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Zápisnica č. 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. 
 

Prítomní: 
Starosta obce: Mgr. Anton Varecha 
Doterajší poslanci OZ :   Miroslav Dorman               
                                           Mgr. Katarína Chnapková 
                     Mgr. Katarína Jantošová 
                                      Mgr. Janka Jurčová 
               Daniel Lysík 
                                     Jozef Zborovan   
                                          Milan Pivko                              
     
Neprítomní: Ing. Miroslav Dočár 
                      Ing. Marek Vavrica 
                                                
Novozvolení poslanci OZ: Miroslav Dorman 
                   Mgr. Katarína Chnapková 
                   Mgr. Katarína Jantošová 
                                         Mgr. Janka Jurčová 
                  Erik Jančík 
             Milan Pivko 
                           Jozef Zborovan  
                                             Ing. Ľubomír Pavlík  
                                             Mgr. Jozef Holičár      
                      
Neprítomní novozvolení poslanci OZ: nikto 
Hlavný kontrolór: Ing. Marcel Nekoranec 
Hostia a ostatní prítomní: viď prezenčná listina 
 
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 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) 
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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 

 
 
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 a  overovateľov zápisnice  
 
Za zapisovateľa bola navrhnutá a určená: Bc. Monika Perďochová 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a určení: Mgr. Janka Jurčová 
                                                                                   Jozef Zborovan 
 
 
Ad. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie  
          osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  
          novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce 

Dovoľte mi, aby som dnes srdečne privítal predsedu miestnej volebnej komisie pána 
Radoslava Chabroňa, ktorému odovzdávam slovo a poprosil by som ho o oznámenie výsledkov 
volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 29. 11. 2022. 
Zároveň by som ho poprosil o odovzdanie Osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce 
a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.  
     Úprimne ďakujem doterajším poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
za spoluprácu a odvedenú prácu. Tým novozvoleným želám veľa energie a chuti pracovať pre 
blaho tejto obce. Niektorí z Vás sa vo funkcii poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
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nad Kysucou ocitávate po prvý krát nech je teda táto nová rodiaca sa pracovná skúsenosť pre 
vás výzvou a predovšetkým poslaním.  
 
     Následne predseda miestnej volebnej komisie pán Radoslav Chabroň oznámil výsledky 
volieb do orgánov samosprávy a zároveň odovzdal Osvedčenia o zvolení novozvolenému 
starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
 
 
Ad. 4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie  
         vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 
 

 Novozvolený starosta Mgr. Anton Varecha slávnostne prečítal sľub starostu obce:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
a z rúk zástupcu starostu obce pána Jozefa Zborovana prevzal insígnie obce a ujal sa vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia.  
 

 

Ad. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 

     Každý z novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva prečítal sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone  svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

     Následne každý novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva podpísal prečítaný sľub. 

 

Starosta obce 

     Na základe overenia počtu prítomných novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva 
vo Vysokej nad Kysucou konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné 
a môžeme pokračovať v dnešnom zasadnutí. 
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Ad.6 Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Starosta obce 
     Navrhujem, aby členmi mandátovej komisie boli Mgr. Katarína Chnapková a Mgr. Jozef 
Holičár. 
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu, aby v mandátovej komisii pracovali Mgr. 
Katarína Chnapková a Mgr. Jozef Holičár hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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 Chanpková 
a Mgr. Jozef Holičár. 

 
 
Starosta obce 
     Navrhujem, aby členmi návrhovej komisie boli Miroslav Dorman a Erik Jančík. 
 
