
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  19.9.2013 

 

Uznesenie číslo  184/34/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania rozšírený o bod 7A – 

interpelácia poslancov 

Uznesenie číslo 185/35/5/2013 

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

o kontrolnej činnosti , tieto schvaľuje, konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 19.9.2013 sú 

splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia. 

Uznesenie číslo 186/36/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podanú správu starostu obce  o činnosti za 

obdobie od 25.6.2013 do 19.9.2013  na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané správy predsedov komisií za obdobie od 

25.6.2013 do 19.9.2013 na vedomie. 

Uznesenie číslo 187/37/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o hospodárení obce za I. polrok 2013 

a túto schvaľuje. 

Uznesenie číslo 188/38/5/2013 

Obecné  zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2/2013 : 

                                                                                                                     Príjmová časť             Výdavková časť 

Dotácia na kamerový systém                                                                  13000,00 €                  13000,00 € 

Údržba miestnych komunikácií                                                                 8554,60 €                    8554,60 € 

Originálne kompetencie školstvo úprava platov                                    1457,00 €                    1457,00 € 

 

 

Uznesenie číslo 189/39/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce 

„Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „ s víťazným uchádzačom z procesu verejného 

obstarávania DUVYSTAV, s.r.o., Kupeckého 85, Pezinok. 

 

Uznesenie číslo 190/40/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo na publicitu 

(informačná tabuľa ) „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „ s víťazným uchádzačom 

Františkom  Gažíkom, Potočná 16, Lozorno. 



Uznesenie číslo  191/41/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje Zmluvu o dielo na obnovu a rozšírenie 

kamerového systému v obci Vysoká pri Morave so zhotoviteľom Data Online, s.r.o., Americká ul. č. 1, 

Bratislava. 

Celková hodnota za zhotovenie diela je 16.900,00 EUR. 

 

Uznesenie číslo  192/42/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ a MŠ na 

zakúpenie lavíc a stolov pre 3 triedy v ZŠ v celkovej hodnote 6913,00 €. 

 

Uznesenie číslo 193/43/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomných zmlúv na nebytové 

priestory v budove číslo súpisné 548 na Krátkej ulici – nové zdravotné stredisko- pre lekárky 

- Mudr. Boženu Chmelovú 

- MUDr. Eleonóru Veselú 

- MUDr. Ľubicu Jenisovú, Ambulancia Praktik, s.r.o. 

Platobné podmienky  budú stanovené dodatkom k nájomným zmluvám. 

 

Uznesenie číslo 194/44/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ a MŠ vo Vysokej 

pri Morave na postupné doplnenie školského zariadenia v ZŠ a v školskom klube. 

Poskytnutie dotácie je viazané na výsledok hospodárenia obce za obdobie  III. štvrťroka 2013. 

. 

Uznesenie číslo 195/45/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím finančného príspevku vo výške 

250,00 € na  odmeny pre prvých 5 umiestnených v parkúrovom preteku ZL. Parkúrové preteky 

organizuje Parkúr Club Vysoká pri Morave dňa 12.10.2013. 

Súťaž bude mať názov Skok ZL – „Cena obce Vysoká pri Morave „. 

 

Uznesenie číslo 196/46/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby sa pre zostavovaní rozpočtu obce pre 

rok 2014 uvažovalo s čiastkou 10.000,00 € na opravu strechy kostola. 
( súhlasí 7 poslancov, nesúhlasí 1  ) 

 

Uznesenie číslo 197/47/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s výkonom prác na zabezpečovaní úprav 

v priestore pri kostole v nadväznosti na priľahlé komunikácie. 

 

Uznesenie číslo 198/48/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením automatickej práčky, 2 umývačiek 

riadu a 4 kusov nástenných hodín do budovy MŠ vo Vysokej pri Morave. 

 

 



Uznesenie číslo 199/49/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  určuje pre školský rok 2013/2014 poplatok v MŠ vo 

výške 13,00 € mesačne . 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje pre školský rok 2013/2014 udržiavací poplatok 

v MŠ vo výške 13,00 € mesačne. 

 

Uznesenie číslo 200/50/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom časti parcely číslo 774/1 o výmere 

44 m 2  za cenu  40,00 €/ 1 m 2  žiadateľke Márií Psotovej, Nová ulica č.d. 637, Vysoká pri Morave. 

 

                                                Uznesenie číslo201/51/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  

- berie na vedomie ukončenie Zmluvy o budúcej zmluve s TMG – real, s.r.o. Mamateyova 22, 

Bratislava zo dňa 27.7.2012. Berie do úvahy prekážky, ktoré sa vyskytli v súvislosti s potrebou 

prekládky elektrických rozvodov NV a NN do pozemkov, ktoré sú predmetom Zmluvy 

o budúcej zmluve. 

Z toho dôvodu sa neuplatnia sankcie vplývajúce z nedodržania termínu uhradenia celej 

kúpnej ceny. 

- súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve na parcely číslo 3092/7 a 3092/47 , 

3092/49,3092/50,3092/51,3092/52,3092/53 v k.ú. Vysokej pri Morave s TMG-real, s.r.o. 

Mamateyova 22, Bratislava. 

Kúpna cena  je stanovená vo výške 138.000,00 €. Budúci kupujúci uhradil Obci Vysoká pri 

Morave zálohu 50.000,00 € a časť kúpnej ceny, t.j. 88.000,00 € uhradí budúci kupujúci 

budúcemu predávajúcemu ( Obci Vysoká pri Morave ) do 30.6.2014. 

V prípade nedodržania tejto lehoty má budúci predávajúci nárok na vyplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 10.000,00 €, čím nie je dotknutý nárok budúceho predávajúceho na náhradu 

škody v plnom rozsahu. 

 

                                       Uznesenie číslo 202/52/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo v o Vysokej pri Morave súhlasí í s uložením rozvodov NV a NN do pozemkov  

vo vlastníctve obce a to do parciel číslo 

3092/2,3092/9,3092/10,3092/47,3092/48,3092/49,3092/50,3092/51,3092/52,3092/53, 

3093/1,3095/7,3095/11,3098 k.ú. Vysoká pri Morave a zároveň súhlasí so zriadením vecného 

bremena na uložené vedenia do týchto pozemkov. 

Vecné bremeno bude zriadené v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 

Bratislava. 

 

                                           Uznesenie číslo 203/53/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje poskytnutie odmeny vo výške 30 % za I. 

polrok 2013 hlavnej kontrolórke obce. 

                                                                    

 

                                                                              Dušan  D v o r a n     

                                                                                  starosta obce     


