

MENO*

!

ZA*
Mgr.! Katarína! Chnapková,! ! Ján! Lysík,! Dpt.! Jozef! ! Vavrica,! Miroslav! Dorman,! Mgr.! Katarína!
Jantošová,!Jozef!Zborovan,!Mgr.!Janka!Jurčová,!Ing.!Miroslav!Dočár!

PROTI* nikto!
ZDRŽAL*SA* nikto!

Uznesenie z ustanovujúcej schôdze OZ č. 9/2014 bolo jednohlasne schválené. 
 
Ad. 22  Záver 
      
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. 
 
Pre každého z nás sa začína nová éra v jeho profesionálnom živote. Dovoľte mi vyjadriť vrúcne 
prianie, aby táto éra bola spoločnou cestou, nie cestou v ktorej prevládajú maniere „vysokej“ 
politiky, ale na ktorej nájdeme vzájomné pochopenie, pomoc a úctu. Verím, že naša práca bude 
tak vzácne jednotná ako tomu bolo po minulé roky a ak sa tu v zdraví stretneme o štyri roky nech 
sme navzájom hrdí, že sme mohli spolu spolupracovať ... K tomu nám pomáhaj Pán Boh! 
 
Následne starosta obce ukončil ustanovujúcu schôdzu obecného zastupiteľstva o 16:40 hod. 
 
 
 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková                                  ..................................... 

Dpt. Jozef Vavrica                                 .....................................  
                                                               

 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                                                               .....................................                                                                                
 