Následne dal starosta obce  o predloženom návrhu, aby v návrhovej komisii pracovali Miroslav 
Dorman a Erik Jančík hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 
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Starosta obce 
     Navrhujem, aby členmi volebnej  komisie boli Mgr. Katarína Jantošová a Ing. Ľubomír 
Pavlík. 
 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu, aby vo volebnej komisii pracovali                  
Mgr. Katarína Jantošová a Ing. Ľubomír Pavlík hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 

 
 
Ad. 7  Overenie zloženého sľubu a správa mandátnej komisie 
 
Mandátová komisia v zložení  Mgr. Katarína Chnapková a Ing. Jozef Holičár konštatuje, že 
zvolený starosta obce  Mgr. Anton Varecha a zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou: Miroslav Dorman, Mgr. Jozef Holičár, Mgr. Katarína Chnapková, Erik 
Jančík, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Janka Jurčová, Ing. Ľubomír Pavlík, Milan Pivko a Jozef 
Zborovan svojim podpisom potvrdili zložený sľub.  
 
 
 
Ad. 8 Príhovor novozvoleného starostu obce 
 
Starosta obce 

     Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia. 

Úprimne Vám blahoželám k zvoleniu do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce 
Vysoká nad Kysucou. Tí z Vás, ktorí sa vraciate k tejto verejnej funkcii, robíte tak s vedomím, 
že naši občania vyjadrili svoju dôveru vo Vaše schopnosti. Neexistuje vyššia pocta vo verejných 
službách, ako slúžiť svojim spoluobčanom cez inštitút voleného člena miestnej samosprávy. 

Pre Vás, ktorí ste dôveru občanov získali prvý krát, sú kompetencie poslanca obecného 
zastupiteľstva čímsi novým. Keďže začínate túto „cestu za objavmi“ zistíte viaceré veci o našej 
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obci, o našich občanoch, ktoré ste ešte nevedeli, keď ste sa rozhodli kandidovať na túto funkciu. 
Bude to tiež osobná cesta za objavmi, keď objavíte v tejto dôležitej úlohe nový potenciál služieb 
pre našich občanov. Je jasné, že toto všetko nezávisí iba na výške dotácií od štátu, vybraných 
daniach a poplatkoch či mimorozpočtových príjmoch. Byť vynesený do popredia dôverou 
iných, nie je len otázkou materiálnej, ale predovšetkým duchovnej úlohy. Na tejto ceste za 
našimi spoločnými osobnými „objavmi“ Vám želám veľa šťastia a hlavne trpezlivosti. 

Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli poďakoval bývalým poslancom Ing. Miroslavovi 
Dočárovi, Danielovi Lysíkovi a Mgr. Marekovi Vavricovi za ich osobný prínos, pomoc, ochotu 
a všetko čo v práci a poslancov obecného zastupiteľstva obetovali. 

Rád by som však úprimne poďakoval i tým predchádzajúcim generáciám vedenia našej obce. 
I vďaka ich práci a húževnatosti sa naša obec zaradila medzi tie obce Kysúc, v ktorých je 
vyspelá občianska vybavenosť infraštruktúr úplnou samozrejmosťou a my dnes môžeme stavať 
na tom všetkom dobrom, čo nám predchádzajúce generácie zanechali. 

Obraz komunálnej politiky by nebol úplný bez pracovníkov obecného úradu a hlavného 
kontrolóra obce, netreba na nich zabudnúť a patrí im takisto nesmierna úprimná vďaka za 
vykonanú prácu. 

Poslanecká práca, ak sa vykonáva s nasadením je často náročná, vyžaduje veľmi veľa voľného 
času, ochoty venovať ho často nezištne spoločnému dielu a znamená nie len počúvať hlas ľudí, 
ale i nekonečné vysvetľovanie a objasňovanie svojim voličom,  často krát tých základných vecí 
fungovania a financovania samosprávy. Legislatívne tempo a neustále hľadanie finančných 
zdrojov sú len čiastočným vyjadrením tejto zložitosti. 

Komunálna sféra je priama práca s ľuďmi - s ľuďmi veľmi rozmanitými, s takými, ktorí majú 
rozličné hodnoty, predstavy, kultúru a požiadavky. 

Spoločne budeme mať povinnosť rovnakou mierou reprezentovať svoje kvality aj voči tým, 
ktorí nepovažovali za dôležité prísť k volebným urnám a dať Vám a taktiež i mne svoj hlas. 

