
Uznesenia 

zo zasadania obecného zastupiteľstva 

Vysokej pri Morave 21.4.2017 

 

Uznesenie číslo 179/9/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez dodatkov 

a zmien. 

( súhlasí 8 poslancov z počtu 8 prítomných ) 

Uznesenie číslo180/10/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo a schvaľuje správu o plnení 

uznesení zo zasadnutí OcZ a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 21.4.2017 sú 

splnené. 

( súhlasí 8 poslancov z počtu prítomných 8 ) 

 

Uznesenie číslo 181/11/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie a bez pripomienok  

-  správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.2.2017 do 21.4.2017 

- Správy o činnosti komisií za obdobie od 16.2.2017 do 21.4.2017 

( súhlasí 8 poslancov z počtu prítomných 8 ) 

Uznesenie číslo 182/12/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

- Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu k 31.125.2016 

- Správu audítora k hospodáreniu za rok 2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet obce k 31.12.2016 

bez výhrad. 

( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

Uznesenie číslo 183/13/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za obdobie I. 

štvrťroka 2017 bez pripomienok. 

(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

Uznesenie číslo 184/14/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom  novovytvorených   parciel 

4505/517 o výmere 61 m 2 , 4505/519 výmera 8 m 2 , 4505/520 výmera  78 m 2 ,  

spolu 147 m 2 . 

Cena za 1 m 2 je 26,60 €, spolu za predávanú výmeru 3910,20 €. 

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, na uvedených parcelách je hospodárska 

budova vo vlastníctve žiadateľov, nikto iný ju nemôže využívať. 

Náklady spojené s prevodom nehnuteľností a s vypracovaním GP hradia kupujúci. 

(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 



Uznesenie číslo 185/15/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s prenájmom časti parcely číslo 

4684/26 na umiestnenie letnej terasy pred Bufetom pod Šancom. 

Podmienky prenájmu: Nájomné 332,00 € uhradiť pri podpise nájomnej zmluvy 

                                         Údržba okolia bufetu( výlevka odpadovej vody z bufetu nesmie ústiť  

                                         na  verejný, ani súkromný pozemok, ale musí byť zrealizovaná  

                                         v zmysle zákona o odpadoch) 

                                         Dodržiavanie schválených prevádzkových hodín 

                                         Vlastná smetná nádoby, vlastná nádoba na PET fľaše a sklo  
                                                 ( preukázať sa   zmluvou s A.S.A.) 

                                         WC pre zákazníkov 

                                         Sprístupnenie vonkajších priestorov za účelom kontroly údržby okolia  

                                         Buffetu ( výlevka odpadovej vody z bufefu nesmie ústiť na verejný ani  

                                            súkromný pozemok, ale musí byť zrealizovaná v zmysle zákona o odpadoch ) 

( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8) 

Uznesenie číslo 186/16/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom novovytvorených parciel 

775/83,775/87,775/85 spolu o výmere 138 m 2  žiadateľom Štefanovi Šlacerovi a Anne 

Ulrichovej, rod. Šlacerovej. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených parcelách je sčasti postavený 

rodinný dom číslo súpisné 300, ktorý je v súčasnej dobe predmetom dedičstva a dedičia až 

pri dedičskom pojednávaní zistili, že  pôvodní vlastníci  mali nevysporiadaný pozemok. 

Cena za predávaný pozemok je 26,60 €/1 m 2 , t.j. 3670,80 €,. 

Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, ako i náklady spojené s vyhotovením 

GP hradia kupujúci. 

(Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8) 

 

 

Uznesenie číslo 187/17/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s preložením 2 lavičiek na Námestí 

Oslobodenia na iné miesto . 

(Záležitosť sa môže riešiť v budúcnosti v súvislosti s demoláciou budovy 285 a výstavbou 

komunikácie  cez lokalitu Mláka ) 

 

Uznesenie číslo 188/18/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  so zaradením parcely číslo 4667/2 

do Zmien a doplnkov územného plánu obce. 

( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

  

 

 

Uznesenie číslo 189/19/2/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s prerušením prevádzky v MŠ Vysoká 

pri Morave na obdobie od 3.7.2017 do 14.7.2017 a   od 14.8.2017 do 25.8.2017 



spolu 4 týždne. Riadna prevádzka začne 28.8.2017. 

Poplatok mesačne za toto obdobie 7,50 EUR. 

( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )           

 

                                                        Uznesenie číslo 190/20/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje výberové konanie na funkciu 

riaditeľa ZŠ a MŠ vo Vysokej pri Morave k termínu nástupu 1.9.2017.Schvaľuje podmienky 

výberového konania, ukladá ich zverejniť v Učiteľských novinách, v týždenníku Malacko ako 

i na webovej stránke obce. 

Termín doručenia dokladov je do 30.,5.2017 do 12.00 hod. 

(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

Uznesenie číslo 191/21/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

číslo 5/2017  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva bez pripomienok. 

( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

Uznesenie číslo  192/22/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie číslo 1076/6/2/1/2017 

zo dňa 16.2.2017. 

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce vyhlasuje verejné výberové 

konanie na prenájom priestorov bývalej zubnej ambulancie. 

Podmienky prenájmu budú pred zverejnením prerokované v komisii finančnej a správy 

obecného majetku. 

(Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

 

Uznesenie číslo 193/23/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo poveruje spracovateľa ÚP obce pripraviť variantu pre ďalšie 

zmeny a doplnky územného plánu a to v priestoroch bývalého PS-útvaru, kde pozemok 

obce nie je definovaný pre výstavbu rodinných domov, a tiež je treba začleniť do 

územného plánu most Vysoká pri Morave – Marchegg, ako aj cestný most Vysoká pri 

Morave – Baumgarten. 

( Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 ) 

 

 

Dušan D v o r a n, v.r. 

starosta obce       


