
Zápisnica z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva  

vo Vysokej pri Morave, zo dňa 26.11.2022  

 

Dátum a čas zasadnutia: 26.11.2022, začiatok o 15,00 hodine   

Miesto zasadnutia: Zasadačka Obecného úradu Vysoká pri Morave  

Prítomní : viď prezenčná listina 

Program : 

Časť A) Úvodné náležitosti   
 

1. Otvorenie zasadnutia – Hymna SR 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oboznámenie sa s výsledkami volieb starostu obce a poslancov OcZ 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Príhovor novozvoleného starostu obce 

 

Časť B) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 

1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

2. Správa mandátovej komisie 

3. Menovanie zástupcu starostu 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

5. Návrh na zriadenie komisií 

6. Voľba komisií obecného zastupiteľstva 

7. Určenie platu starostu obce 

8. Určenie sobášiacich a sobášnych dní 

9. Voľba zástupcov do Rady školy vo Vysokej pri Morave 

10. Rôzne 

11. Záver 
 

Časť A) 

1/  Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril doterajší starosta obce p. Dušan Dvoran,                                       

po otvorení zasadnutia zaznela Hymna SR 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

     Zapisovateľka: Mgr. Ivana Poláková  

     Overovatelia zápisnice: Ing. Hana Tomečková, Marián Kohút 

 3/ Oboznámenie s výsledkami voľby starostu a poslancov  

Predsedníčka miestnej volebnej komisie JUDr. Anna Poláková oboznámila prítomných 

s výsledkami voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri 

Morave. Písomná správa miestnej volebnej komisie tvorí súčasť zápisnice. 



4/ Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu  

Doterajší starosta p. Dušan Dvoran vyzval novozvoleného starostu p. Mgr. Andreja 

Dvorana k zloženiu sľubu. Novozvolený starosta prečítal sľub a následne ho svojim 

podpisom potvrdil. Od predsedníčky miestnej volebnej komisie JUDr. Anny Polákovej  

si prebral Osvedčenie o zvolení za starostu. Podpísaný sľub starostu tvorí súčasť 

zápisnice.  

Doterajší starosta odovzdal novozvolenému starostovi insígnie a vedenie prvého 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

5/ Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného OcZ  

Novozvolený starosta prečítal znenie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva.                 

Na výzvu predsedníčky miestnej volebnej komisie poslanci jednotlivo v abecednom 

poradí pristúpili k starostovi, podali mu ruku so slovom “sľubujem„ a sľub potvrdili 

svojim podpisom. Podpísané sľuby tvoria súčasť zápisnice. Všetci poslanci si z rúk 

predsedníčky miestnej volebnej komisie JUDr. Anny Polákovej prevzali Osvedčenie 

o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva.  

Po zložení sľubu poslancov starosta overil, že je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. 

 

6/ Vystúpenie novozvoleného starostu 

Novozvolený starosta predniesol svoj príhovor, predstavil svoj program a v závere sa 

poďakoval doterajšiemu starostovi za dlhoročnú službu. Príhovor starostu obce tvorí 

súčasť zápisnice.   

Uznesenie číslo 1/1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

A. b e r i e  na vedomie 

1/ výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2/ vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e,  že 

1/ novozvolený starosta obce Mgr. Andrej Dvoran zložil zákonom predpísaný sľub   

starostu obce bez výhrad 

2/ novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Hana Tomečková, Beáta 

Miškolciová, Ing. Elena Vinceková, Silvia Novoveská, Marián Malcher, Dušan 

Dvoran, Pavol Blaha, Marián Kohút, Milan Lapčík, zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca  obecného zastupiteľstva bez výhrad.  

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

 



ČASŤ B) 

1/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Novozvolený starosta obce Mgr. Andrej Dvoran oboznámil prítomných s nasledovným 

programom zasadnutia, časť B)   

1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

2. Správa mandátovej komisie 

3. Menovanie zástupcu starostu 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného   

zastupiteľstva podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta,ods.5 tretia veta a ods.6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

5. Návrh na zriadenie komisií 

6. Voľba komisií OcZ 

7. Určenie platu starostu 

8. Určenie sobášiacich a sobášnych dní 

9. Voľba zástupcov obce do RADY školy vo Vysokej pri Morave 

10. Rôzne 

11. Záver 

K programu nikto z poslancov nemal pripomienky, starosta dal hlasovať o programe.  

(Schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

Starosta navrhol zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej nasledovne: 

1/ mandátová, volebná a návrhová komisia 

- Mandátová a volebná komisia : predseda: Milan Lapčík 

                    členovia: Beáta Miškolciová, Silvia Novoveská 

- Návrhová komisia:        predseda : Pavol Bláha 

                                                            členovia : Marián Malcher, Marián Kohút 

(Schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

2/  Správa mandátovej komisie  

Správu mandátovej komisie predložil predseda komisie p. Milan Lapčík. Komisia overila  

platnosť volieb do orgánov samosprávy obce Vysoká pri Morave zo dňa 29.10.2022 

a potvrdzuje mandát starostu obce Mgr. Andreja Dvorana ako aj poslancov obecného 

zastupiteľstva menovite: Ing. Hany Tomečkovej, Beáty Miškolciovej, Ing. Eleny 

Vincekovej, Silvie Novoveskej, Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, 

Mariána Kohúta, Milana Lapčíka. Správa mandátovej komisie tvorí súčasť zápisnice. 

  



3/  Menovanie zástupcu starostu  
 

Starosta obce predložil návrh na menovanie zástupcu starostu. Za svojho zástupcu 

menuje poslankyňu Ing. Hanu Tomečkovú, ktorá získala z poslancov vo voľbách najviac 

hlasov.   

 (Schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

4/ Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ  

 

Starosta obce navrhol, aby povereným poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 odst.2 prvá veta, odst.3 tretia 

veta,odst.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení, bol poslanec               

p. Dušan Dvoran.  

 

 (Schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 2/2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave: 

 

A) s ch v a ľ u j e  1. program rokovania bez zmien a dodatkov  

     2. zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie; 

 

B) b e r i e  na vedomie 1. správu mandátovej komisie 

 2. menovanie poslankyne Ing. Hany Tomečkovej za zástupcu 

     starostu obce 

 

C) p o v e r u j e poslanca p. Dušana Dvorana zvolávaním a vedením obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia 

veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 zv. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

Starosta navrhuje verejnú voľbu komisií a dáva hlasovať o verejnej voľbe. 

(Schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

5/  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 

Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií: 

• Finančnú a správy obecného majetku 

• Pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií 

• Výstavby a životného prostredia 

• Pre kultúru a šport 



• Pre ochranu verejného poriadku a na riešenie zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky 

• Škodovú 

• Výberovú pre obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky povinne 

obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

• Redakčnú radu občasníka Vysočan 

 

Uznesenie číslo 3/3/1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  z r i a ď u j e  komisie: 
   

• Finančnú a správy obecného majetku 

• Pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií 

• Výstavby a životného prostredia 

• Pre kultúru a šport 

• Pre ochranu verejného poriadku a na riešenie zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky 

• Škodovú 

• Výberovú na obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky povinne 

obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

• Redakčnú radu občasníka VYSOČAN 

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

6/  Voľba predsedu, členov komisií a redakčnej rady VYSOČAN 
    

 Starosta navrhuje zloženie komisií a predsedov nasledovne: 

 

 6/1  Za predsedu finančnej komisie a správy obecného majetku: Ing. Hanu Tomečkovú     

za  členov finančnej komisie z radov poslancov: Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú  

za odborníčku z radov občanov Danu Koreničovú 

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

6/2  Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu nezlučiteľnosti funkcií: Pavla 

Blahu, za členov z radov poslancov: Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú 

 

 (Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

          

6/3 Za predsedu komisie pre výstavbu a životné prostredie: Pavla Blahu 

 za členov z radov poslancov: Milana Lapčíka, Dušana Dvorana 

 z radov občanov: Františka Bobáka, Hanu Malcherovú 

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 



6/4  Za predsedu komisie pre kultúru a šport: Beátu Miškolciovú 

za členov z radov poslancov: Silviu Novoveskú, Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú                                 

Mariána Malchera 

z radou občanov: Mgr. Prokopa Daniela, Elišku Tokošovú, Janu Baumanovú 
 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

6/5  Za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky: Mariána Malchera 

za členov z radov poslancov: Beatu Miškolciovú, Silviu Novoveskú 

Z radov občanov: Mgr. Daniela Prokopa  

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

6/6  Za predsedu škodovej komisie Dušana Dvorana 

Za členov z radov poslancov: Ing. Hanu Tomečkovú, Mariána Kohúta 

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

6/7  Za predsedu komisie výberovej pre obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky  

povinne obstarávané a zmysle zákona o verejnom obstarávaní: Ing. Hanu Tomečkovú 

Za členov z radov poslancov: Beátu Miškolciovú, Ing. Elenu Vincekovú, Silviu 

Novoveskú, Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, Mariána Kohúta, Milana 

Lapčíka  

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

 6/8  Za predsedu redakčnej rady občasníka VYSOČAN Mariána Kohúta 

za členov redakčnej rady: Beatu Miškolciovú, Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.,Elišku 

Tokošovú, Hanu Malcherovú, Evu Luptáčikovú   

 