Vo svojom príhovore som sa zámerne vyhýbal sľubom a predsavzatiam čo všetko budeme 
robiť, čo splníme. Viem, že každý z Vás zastupuje svojich voličov a chce pre nich urobiť 
a zrealizovať konkrétne ciele. Spomínaná legislatíva, prechod kompetencií na samosprávu 
a ekonomika však budú hlavným meradlom ako sa spolu s týmito problémami vysporiadame. 
Už pri najbližších zasadnutiach budete mať možnosť sa prezentovať a preukázať, že to s touto 
obcou a najmä jej občanmi myslíme dobre. 

Na záver mi dovoľte vysloviť jedno želanie, zdanlivo jednoduché,  no predsa len vzletné, ale 
myslím si, že pre fungovanie obce nevyhnutné - aby sme spoločne vytvorili jeden silný 
pracovný tým a spoločne so zamestnancami obecného úradu a hlavným kontrolórom každý 
jeden deň posúvali rozvoj našej obce dopredu. 

Nie, nebude to ani ľahké ani jednoduché, ale práve preto sa o to pokúsime. I keď sa možno 
všetci stretneme s nepochopením či kritikou, nech nás spoločne nič neodradí napĺňať tie 
najnáročnejšie ciele vedúce k skvalitneniu a skrášleniu života v našej obci Vysoká nad 
Kysucou. 
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Akokoľvek však naše plány môžu byť vzletné to najdôležitejšie je, aby sme jeden druhému 
vedeli pomôcť, zabudli na rôzne susedské a osobné spory, vážili si jeden druhého a snáď nám 
potom milostivý Pán Boh požehná ... 

Želám vám veľa pokoja pri práci a samozrejme šťastia v mene svojom, ale najmä v mene 
obyvateľov tejto obce, nakoľko sme na seba prevzali úlohu zastupovať ich záujmy, rozhodovať 
v ich mene, riadiť chod a rozvoj obce Vysoká nad Kysucou.  
 
 
Ad. 9 Menovanie zástupcu starostu 
 
Starosta obce 

     V zmysle Zákona 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) 

     Predkladám Vám návrh, aby ako zástupca starostu obce Vysoká nad Kysucou presnejšie 
zástupkyňa bola zvolená pani Mgr. Janka Jurčová. 
     Svoj návrh odôvodňujem nasledovne: 
Pri mojom rozhodnutí som zobral do úvahy niekoľko skutočností: 

- Vo volebnom obvode Ústredie získala Mgr. Janka Jurčová 216 absolútnych hlasov (z 503 
odovzdaných hlasov) a skončila tak na druhom mieste.  

- V pléne obecného zastupiteľstva nepretržite pôsobí viac ako 12 rokov. 
Podľa môjho názoru je jej dostatočne známe fungovanie samosprávy a preto som sa rozhodol 
tak, ako som uviedol vyššie.   

 
     Samozrejme s návrhom musí kandidát ústne súhlasiť. 
 

Mgr. Janka Jurčová, poslankyňa OZ 
     Prímam návrh starostu obce a súhlasím s menovaním do funkcie za zástupkyňe starostu 
obce. 
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Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu, dal starosta 
obce o návrhu, aby funkciu Zástupkyne starostu obce Vysoká nad Kysucou vo funkčnom 
období 2022 - 2026  vykonávala Mgr. Janka Jurčová hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 

 
 
Starosta obce 

     Na tomto mieste mi úprimne a zo srdca dovoľte poďakovať za pomoc, pochopenie 
a podporu doterajšiemu Zástupcovi starostu obce Vysoká nad Kysucou pánovi Jozefovi 
Zborovanovi, ktorý prácu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
vykonáva už viac ako 32 rokov (!) a dôvera, ktorú mu občania v komunálnych voľbách 
preukázali by mala byť príkladom pre nás všetkých. 

 

Ad. 10 Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 
 

Starosta obce 

     V zmysle § 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. 
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. 



