
Strana 1 z 19  Zápisnica č. 9/2018 
  
 

 Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zápisnica 

obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

číslo zápisnice:   9/2018                                           dátum: 29. 11. 2018 
 

 
  



Strana 2 z 19  Zápisnica č. 9/2018 
  
 

Zápisnica OZ č. 9/2018 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou pre funkčné obdobie 2018 - 2022 konaného 29. 11. 2018 

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

 
Prítomní: 
Doterajší poslanci OZ :    Ing. Miroslav Dočár 
            Miroslav Dorman 
               Mgr. Katarína Chnapková 
               Mgr. Katarína Jantošová 
                                     Mgr. Janka Jurčová 
               Ján Lysík 
                                    Jozef Zborovan                                
     
 
Neprítomní: Mgr. Bohuslav Krasula 
                          Dpt. Jozef Vavrica 
                                                    
Novozvolení poslanci OZ:  Ing. Miroslav Dočár 
              Miroslav Dorman 
           Jaroslav Gajdica 
                 Mgr. Katarína Chnapková 
                 Mgr. Katarína Jantošová 
                                       Mgr. Janka Jurčová 
                 Daniel Lysík 
           Milan Pivko 
                                      Jozef Zborovan                                
Neprítomný:  -                         
 
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 zasadnutia – Schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení 
     o zvolený novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
      zastupiteľstva (predkladá: 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. 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  
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  
16. Záver 

 
 
 
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: Nikola Zajacová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                   Mgr. Katarína Chnapková 
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Ad. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdávanie  
         osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  
         obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie) 
 
Starosta obce privítal predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Renátu Lisíkovú, ktorej 
odovzdal slovo a požiadal ju o oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa 
konali dňa 10. 11. 2018.  Starosta zároveň predsedníčku miestnej volebnej komisie požiadal 
o odovzdanie Osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom 
obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

  
Následne starosta obce poďakoval doterajším poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu 
a novozvoleným zaželal veľa energie a chuti pracovať pre blaho a rozvoj obce.  
 
 
 
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 
zástupcu starostu obce pána Jána Lysíka prevzal insígnie obce a ujal sa vedenia ustanovujúceho 
zasadnutia.  
 
 
 
Ad. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva      
 
Novozvolení, poslanci v abecednom poradí slávnostne zložili sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva.  Starosta obce im k ich zvoleniu zablahoželal a poprial veľa úspechov. 
 
 
Ad. 6  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: Ing. Miroslav Dočár 
                     Jozef Zborovan 
 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby v mandátnej komisií pracovali 
Ing. Miroslav Dočár a Jozef Zborovan:  
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-6.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov mandátnej komisie Ing. Miroslava Dočára a Jozefa 
Zborovana. 
 
2) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli nasledovných kandidátov do návrhovej 

komisie: Mgr. Katarína Jantošová 
                      Daniel Lysík 
 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby v návrhovej komisii pracovali 
Mgr. Katarína Jantošová a Daniel Lysík: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

Uznesenie č. 9/2018-6.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov návrhovej komisie Mgr. Katarínu Jantošovú 
a Daniela Lysíka. 
 
3) Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli nasledovných kandidátov do volebnej 

komisie: Jaroslav Gajdica 
         Mgr. Katarína Chnapková 
 
Následne dal starosta obce  hlasovať o predloženom návrhu, aby vo volebnej komisii pracovali 
Jaroslav Gajdica a Mgr. Katarína Chnapková: 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

Uznesenie č. 9/2018-6.3 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov volebnej komisie Jaroslava Gajdicu a Mgr. Katarínu 
Chnapkovú.  
  
 
Ad. 7  Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie 
 
Mandátová komisia v zložení  Ing. Miroslav Dočár a Jozef Zborovan skonštatovali, že starosta 
obce a novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou svojim 
podpisom potvrdili zložený sľub.  
 
 
 
Ad. 8 Príhovor novozvoleného starostu obce 
 
Novozvolený starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha predniesol slávnostný 
príhovor, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Ad. 9  Voľba zástupcu starostu 
 
Podľa Zákon 369/1990 o obecnom zriadení § 13b Zastupovanie starostu 

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu 
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec 
má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov 
starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 
Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní 
od odvolania zástupcu starostu. 

