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z výro�nej �lenskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou                            
konanej d�a 10. 3. 2007 v Kultúrnom dome  vo Vysokej nad Kysucou 

 
 
Prítomní: 
                  Priložená prezen�ná listina 
 
 
Program:  

1)  Otvorenie 

2) Vo�ba overovate�ov zápisnice a návrhovej komisie 

3) Kontrola uznesenia 

4) Vo�ba nového výboru TJ SPARTAK Vysoká 

5) Vo�ba predsedu TJ SPARTAK Vysoká 

6) Vo�ba revíznej komisie a jej predsedu 

7) Diskusia 

8) Schválenie uznesenia 

9) Záver 
 

 
Ad.1 Otvorenie  

Výro�nú �lenskú schôdzu otvoril predsedajúci Ing. Ladislav Kuba�ák – starosta 
obce. Privítal prítomných �lenov TJ a následne ich oboznámil z programom dnešnej 
schôdze, ktorý navrhol, oproti pozvánke, doplni� o body �. 3. a 6. Nako�ko už nikto 
z prítomných nemal k programu schôdze žiaden pozme�ujúci návrh dal starosta 
o programe hlasova�.  

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výro�ná �lenská schôdza (�alej len V�S) navrhovaný program dnešnej 
výro�nej schôdze schválila. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
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Ad.2 Vo�ba  návrhovej komisie a overovate�ov zápisnice  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Jozef Jur�o a Ján Ficek. 
Overovate�mi zápisnice boli poverení Jozef Adamec a Ján Šamaj. O navrhnutých 
�lenoch dal predsedajúci hlasova�. 

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

V�S �lenov návrhovej komisie a overovate�ov zápisnice schválila v zmysle 
návrhu. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 

 
 
 
 
Ad. 3 Kontrola uznesenia 
           

Nako�ko dnešná schôdza bola akýmsi pokra�ovaním V�S zo d�a 24. 2. 2007, tá 
na svojom zasadnutí prijala uznesenie, zorganizova� najneskôr do dvoch týžd�ov 
�alšiu V�S. Toto uznesenie sa nap��a práve dnešným d�om. 

Uznesenie V�S zo d�a 24. 2. 2007 uložilo predloži� revíznej komisii Revíznu 
správu za rok 2006. Z tohto dôvodu vyzval starosta obce, ako predsedajúci, p. Viliama 
Jan�íka, ktorý bol poverený predsedom revíznej komisie p. Miroslavom Rekšákom, 
aby predniesol Revíznu správu za rok 2006. 

O prednesenej Revíznej správe dal starosta obce hlasova�: 
ZA – všetci 
PROTI – nikto  
ZDRAŽAL SA -  nikto 

V�S Správu revíznej komisie za rok 2006 schválila v zmysle návrhu. 

 
 
Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici. 
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Ad. 4 Vo�ba nového výboru TJ SPARTAK Vysoká 

Ing. Jozef Jur�o -  viac menej sme sa dohodli, že na dnešnú schôdzu predložíme 
mená potencionálnych kandidátov ako �lenov výboru TJ 
SPARTAK. Nako�ko však máme potencionálneho kandidáta 
na post predsedu TJ Spartak v osobe p. Ing. Jozefa 
Chvasteka navrhujem, aby si on predložil návrh �udí, 
s ktorými by chcel spolupracova�. 

Ing. Jozef Chvastek – po vzájomne diskusii zo starostom obce o po�te �lenom 
výboru a predovšetkým s �u�mi, ktorých budem o chví�u 
menova�, navrhujem tento 7 �lenný výbor: Mgr. Anton 
Varecha, Kamil Kole�ák, Ján Jurkovi�, Ladislav Kuba�ák 
ml., Pavol Ban�ák, Ján Ficek a Jozef Chvastek. 

Následne po prednesení mien kandidátov za �lenov výboru TJ SPARTAK 
Vysoká, vyzval starosta všetkých prítomných o vznesenie pripomienok. Nako�ko nikto 
z prítomných nevzniesol, žiaden iný pozme�ujúci návrh, dal starosta obce 
o navrhnutých �lenoch výboru TJ SPARTAK Vysoká hlasova�: 

ZA – všetci ostatní 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA - Mgr. Anton Varecha, Kamil Kole�ák, Ján Jurkovi�, Ladislav 

Kuba�ák ml., Pavol Ban�ák, Ján Ficek a Jozef Chvastek 

V�S schválila výbor TJ SPARTAK Vysoká v zložení: Mgr. Anton Varecha, 
Kamil Kole�ák, Ján Jurkovi�, Ladislav Kuba�ák ml., Pavol Ban�ák, Ján Ficek a Jozef 
Chvastek. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 

 
 
 
 
Ad. 5 Vo�ba predsedu TJ SPARTAK Vysoká 
           

Novozvolený výbor TJ SPARTAK Vysoká pod�a o�akávania predložil návrh, 
aby predsedu TJ SPARTAK Vysoká v nasledujúcom štvorro�nom funk�nom období 
vykonával p. Ing. Jozef Chvastek. O predloženom návrhu dal starosta obce hlasova�:  
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ZA – všetci ostatní 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  Ing. Jozef Chvastek 

V�S schválila Ing. Jozefa Chvasteka na post predsedu SPARTAK Vysoká. 