 

Strana 10 z 28 Zápisnica č. 7/2022 
 
 

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 obecného zastupiteľstva. Účasť na poslancov schôdzach 
obecného zastupiteľstva, bola takmer 100%. Rada má predsa len poradný charakter a jej 
vyjadrenie nie je pre obecné zastupiteľstvo zaväzujúce. 
 
Na základe prechádzajúcich skúseností  i na základe skúseností okolitých samospráv a zoberúc 
do úvahu aj snahu o konsolidáciu verejných financií starosta obce navrhol, aby Obecné 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou radu pri OZ pre volebné obdobie 2022 – 2026 
nezriaďovalo. 
 

Mgr. Jozef Holičár, poslanec OZ 
     Myslím si, že je to rozumný návrh a súhlasím s ním. 

 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu žiadne ďalšie 
pripomienky  ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o predloženom návrhu pre volebné 
obdobie 2022 – 2026 Obecnú radu vo Vysokej nad Kysucou nezriadiť hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 
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Ad. 11 Návrh na zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií 
 

Starosta obce 

   V zmysle § 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. 
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. 
 
Pri obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou doposiaľ pracovali 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 

 
     Navrhujem plénu obecného zastupiteľstva zriadiť vyššie uvedené komisie i v nasledujúcom 
volebnom období. 
 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal k predloženému návrhu starostu obce ponechať 
všetky doposiaľ zriadené komisie, žiadne  pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  
 poslancov MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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 

2. Zriaďuje pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej nad Kysucou nasledovné komisie: 
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- 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 
 

 
• Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva 

 
     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre oblasť kultúry, športu,  
mládeže a školstva  pracovala v zložení: 

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

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre oblasť kultúry, športu, mládeže a školstva  pracovala v zložení: Mgr. Janka 
Jurčová – predseda, Mgr. Katarína Chnapková – člen, Erik Jančík – člen, Mgr. Jozef Holičár 
– člen, Bc. Monika Perďochová – tajomník hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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 



 

Strana 13 z 28 Zápisnica č. 7/2022 
 
 

- Erik Jančík – člen 
- Mgr. Jozef Holičár – člen 
- Bc. Monika Perďochová – tajomník  

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva. 

 
 

• Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva 
 
     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú  
a zdravotníctva pracovala v zložení: 

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

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva  pracovala v zložení: Jozef Zborovan – 
predseda, Mgr. Katarína Jantošová – člen, Ing. Ľubomír Pavlík – člen, Mgr. Jozef Holičár – 
člen, Margita Kubačáková – tajomník hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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:  

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

s možnosťou doplnenia ďalších členov na nasledujúcej schôdzi obecného 
zastupiteľstva.  
 

 
• Komisia pre oblasť financií a správy majetku 

 
         Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre oblasť financií a správy 

majetku pracovala v 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 

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre oblasť financií a správy majetku  pracovala v 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 hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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 
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- 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.  

 

• Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby 

     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre oblasť životného prostredia 
a výstavby pracovala v zložení: 

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

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre oblasť životného prostredia a výstavby pracovala v zložení: Erik Jančík – 
predseda, Miroslav Dorman – člen, Mgr. Katarína Chnapková – člen, Milan Pivko – člen, Ing. 
Ľubomír Pavlík – člen, Mgr. Dávid Nekoranec – tajomník hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2022-11.5 
Obecné zastupiteľstvo: 

1. Prerokovalo návrh členov Komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby 
v nasledovnom zložení:  
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- Erik Jančík – predseda 
- Miroslav Dorman – člen 
- 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.  

  
 

• Komisia pre verejný poriadok a požiarnictvo 
 
     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre verejný poriadok a požiarnictvo 
pracovala v zložení: 

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

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre verejný poriadok a požiarnictvo pracovala v zložení: Miroslav Dorman – predseda, 
Mgr. Katarína Jantošová – člen, Milan Pivko – člen, Ing. Ľubomír Pavlík – člen, Ing. Ján Lisko 
– tajomník hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2022-11.6 
Obecné zastupiteľstvo: 



 

Strana 17 z 28 Zápisnica č. 7/2022 
 
 

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.  