(Zloženie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 4/4/1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v o l í : 
  

1/ Za predsedu finančnej komisie a správy obecného majetku: Ing. Hanu Tomečkovú,     

za členov finančnej komisie z radov poslancov: Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú, 

za odborníčku z radov občanov Danu Koreničovú 

 

2/ Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií: Pavla 

Blahu, za členov z radov poslancov: Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú 

            

3/ Za predsedu komisie pre výstavbu a životné prostredia: Pavla Blahu,  

za členov z radov poslancov: Milana Lapčíka, Dušana Dvorana, 

z radov občanov: Františka Bobáka, Hanu Malcherovú 

 

 4/ Za predsedu komisie pre kultúru a šport: Beatu Miškolciovú, 



za členov z radov poslancov: Silviu Novoveskú, Mariána Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú, 

Mariána Malchera,  

z radov občanov: Mgr. Daniela Prokopa, Elišku Tokošovú, Janu Baumanovú 

 

Členov komisie pre činnosť pri občianskych obradoch: Dušana Morávka, Vieru Kopčovú 

Andreu Micheler 

 

5/ Za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky: Mariána Malchera, 

za členov z radov poslancov: Beatu Miškolciovú, Silviu Novoveskú, 

z radov občanov: Mgr. Daniela Prokopa 

              

6/ Za predsedu škodovej komisie: Dušana Dvorana, 

za členov z radov  poslancov: Ing. Hanu Tomečkovú, Mariána Kohúta 

 

7/ Za predsedu komisie výberovej pre obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky  

povinne obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní: Ing. Hanu Tomečkovú, 

za členov z radov poslancov: Beátu Miškolciovú, Ing. Elenu Vincekovú, Silviu 

Novoveskú, Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, Mariána Kohúta, Milana 

Lapčíka 

                            

8/  Za predsedu redakčnej rady občasníka VYSOČAN: Mariána Kohúta, 

za členov redakčnej rady: Beátu Miškolciovú, Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.,                           

Elišku Tokošovú, Hanu Malcherovú 

  

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  
                                                   

7/  Určenie platu starostu obce  

Návrh predložila predsedníčka finančnej komisie  Ing. Hana Tomečková 

 

Uznesenie číslo 5/5/1/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  u r č u j e 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu 

výkonu funkcie starostu (100% úväzok), určenom uznesením obecného zastupiteľstva                    

zo dňa 21.6.2022, mesačný plat starostu v základnej výške zvýšený o  25  %. 

 

(Uznesenie schvaľuje  8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)   

Hlasovanie: za: 8, proti: 1 p. Pavol Blaha , zdržal sa: 0 

 

8/ Určenie sobášiacich a sobášnych dní a hodín 

Okrem starostu, ktorý je zo zákona sobášiaci, starosta navrhuje nasledovných poslancov: 

Ing. Hanu Tomečkovú, Beátu Miškolciovú, Ingh. Elenu Vincekovú, Silviu Novoveskú, 

Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, Mariána Kohúta, Milana Lapčíka 

 



Uznesenie číslo 6/6/1/2022                          

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave u r č u j e sobášiacich poslancov: Ing. 

Hanu Tomečkovú, Beátu Miškolciovú, Ing. Elenu Vincekovú, Silviu Novoveskú, 

Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, Mariána Kohúta, Milana Lapčíka 

 

Sobášne dni a hodiny : piatok  9,00 hod. – 14,00 h; sobota 13,00 hod. – 17,00 hod. 

 

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

9/   Voľba zástupcov obce do RADY školy vo Vysokej pri Morave 

Starosta navrhuje odvolať súčasných zástupcov: Ing. Lenku Dvoranovú, Róberta Dinuša, 

Pavla Blahu a voliť do rady školy novozvolených poslancov: Silviu Novoveskú, Ing.  

Elenu Vincekovú, Mariána Kohúta 

Uznesenie číslo 7/7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

a/  odvoláva  členov rady školy: Ing.  Lenku Dvoranovú, Róberta Dinuša, Pavla Blahu 

b/ v o l í  zástupcov obce do Rady školy  ZŚ s MŠ vo Vysokej pri Morave poslancov: 

Silviu Novoveskú, Ing. Elenu Vincekovú, Mariána Kohúta     

za športové kluby: Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.                              

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0  

 

10/ Rôzne 

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne dotazy, ani verejne položené otázky. 

 

11/  Záver 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým poslancom a ostatným prítomným 

za účasť a ukončil zasadnutie o 15:30h. 

 

 

 

Mgr. Andrej Dvoran     Ing. Hana Tomečková  

      starosta obce  

           Marián Kohút 

 

           Overovatelia zápisnice:  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková           

          


