
UZNESENIA  

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  25.4.2013 

 

Uznesenie číslo  162/12/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania tak, ako je uvedený 

v pozvánke. 

Uznesenie číslo 163/13/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení a konštatuje, že 

uznesenia termínované ku dňu 25.4.2013 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia. 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od  28.2.2013 do 25.4.2013 berie na 

vedomie. 

Uznesenie číslo 164/14/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  bez pripomienok berie na vedomie správu o činnosti 

starostu obce za obdobie od 28.2.2013 do 25.4.2013 ako i správy predsedov komisií na toto isté 

obdobie. 

Uznesenie číslo 165/15/2/2013 

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

2013. 

Uznesenie číslo166/162/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  

- schvaľuje záverečný účet obce k 31.12.2012 bez výhrad. 

- berie na vedomie :  

- odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k záverečnému účtu obce 

k 31.12.2013  

                                                - správu audítora k hospodáreniu obce na rok 2012 

 

Uznesenie číslo 167/17/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo 3/2013 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave( odsúhlasené 9 poslancami). 

 



Uznesenie číslo  168/18/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o doterajšom priebehu verejného 

obstarávania projektu „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „. 

Uznesenie číslo  169/19/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí   s predajom časti parcely číslo 107/2 za 

cenu26,50 EUR/1m2, za podmienky vypracovania geometrického plánu na náklady žiadateľky. 

K zameraniu pozemku bude prizvaná komisia pre výstavbu a ŽP. 

 

Uznesenie číslo  170/20/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom cca 30 m 2  z verejného 

priestranstva  pri „ Buffete pod Šancem“ vo Vysokej pri Morave spoločnosti V.I.P. COM, s.r.o., 

Agátová 7/C, Bratislava. 

Podmienky : Prenájom na obdobie od 1.5.2013 – 30.9.2013. 

                       Povinnosť údržby okolia Buffetu a letnej terasy v zmysle VZN o vytváraní ŽP, ako i VZN 

                       o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch. 

                       Vlastné smetné nádoby na komunálny odpad, sklo a PET fľaše. 

                       Mobilné WC pre návštevníkov. 

                       Nájomné vo výške 332,00 EUR na celé  obdobie uhradiť  v deň podpisu nájomnej zmluvy. 

Uznesenie číslo  171/21/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  prejednalo ponuku na bezodplatný  prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku   štátu  4 stavby – vojenské opevnenia  v hodnote spolu  2187,54 EUR.Obecné 

zastupiteľstvo   nesúhlasí s darovacou zmluvou na tieto stavby. 

Uznesenie číslo 172/22/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s kúpou podielu 1/24 podielového 

spoluvlastníka parciel číslo 2521/1,2521/2,2521/6,2521/7,2521/8 o celkovej výmere 161 m 2  p. 

Róberta Trepku, bytom Patrica Lumumby 78, Ostrava. 

Uznesenie číslo 173/23/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zákonnú úpravu platov starostu obce a hlavnej kontrolórky 

pre rok 2013 a potvrdzuje platnosť uznesenia číslo 87/12/1/2012 zo dňa 15.3.2012 o zvýšení 

základného platu starostovi obce. 

Uznesenie číslo  174/24/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  

- s výdavkom a jeho úhradou vo výške 1689,62 EUR na rekonštrukciu alarmu v budove OcÚ 

s výmenou komponentov a hlásenie zmeny stavu vrátane narušenia objektu na tri 

mobilné telefóny a vybudovanie novej podústredne pre ochranu dielne, WC a dvora 

v hodnote 851,40 EUR 

- s úhradou faktúry  vo výške 680,00 EUR za píly 

- s úhradou faktúry vo výške 1665,00 EUR za kosačky 



- s úhradou faktúry vo výške 1823,40 EUR za rozšírené príslušenstvo ku kosačkám 

- so zakúpením uhlovej brúsky 125, uhlovej brúsky 230 a vŕtacieho kladiva v sume 342,60 € 

- súhlasí so zakúpením čistiaceho stroja na kanalizáciu v sume 1680,57 EUR s DPH. 

 

 

Návrh na uznesenie číslo 175/25/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou vo výške 3850,00 EUR na 

obnovu a rozšírenie kamerového systému v obci. 

 

Uznesenie číslo  176/26/2/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zverejňovaním neplatičov a výšky dlhu na 

miestnych daniach a poplatkoch na webovej stránke obce www.vysokaprimorave.sk. 

Systém zverejnenia ako i termín spresní  finančná komisia. Pred zverejnením neplatičov budú títo 

o tejto možnosti  informovaní. 

 

 

                                                                                                      Dušan  D v o r a n                                                                   

                                                                                                      starosta obce                                                                          

                                                                                   

 