 
 

• Komisia pre ochranu verejného záujmu 
 
     Poslanci obecného zastupiteľstva navrhli, aby Komisia pre ochranu verejného záujmu 
pracovala v zložení: 

• Erik Jančík – predseda 
• Milan Pivko – člen 
• Jozef Zborovan – člen 
• Mgr. Jozef Holičár – člen 
• Ing. Ľubomír Pavlík – člen 
• Nikola Zajacová – tajomník 

 
Následne dal starosta obce o predloženom návrhu poslancov obecného zastupiteľstva, aby 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pracovala v zložení: Erik Jančík – predseda, Milan 
Pivko – člen, Jozef Zborovan – člen, Mgr. Jozef Holičár – člen, Ing. Ľubomír Pavlík – člen, 
Nikola Zajacová – tajomník hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2022-11.7 
Obecné zastupiteľstvo: 
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1. Prerokovalo návrh 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 

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. 
 

Starosta obce 

     Zároveň Vás chcem požiadať ako predsedov tak i členov komisie, aby ste do nasledujúcej 
schôdze obecného zastupiteľstva predložili Vaše návrhy na prípadné doplnenie členov komisie 
z radov odborníkov a obyvateľov našej obce – samozrejme s ich súhlasom. 

 
 

Ad. 12 Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť  
           zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce 

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

 
     Následne vyzval poslancov obecného zastupiteľstva o vznesenie pripomienok, prípadne 
iného návrhu. 
 
 

Mgr. Katarína Jantošová, poslankyňa OZ  
     Prímam návrh starostu obce a súhlasím s poverením viesť a zvolávať zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
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Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky ani iný návrh, dal starosta obce hlasovať, 
aby sa poverenou poslankyňou, ktorá bude zvolávať a viesť zasadania obecného zastupiteľstva 
stala Mgr. Katarína Jantošová: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 
 
 

Ad. 13 Voľba sobášiacich 

 

Starosta obce 

     Úlohu sobášiaceho vykonáva v zmysle štatútu starosta obce. V prípade, že túto úlohu 
nemôže z objektívnych príčin (choroba, zaneprázdnenosť...) vykonávať môže úlohu 
sobášiaceho vykonávať poverený poslanec obecného zastupiteľstva. 
     Navrhujem, aby ste obdobne ako v predchádzajúcom volebnom období navrhli sobášiacich 
za každú časť resp. za každý volebný obvod. 
 
V následnej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva za sobášiacich navrhli: 
Ústredie a Nižný koniec: Mgr. Janka Jurčová (zástupkyňa starostu obce) 
Nižný Kelčov: Mgr. Katarína Jantošová  
Vyšný Kelčov: Ing. Ľubomír Pavlík 
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Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky ani pripomienky, dal starosta 
obce hlasovať o predloženom návrhu na sobášiacich poslancov za jednotlivé časti obce 
hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 

 

 
Ad. 14 Určenie platu starostu obce 

Starosta obce 

     Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov 
obce zisteného na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom podľa počtu obyvateľov sa starostovia zaraďujú 
do deviatich platových skupín. Obec Vysoká nad Kysucou patrí do skupiny č. 3: 

3. od 1 001 do 3 000 
obyvateľov 

2,20-
násobok 

 

Plat starostu by malo na ustanovujúcom zasadnutí (teda prvom po komunálnych voľbách) 
určiť obecné zastupiteľstvo, ktoré ho môže zvýšiť až o 60 %. V prípade, ak obecné 
zastupiteľstvo o plate starostu nerozhodne (neprijme uznesenie), patrí starostovi základný plat 
podľa zákona (súčin priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov). 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením Obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou č. 4/2022-16 schválilo starostovi obce na nasledujúce volebné obdobie 
2022 - 2026 úväzok vo výške 100%. 