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. 
(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 
(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až 

i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním 
dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za 
zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa 
osobitného zákona.11) 

 
 
Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh, aby funkciu zástupcu 
starostu obce vykonával vo funkčnom období 2018 - 2022 poslanec obecného zastupiteľstva pán 
Jozef Zborovan.  
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Starosta obce svoj návrh odôvodnil nasledovne: 

Najväčšie percento pomeru pridelených hlasov z celkového počtu voličov získal pán 
Miroslav Dorman 77% vo volebnom obvode Nižný Kelčov. Na druhom mieste skončil pán Jozef 
Zborovan 41,07%, ktorý kandidoval vo volebnom obvode Ústredie. V tomto volebnom obvode 
zároveň získal i najväčšiu dôveru voličov v počte získaných absolútnych hlasov. Pri mojom 
rozhodnutí som zobral do úvahy i skutočnosť, že v pléne obecného zastupiteľstva nepretržite 
pôsobí viac ako 28 rokov! Z pléna teda patrí medzi najstarších a najskúsenejších zástupcov 
obyvateľov. Je mu dostatočne známe fungovanie samosprávy a preto som sa rozhodol tak, ako 
som uviedol vyššie.   
 
Následne starosta obce vyzval poslancov k rozprave k predloženému návrhu.  
 

Jozef Zborovan, poslanec OZ 
     Prímam návrh starostu obce a súhlasím s menovaním do funkcie za zástupcu starostu 
obce. 

 
Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dal starosta obce 
hlasovať, aby sa zástupcom starostu obce vo funkčnom volebnom období 2018 - 2022 stal p. 
Jozef Zborovan. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA Jozef Zborovan 

	

Uznesenie č. 9/2018- 9 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby funkciu zástupcu starostu obce vykonával vo funkčnom 
období 2018 - 2022 poslanec obecného zastupiteľstva pán Jozef Zborovan 
 
 
Ad. 10  Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

 
§ 14 
Obecná rada 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, 
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov 
môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací 
poriadok obecného zastupiteľstva. 

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady 
sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v 
obecnom zastupiteľstve. 
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(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 

Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného 
orgánu starostu. 

(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie 
zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. 

(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých jej členov. 
 

V predchádzajúcom funkčnom období obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Obecnú 
radu nezriaďovalo a to z dôvodu samotnej efektívnosti výkonu samosprávy. Počet poslancov, 
ktorých bolo 9, tak ako teraz, umožňoval absolútne operatívne stretávanie sa i v čase potreby, 
teda mimo samotný kalendár OZ. Účasť na schôdzach poslancov OZ, bola takmer 100%. Rada 
má predsa len poradný charakter a jej vyjadrenie nie je pre OZ zaväzujúce. 
Na základe prechádzajúcich skúseností a i na základe skúseností okolitých samospráv a zoberúc 
do úvahu i snahu o konsolidáciu verejných financií starosta obce navrhol, aby Obecné 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou radu pri OZ pre volebné obdobie 2018 – 2022 
nezriaďovalo. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadne námietky ani 
pripomienky, dal starosta obce hlasovať o predloženom návrhu nezriadiť obecnú radu. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

Uznesenie č. 9/2018-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh starostu obce a nezriaďuje obecnú radu na funkčné 
obdobie 2018-2022. 
 
 
Ad. 11  Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov komisií a členov komisií 

 
§ 15 
Komisie 
 
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. 
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. 
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(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
 
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 Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.1 
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. 
 
2. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť kultúry, športu, 
   mládeže, a školstva pracovali: 
    Mgr. Janka Jurčová – predseda 
    Nikola Zajacová – tajomník 
    Mgr. Katarína Chnapková – člen 
    Dávid Nekoranec – člen  

 
  Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 
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ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

  Uznesenie č. 9/2018-11.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť kultúry, športu, mládeže 
a školstva v nasledovnom zložení: Mgr. Janka Jurčová – predseda, Nikola Zajacová – tajomník 
a  Mgr. Katarína Chnapková – člen, Dávd Nekoranec – 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 
Jozef Zborovan – člen 
Daniel Lysík – člen  
 

Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.3 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť sociálnu, obytovú a 
zdravotníctva v nasledovnom zložení: Ing. Miroslav Dočár – predseda, Margita Kubačáková – 
tajomník, Jozef Zborvan – člen, Daniel 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: 
Janka Jurčová – predseda 
Jana Kubalová – tajomník 
Jozef Zborovan – člen 
Ing. Miroslav Dočár – člen 
Mgr. Katarína Jantošová – člen 
Daniel Lysík – člen  

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.4 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť financií a správy majetku 
v nasledovnom zložení:  Mgr. Janka Jurčová – predseda, Jana Kubalová – tajomník, Jozef 
Zborovan – člen, Ing. Miroslav Dočár – člen a Mgr. Katarína Jantošová – člen, Daniel Lysík – 
člen. 
 
5. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť životného prostredia a 

výstavby pracovali: 
Ing. Miroslav Dočár – predseda 
Ing. Ladislav Kubačák – tajomník 
Mgr. Katarína Chnapková – člen  
Miroslav Dorman – člen  
Daniel Lysík – člen  
Jaroslav Gajdica – člen  
Milan Pivko – člen  
Mgr. Janka Jurčová – člen  

     
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.5 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby 
v nasledovnom zložení: Ing. Miroslav Dočár – predseda, Ing. Ladislav Kubačák – tajomník, 
Mgr. Katarína Chnapková – člen, Miroslav Dorman – člen, Daniel Lysík – člen, Jaroslav Gajdica 
– člen, Milan Pivko – člen, Mgr. Janka Jurčová – člen 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 
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Ing. Ján Lisko – tajomník 
       Mgr. Katarína Jantošová – člen  
       Milan Pivko – člen  
       Ján Lovasz – člen  
       Ing. Ľubomír Pavlík – člen  
      
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.6 
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, Milan Pivko – člen, Ján Lovasz – člen, Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného zastupiteľstva. 
 
7. Poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú, aby v Komisii pre oblasť verejného záujmu 

pracovali: 
Daniel Lysík – predseda 
Anna Opialová – tajomník 
Milan Pivko – člen 
Ing. Miroslav Dočár – člen 
Jaroslav Gajdica – člen 
Mgr. Katarína Jantošová – člen 

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-11.7 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre oblasť verejného záujmu 
v nasledovnom zložení: Daniel Lysík – predseda, Anna Opialová – tajomník, Milan Pivko – 
člen, Ing. Miroslav Dočár – člen, Jaroslav Gajdica – člen, Mgr. Katarína Jantošová – člen. 
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Ad. 12  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 stala 
Mgr. Janka Jurčová. Následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva o vznesenie 
pripomienok prípadne iného návrhu. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ  

Prímam návrh starostu obce a súhlasím s poverením viesť a zvolávať zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

 
Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky ani iný návrh, dal starosta obce hlasovať, 
aby sa povereným poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadania obecného zastupiteľstva 
stala Mgr. Janka Juročvá. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-12 
Obecné zastupiteľstvo poveruje Mgr. Janku Jurčovú zvolávať a viesť schôdze obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
Ad. 13  Voľba sobášiacich 
 
Úlohu sobášiaceho vykonáva v zmysle štatútu starosta obce. V prípade, že túto úlohu nemôže 
z objektívnych príčin (choroba, zaneprázdnenosť atď.) vykonávať môže úlohu sobášiaceho 
vykonávať poverený poslanec OZ. 
Následne starosta obce  navrhol, aby si poslanci spomedzi seba navrhli sobášiacich z každej časti 
obce. 
Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne navrhli za sobášiacich nasledovných kandidátov:  
 
       Ústredie a Nižný koniec: Jozef Zborovan (zástupca starostu obce) 

Nižný Kelčov: Mgr. Katarína Jantošová 
       Vyšný Kelčov: Daniel Lysík 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky, dal starosta 
obce hlasovať o predloženom návrhu na sobášiacich poslancov za jednotlivé časti obce. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-13 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich: Daniela Lysíka – pre časť obce Vyšný Kelčov, 
Mgr. Katarínu Jantošovú –  pre časť obce Nižný Kelčov a Jozefa Zborovana (zástupcu starostu 
obce) – pre časť obce Ústredie a Nižný Koniec.  
 
