
UZNESENIA 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  16.6.2017 

Uznesenie číslo 194/24/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok, 

dodatkov a zmien. 

(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

Uznesenie číslo 195/25/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 

16.6.2017 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia. 

( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

Uznesenie číslo 196/26/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez pripomienok 

- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 21.4.2017 do 16.6.2017 

- Správu o činnosti komisií za obdobie od 21.4.2017 do 16.6.2017 

( súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

                              

Uznesenie číslo 197/27/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením vecného bremena ako účastník  

Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SPP-distribúca, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 

Bratislava 825 11.Obec ako povinná z vecného bremena je výlučným vlastníkom parcely  reg. „E“ číslo 

775/6, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV číslo 4158 a dáva súhlas na zriadenie vecného 

bremena, ktoré spočíva v povinnosti Obce strpieť na parcele číslo 775/6 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 

ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 2/2017 na vyznačenie vecného bremena na 

priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dna 26.2.2017, vyhotoveného firmou Ing. Matej Holý, 

geodetické práce, Bratislavská 19, Svätý Jur, úradne overeného Správou katastra Ing. Vladimír 

Stankovský pod číslom 123/2017 dňa 10.2.2017 

- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 

údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 

vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

( s uznesením súhlasí 8poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8 ). 

Uznesenie číslo 198/28/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prijíma na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi 

darcom Zdenkom Tokošom, Veľkomoravská ul. č.d. 2415/8, Malacky a Obcou Vysoká pri Morave dar 

a to parcelu číslo 535/4 o výmere 181 m 2 orná pôda, parcela reg. „C“ v k.ú. Vysoká pri Morave. 

( s uznesením súhlasí 8 poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8.) 

Uznesenie číslo 199/29/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na predaj časti parcely číslo 4685, parcela reg. „E“ 

žiadateľom Petrovi a Slavomíre Holbovým. 



Podmienka : vlastný GP, cena za 1m2 26,60 €. 

Predaj s presnou výmerou pozemku bude schválený na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva. 

( s uznesením súhlasí 8 poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8). 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie na vedomie výsledok výberového konania na 

funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ vo Vysokej pri Morave  funkčné obdobie, t.j. do 31.8.2022. 

Riaditeľom pre nasledujúce funkčné obdobie bol Radou školy zvolený Pavel Benca. 

Uznesenie číslo 200/30/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje ocenenie občanov obce na oslavách letného 

slnovratu dňa 24.6.2017: 

Hane Maxianovej st. – za dlhoročnú činnosť a vedenie mládeže v Dobrovoľnom hasičskom zbore 

Ivanovi Klasovi ml. – za príkladné vedenie detí a mládeže v prípravke futbalistov 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

 

Uznesenie číslo 201/31/2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženie  Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (ŽoNFP ) za účelom realizácie projektu s názvom projektu „Obstaranie záhradných 

kompostérov v obci Vysoká pri Morave „ realizovaného v rámci výzvy Podpora predchádzania vzniku 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23  

- Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

z celkových   oprávnených  výdavkov. 

- Spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, čo predstavuje 4276,80 EUR 

z hodnoty predloženého projektu 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

 

Uznesenie číslo 202/32/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie číslo 192/22/2/2017 zo dňa 

21.4.2017. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

 

Uznesenie číslo 203/33/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s 5 %- nou spoluúčasťou pri nenávratnom 

finančnom príspevku na rekonštrukciu a obnovu Hasičskej zbrojnice, ktorý bude poskytnutý 

z Ministerstva vnútra SR. 

 

( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8). 

 

Uznesenie číslo 204/34/3/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce na II. polrok 2017. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8 ). 

 

 

 

Dušan  D v o r a n v.r. 

starosta obce 