 
Starosta obce 
     Nakoľko sa však jedná o osobnú vec, poverujem vedením schôdze zástupkyňu  starostu 
obce Mgr. Janku Jurčovú. 

 
Následne sa vedenia schôdze ujala zástupkyňa starostu obce Mgr. Janka Jurčová a starosta 
opustil rokovaciu miestnosť. 

 
 
 

Mgr. Katarína Jantošová. poslankyňa OZ 
     Navrhujem ponechať navýšenie základného platu starostovi obce tak ako bolo 
v predchádzajúcom volebnom období  o 50%. 

 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce 
otázky,  dala zástupkyňa starostu obce Mgr. Janka Jurčová o predloženom návrhu na zvýšenie 
základného platu starostovi obce o 50% hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 

ZDRŽAL SA nikto 

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 %. 
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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 

     Poslancovi Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou patrí  mesačná odmena za  
účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou a celoročnú prácu  
poslanca. 
 
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom Zásad odmeňovania 
poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou.  
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
      Predkladám návrh 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.“ 
Svoj návrh odôvodňujem tak, že oproti ostatným samosprávam poslanci obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou: 

- nepoberajú odmenu za účasť stretnutí komisií  
- nepoberajú odmenu za účasť na pracovných stretnutiach so starostom obce 
- neuplatňujú si cestovné náhrady 
- neuplatňujú si náhradu ušlej mzdy 
- účasť poslancov na schôdzach obecného zastupiteľstva býva takmer 100% 

 
Nakoľko k predloženému návrhu Mgr. Kataríny Chnapkovej na úpravu §2 Výška a vyplácanie 
odmeny, Odst. 1 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad 
Kysucou v  znení: „Výška odmeny  jedného poslanca obecného zastupiteľstva  je 1 440,00 
EUR/rok.“  nemal nikto žiadne ďalšie pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA Mgr. Katarína Chnapková, Milan Pivko, Mgr. Janka Jurčová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI Miroslav Dorman, Mgr. Katarína Jantošová, Mgr. Jozef Holičár, Jozef Zborovan 
ZDRŽAL SA nikto 

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

 
Po zapracovaní schváleného pozmeňujúceho návrhu predložil starosta obce poslancom 
obecného zastupiteľstva opätovne návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

Nakoľko k predloženému návrhu Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo 
Vysokej nad Kysucou nemal nikto žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 

 

 
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. 

 
 

Starosta obce 
     Zástupcom obce Vysoká nad Kysucou v správnej rade TKO Semeteš n.o. bol doposiaľ 
Ing. Miroslav Dočár. Väčšinu obcí však zastupuje v správnej rade priamo štatutár teda 
starosta. Rozhodnutie je však na obecnom zastupiteľstve. 
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Miroslav Dorman, poslanec OZ 
     Možno by nebolo zlé delegovať tam aj Ing. Jána Liska, nakoľko má podrobný prehľad 
a informácie o odpadoch a tejto problematike a je to človek, ktorý by sa zastal záujmov 
obce Vysoká nad Kysucou. 

 
Milan Pivko, poslanec OZ 
     Ja by som navrhoval, delegovať do Správnej rady TKO Semeteš n. o. Za obec Vysoká 
nad Kysucou Mgr. Katarínu Chnapkovú. 

Nakoľko k predloženému návrhu delegovať za obec Vysoká nad Kysucou Mgr. Katarínu 
Chnapkovú poslankyňu Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, ako kandidátku za 
člena správnej rady Združenia TKO Semeteš n.o., neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, 
ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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.  

 
 

• Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
Rada školy pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

 

Starosta obce  

     Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č. 5/2022-10.1.2 schválilo 
zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana na základe 
predloženého kľúča a to v nasledovnom zložení:  

- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy – 1 ZŠ s MŠ E. 
A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 

- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy  
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- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorý nie sú zamestnancami školy – 3 ZŠ s 
MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316; 1 elokované pracovisko, Ústredie 286 

- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – poslanci OZ: 2 Ústredie obce, 1 
Nižný Kelčov, 1 Vyšný Kelčov. 

