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UZNESENIA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 
zo dňa 23.8.2018 

 
 

Uznesenie č. 277/33/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok a 
dodatkov. 

 
(Uznesenie schvaľuje 8  poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9). 
 
Uznesenie č. 278/34/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení a konštatuje, že 
uznesenia termínované ku dňu 23.8.2018 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.   
 
 (Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9). 
 
Uznesenie č. 279/35/5/2018  
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenia z roku 2017, ktoré sa v súčasnosti stali 
nesplniteľné,  a to uznesenia č. 176/6/1/2017, 199/29/3/2017, 213/43/4/2017 a 226/56/5/2017.  
 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9). 
 
Uznesenie č. 280/36/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie : 
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018 
- Správu o činnosti komisií za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018 

 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9). 
 
Uznesenie č. 281/37/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za obdobie I. polroka 
2018 bez pripomienok.  

 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9).  
 
Uznesenie  číslo 282/38/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje darovanie parcely číslo 4684/66 ( Register 
E ) o výmere 142 m2 s tým, že na parcele bude zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku 
obdarovaného, t.j. Obce Vysoká pri Morave, že nikdy v budúcnosti nebude parcela ani jej časť 
scudzená. Dar sa s  vďakou  prijíma. 
 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9  a z počtu 9) 
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Uznesenie  číslo 283/39/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom časti parcely číslo 775/6, 
vedenej na LV číslo 4158 k.ú. Vysoká pri Morave žiadateľom Andrea Urbaničová ¼ ,Jaroslav 
Urbanič ¼  a Jarmila Kimličková, rod. Urbaničová½. 
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 32/2001, overeným Okresným úradom v Malackách Ing. 
Františkom Smižanským pod číslom 517/2001 a to novovytvorená parcela číslo 775/24 o výmere 
23 m2 a diel 5 parcely číslo 171/5 o výmere 13 m2 , ( t.j. spolu 36 m2). 
Cena za  predávanú nehnuteľnosť je 26,60€/m2 , t.j. 957,60 €. 
Na nehnuteľnosti p.č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 
44/b, Bratislava a  Západoslovenskej  distribučnej , a.s. Čulenova 6, Bratislava. 
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na predávanej nehnuteľnosti stojí sčasti 
dom číslo súpisné 320 vo vlastníctve žiadateľov , časť je vo dvore a časť tvorí predzáhradku domu. 
Žiadatelia a ich  predchodcovia užívajú  uvedené nehnuteľnosti viac ako 50 rokov a nikto iný ich 
nemôže využívať. 

 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9) 
 
Uznesenie číslo 284/40/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom časti parcely číslo 775/6 a to 
výmeru 5 m2 žiadateľovi Ing. Mariánovi Mackovi, vlastníkovi rodinného domu číslo 387 na Krížnej 
ulici vo Vysokej pri Morave. 
Cena za predávanú časť nehnuteľnosti je 26,60 €/ m2, t.j. 133,00 €. 
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 77/2018. 
Na nehnuteľnosti p. č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44 
b, Bratislava a Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava. 
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko predávaná časť parcely 775/6 je viac ako 
50 rokov v užívaní súčasných aj predchádzajúcich vlastníkov domu číslo  387 vo Vysokej pri 
Morave. Nikto iný nemôže odpredávanú časť použiť. 

 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9 ) 
 
Uznesenie číslo 285/41/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s použitím 30.890,50 € na realizáciu projektu 
„ Obnova obalových konštrukcií materskej školy Vysoká pri Morave“ 

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

 
 
 
Dušan D v o r a n 
starosta obce 
 