 
Ad. 14  Určenie platu starostu obce  
 

Plat starostu môže byť určený dvojakým spôsobom: 
§ priamo zo zákona (podľa § 4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z. z.), 
§ rozhodnutím obecného zastupiteľstva (o zvýšení platu podľa § 4 ods. 2, druhá veta 

zákona č. 253/1994 Z. z.). 
 
Plat určený priamo zákonom: 

§ ide o minimálny plat , ktorý je stanovený v jednotlivých platových skupinách podľa počtu 
obyvateľov a určeného násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok;  

§ predmetná novela zvýšila spomínaný násobok vo všetkých deviatich platových skupinách 
na úroveň, ktorá znamená návrat k násobkom platným pred 01. 06. 2011; 

§ od 01. 12. 2018 sa predmetnou novelou minimálny plat starostu automaticky a priamo zo 
zákona zvyšuje.  

OZ uznesením č. 6/2008-3 schválilo starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 
2014-2018 úväzok vo výške 100%. 

 
Starosta obce 
Nakoľko sa jedná o osobnú vec, poverujem vedením schôdze zástupcu starostu obce pána 
Jozefa Zborovana a ja opúšťam rokovaciu miestnosť. 

 
Mgr. Katarína Jantošová. poslankyňa OZ 
Navrhujem navýšenie základného platu starostovi obce tak ako  bolo 

v predchádzajúcom volebnom období  o 50%. 
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Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie námietky ani pripomienky, dal 
zástupca starostu obce p. Jozef Zborovan  hlasovať o predloženom návrhu o zvýšení základného 
platu starostovi obce o 50%. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

Uznesenie č. 9/2018-14 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 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 %.  
      
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 s doposiaľ platnými Zásadami 
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. Výška odmeny  
jedného poslanca obecného zastupiteľstva  predstavovala v minulom funkčnom období výšku 
600,00 EUR/rok. Odmena bola vyplácaná mesačne vo výške 1/12 z ročnej odmeny t.j. 50,00 
EUR/mesiac formou bezhotovostného platobného styku po vykonaných zákonných zrážkach. 
 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
Navrhujem §2 Výška a vyplácanie odmeny, Odst. 1 Zásad odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou upraviť na nasledovné znenie: „Výška 
odmeny  jedného poslanca obecného zastupiteľstva  je 960,00 EUR/rok.“ 

 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy, dal starosta obce o predloženom návrhu Mgr. Kataríny Chnapkovej hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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Uznesenie č. 9/2018-15.1 
Obecné zastupiteľstvo 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 960,00 EUR/rok.“ 

 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie námietky ani pripomienky, 
dal starosta obce hlasovať o návrhu Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-15.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou v zmysle zapracovaných návrhov a pripomienok. 

 
 
 

Ad. 16  Rôzne 
      
 Združenie TKO Semeteš n.o., Semeteš 439, 023 54 Turzovka – Výzva pre obec na 
stanovenie kandidáta, za člena Správnej rady TKO Semeteš n.o. 
Poslancom OZ pomocou videoprojekcie predniesol výzvu starosta obce. 
 

Starosta obce 
 Zástupcom obce Vysoká nad Kysucou v správnej rade TKO Semeteš n.o. bol doposiaľ 
Ing. Ján Lisko. Väčšinu obcí však zastupuje v správnej rade priamo štatutár teda starosta. 
Rozhodnutie je však na obecnom zastupiteľstve. 
 
 Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
 Navrhujem Ing. Miroslava Dočára 
 
 Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
 Súhlasím s návrhom p. Mgr. Janky Jurčovej, aby bol splnomocnený a stanovený za člena 
Správnej rady Ing. Miroslav Dočár.  
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nepredniesol  žiadne  ďalšie námietky ani pripomienky 
k tomuto návrhu, dal starosta obce o predloženom návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-16.1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje (deleguje) Ing. Miroslava Dočára (poslanca obecného 
zastupiteľstva vo Vysoká nad Kysucou) za člena správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o.  
  

Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2018, úprava rozpočtu ZŠ s MŠ 
E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou  č. 5/2018 

  
Poslancom OZ bližšie ozrejmila a predstavila pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka obce 
Jana Kubalová. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky k rozpočtovému 
opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 12 a úprave rozpočtu školy ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Vysoká nad Kysucou  č. 5/2018, dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA 
Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, 
Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	

Uznesenie č. 9/2018-16.2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 12/2018, 
ktorého  súčasťou je  úprava rozpočtu ZŠ s MŠ E. A.  Cernana Vysoká nad Kysucou  č. 5/2018. 
 
 Finančný úsek vo Vysokej nad Kysucou - Návrh na preplatenie dovolenky starostovi 
obce za rok 2018 
Návrh predniesla poslancom OZ pomocou videoprojekcie hlavná účtovníčka obce Jana 
Kubalová. 
 
 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka 
 Nevyčerpaná dovolenka za práve skončené funkčné obdobie starostu obce neprechádza 
do jeho ďalšieho funkčného obdobia a preplatiť by sa mu mohla, len ak by o tom rozhodlo 
obecné zastupiteľstvo. Aj keď ide o totožnú fyzickú osobu, ktorá bola opätovne zvolená do 
funkcie starostu obce, z hľadiska právneho postavenia starostu vymedzeného zákonom č. 
253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v platnom znení sa mu jedno funkčné obdobie končí a nové začína s obdobnými dôsledkami, ako 
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keby došlo k personálnej výmene vo funkcii starostu obce. To znamená, že hoci ide o tú istú 
osobu, skladá v zmysle platnej právnej úpravy opätovne zvolený starosta znova sľub v súlade s § 
13 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Dňom zloženia tohto 
sľubu sa mu končí pôvodné funkčné obdobie, t. j. zaniká mandát starostu a zároveň sa mu začína 
nové funkčné obdobie. Preplatenie dovolenky sa viaže na súhlas obecného zastupiteľstva, keďže 
sa jedná o voleného predstaviteľa.   
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky k návrhu na 
preplatenie  nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2018, dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-16.3 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 
2018 v zmysle návrhu finančného úseku v počte 25 dní.  
 
 Margita Kubačáková, pracovníčka na úseku sociálnych vecí - Ústne podaná žiadosť 
o jednorázovú finančnú výpomoc pre p. Stanislava Varechu 
Poslancom OZ ústne podala žiadosť Margita Kubačáková. 
 

Margita Kubačáková, pracovníčka OcÚ 
Práve v dnešný deň vyhorel rodinný dom s.č. 398 a pán Stanislav Varecha ostal bez 

domova. Aktuálne riešime jeho dočasné bývanie. Pán Varecha ostal bez jedla, ošatenia 
a akýchkoľvek finančných prostriedkov. Na obecné zastupiteľstvo preto predkladám žiadosť 
o jednorázovú finančnú výpomoc, aby sme mu mohli zakúpiť jedlo a základné ošatenie. 
Navrhujem sumu 300,00 EUR formou nákupu potravín a oblečenia. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky k výške 
navrhnutej jednorázovej finančnej výpomoci, dal starosta obce hlasovať. 

Hlasovanie  
 poslancov 

MENO 

 

ZA Ing. Miroslav Dočár, Miroslav Dorman, Jaroslav Gajdica, Mgr. Katarína Chnapková, Mgr. 
Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Daniel Lysík, Milan Pivko, Jozef Zborovan 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

	
Uznesenie č. 9/2018-16.4 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 300,00 EUR formou 
realizácie nákupu potravín a oblečenia. Pre pána Stanislava Varechu, z dôvodu vyhorenia 
rodinného domu s.č. 398. 
 
 
Ad. 17  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 14:47 hod. 
 
 
 
 
 
        Ing. Ladislav Kubačák                                                             Mgr. Anton Varecha 
      prednosta obecného úradu                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Katarína Chnapková                                     ..................................... 

Mgr. Janka Jurčová                                     ..................................... 
                                                                 

 
Zapisovateľ:   
Nikola Zajacová                                                                        .....................................                                                                                
 