Uznesením č. 5/2022-10.1.3 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou delegovalo 
štyroch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou E. A. 
Cernana a to: 

- dvaja poslanci za Ústredie obce: Mgr. Katarína Chnapková, Ing. Miroslav Dočár 
- jeden poslanec za Nižný Kelčov: Miroslav Dorman 
- jeden poslanec za Vyšný Kelčov: Milan Pivko 

Nakoľko však Ing. Miroslav Dočár už nie je poslancom Obecného zastupiteľstva vo Vysokej 
nad Kysucou, je nutné aby obecné zastupiteľstvo delegovalo svojho člena do Rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou E. A. Cernana za časť Ústredie obce práve namiesto pána 
Ing. Miroslava Dočára. 
 

Mgr. Katarína Chnapková, poslankyňa OZ 
     Ja by som navrhovala na dodelegovanie do Rady školy namiesto Ing. Miroslava Dočára 
pána Erika Jančíka. 

 
 
Nakoľko k predloženému návrhu na delegovanie Erika Jančíka do Rady školy pri ZŠ s MŠ            
E. A. Cernana neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce 
o tomto návrhu hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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 
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• Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2022 
 
     V tomto bode programu predniesla hlavná účtovníčka obce poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2022, ktoré bude súčasťou 
Rozpočtového opatrenia obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému  opatreniu  ZŠ s MŠ E. A. Cernana č. 7/2022 neboli 
vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

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. 

 

 

• Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022  
 
     Hlavná účtovníčka obce pomocou videoprojekcie predstavila poslancom obecného 
zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 
 
Nakoľko k predloženému Rozpočtovému  opatreniu obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022 
neboli vznesené žiadne pripomienky ani doplňujúce otázky, dal starosta obce o tomto hlasovať: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 

Uznesenie č. 7/2022-16.4 



 

Strana 27 z 28 Zápisnica č. 7/2022 
 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
1. Prerokovalo Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 
2. Schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Vysoká nad Kysucou č. 13/2022. 

 

• Odbor financií Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou - Návrh na preplatenie 
dovolenky starostovi obce za rok 2022 

 
 
 

Starosta obce 
     Nakoľko sa tento návrh osobne týka mňa, poverujem vedením obecného zastupiteľstva 
zástupkyňu starostu obce Mgr. Janku Jurčovú. 

 
     Návrh predniesla poslancom obecného zastupiteľstva pomocou videoprojekcie hlavná 
účtovníčka obce Jana Kubalová. 
 
 Jana Kubalová, hlavná účtovníčka obce 

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 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 k predloženému návrhu Odboru financií Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou, 
ktorý predniesla hlavná účtovníčka obce Jana Kubalová, na preplatenie dovolenky starostovi 
obce za rok 2022 neboli vznesené žiadne pripomienky, ani doplňujúce otázky, zástupkyňa 
starostu obce Mgr. Janka Jurčová dala poslancom obecného zastupiteľstva hlasovali: 

Hlasovanie  

 poslancov 
MENO 

 

ZA 
Mgr. Jozef Holičár,  Mgr. Katarína Chnapková, Miroslav Dorman, Jozef Zborovan, Milan Pivko, 
Mgr. Janka Jurčová, Mgr. Katarína Jantošová, Ing. Ľubomír Pavlík, Erik Jančík 

PROTI nikto 
ZDRŽAL SA nikto 
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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. 

 
 

Ad. 17 Záver 

 
Starosta obce 
 
Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci, Vážení hostia. 

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 siedmu schôdzu obecného zastupiteľstva v kalendárnom 
roku 2022 o 15:30 hod. 
 

 

 
                                                                                                             Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Mgr. Janka Jurčová                                              ..................................... 
 

Jozef Zborovan                                              ..................................... 
 
 
Zapisovateľ:   
Bc. Monika Perďochová                        .................................... 