Starosta obce, ako predsedajúci, zablahoželal Ing. Jozefovi Chvastekovi k jeho 
zvoleniu na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká a zárove� ho vyzval aby si prisadol 
k predsedníckemu stolu a požiadal ho o príhovor. 

Ing. Jozef Chvastek – som si vedomý, že nastupujem do ne�ahkej funkcie 
v ne�ahkom �ase a situácii, v ktorej sa „zmieta“ TJ 
SPARTAK Vysoká  

- mojím hlavným cie�om je prinavráti� organizácii 
stratený kredit a predovšetkým udrža� sa v sú�aži 

- vo vlastnom záujme som si zanalyzoval sú�asnú 
finan�nú a majetkovú situáciu v klube  

- po dohode zo starostom máme spolo�ne vytypované 
nutné práce ako v areáli ihriska tak i na hospodárskej 
budovy TJ SPARTAK  

- predovšetkým však dúfam, že vo svojej práci 
nenarazím na nepochopenie zo strany Vás �i už hrá�ov 
alebo radových �lenov TJ SPARTAK 

 

Uznesenie k bodu prijaté a priložené k zápisnici. 

 

Ad. 6 Vo�ba revíznej komisie a jej predsedu 

Po vzájomnej diskusii všetkých prítomných vzniesla návrhová komisia návrh , 
aby �lenmi revíznej komisie boli: Pavol Kubištel, Jozef Adamec a Štefan Hlava�ák. 
O predloženom návrhu �lenov revíznej komisie dal starosta hlasova�: 

ZA – všetci 
PROTI – nikto  
ZDRAŽAL SA -  nikto 
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V�S schválila Revíznu komisiu v zložení: Pavol Kubištel, Jozef Adamec 
a Štefan Hlava�ák 

Novozvolení �lenovia revíznej komisie navrhli, aby predsedu komisie vykonával 
p. Štefan Hlava�ák. O predloženom návrhu predsedu revíznej komisie dal starosta 
hlasova�: 

ZA – všetci 
PROTI – nikto  
ZDRAŽAL SA -  nikto 

V�S schválila p. Štefana Hlava�áka na post predsedu revíznej komisie. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici 

 

 

 

Ad. 7 Diskusia 

Viliam Jan�ík -  chcem upozorni� aby vedenie TJ SPARTAK nezabudlo 
okresnom futbalovom zväze aktualizova� mená a telefónne 
�ísla vedúcich funkcionárov klubu a taktiež nahlási� adresu 
pre príjem pošty 

Starosta – chcem aby boli vymenené hlavné zámky na klubovni, nako�ko 
predpokladám, že tých k�ú�ov je na�ierno narobených ve�a. Ide 
o to aby sa spreh�adnilo poži�iavanie klubovne �i už na šport alebo 
rôzne akcie, lebo v poslednom �ase sa stáva, že sa tam svieti i do 
23:00 hod. a nikto nevie, kto tam momentálne je. 

Ing. Jozef Jur�o – plne súhlasím so starostom aby tie zámky boli výmene a tak 
sa spreh�adnilo ako poži�iavanie klubovne tak i jej 
vybavenia. Chcem �alej podotknú�, že bankový ú�et sme 
zrušili, nako�ko sme iba platili za jeho existenciu 
a k finan�ným operáciám sme ho nevyužívali. Znamená to, 
že nie je v tomto prípade nutné meni� podpisové vzory. 



6 

V pondelok 12. 3. 2007 sa uskuto�ní schôdza oblastného futbalového výboru 
a preto V�S poveruje, aby TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou zastupoval                       
Ing. Jozef Jur�o.  

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici 

 

Ad. 8 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Jur�o 
návrh na uznesenie z dnešnej výro�nej �lenskej schôdze. Následne nato dal 
predsedajúci o tomto návrhu hlasova�. 

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výro�ná �lenská schôdza návrh na uznesenie schválila. 

 

Ad. 9 Záver 
Na záver predsedajúci Ing. Ladislav Kuba�ák, starosta obce, po�akoval všetkým 

za ú�as�, novozvolenému výboru a predsedovi Ing. Jozefovi Chvastekovi zaželal ve�a 
športových a pracovných úspechov a následne Výro�nú �lenskú schôdzu ukon�il. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Ing. Ladislav Kuba�ák 
                                                                         starosta obce a predsedajúci V�S 
 
 
             
 

Overovatelia zápisnice: 

                       Jozef Adamec                               ………………………. 

                       Ján Ficek                                       ………………………. 

 

Zapisovate�: Mgr. Anton Varecha                      ………………………. 


