
UZNESENIA 

z rokovania  obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave  

zo dňa 19.12.2013 

 

 

Uznesenie číslo 214/64/6/2013 

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

uvedený na pozvánke na zasadanie. 

Uznesenie číslo 215/65/6/2013 

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

dňu 19.12.2013 sú splnené, dlhodobé sa priebežne plnia. 

Správu hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti berie OcZ na vedomie. 

Uznesenie číslo 216/66/6/2013 

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

za obdobie od 18.11.2013 do 19.12.2013 na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívne správy predsedov komisií o činnosti 

za obdobie od 18.11.2013 do 19.12.2013. 

 

Uznesenie číslo 217/67/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší VZN 

- o vytváraní ŽP v obci 

- o poplatkoch za úkony, ktoré sa vykonávajú na obecnom úrade 

- o ochrane verejného poriadku 

- o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

Ukladá pripraviť návrhy  nových VZN o vytváraní ŽP v obci, o ochrane verejného poriadku 

a o verejnej kanalizácií a odpadových vodách. 

Zodpovední : JUDr.Anna Poláková,prednostka OcÚ, Milan Lapčík,predseda komisie pre ŽP, 

                        Mgr.Martina Koreničová, predsedníčka komisie pre verejný poriadok,   

Termín : 28.2.2014. 

(Hlasuje 8 poslancov) 

 



Uznesenie číslo 218/68/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN obce Vysoká pri Morave číslo 

1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady 

a komunálne odpady. 

( Hlasuje 8 poslancov ) 

Uznesenie číslo 219/69/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet obce Vysoká pri Morave 

pre rok 2014 a rozpočet obce pre roky 2014-2016. 

(Hlasuje 8 poslancov) 

Uznesenie číslo 220/70/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3/2013. 

 

Uznesenie číslo 221/71/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím finančného príspevku 

vo výške 200,00 EUR OFK JUNIORTEAM Vysoká pri Morave na zimné sústredenie. 

 

Uznesenie číslo222/72/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím odmeny hlavnej 

kontrolórke obce  vo výške 30 % za II. polrok 2013. 

Schvaľuje poskytnutie odmien poslancom a členom komisií v zmysle odmeňovacieho 

poriadku za obdobie II. polroka 2013. 

Uznesenie číslo 223/73/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje cenník úhrad za služby 

poskytované obcou občanom a právnickým osobám podľa návrhu, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia. 

Uznesenie číslo 224/74/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje výdavok vo výške 2053,88 € 

ako spoluúčasť Obce na oprave miestnych komunikácií Družstevná, Nám.Oslobodenia, časť 

Krížnej a Továrenskej ulice. 

Uznesenie číslo 225/75/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s navrhovanou výstavbou rodinného 

domu na parcele číslo 2652/2 na Slnečnej ulici vo Vysokej pri Morave pri dodržaní 

technických podmienok predĺženia inžinierskych sietí v zmysle schváleného územného 

plánu. Predĺženia inžinierskych sietí  sú stavebníci povinní zrealizovať v technických 

parametroch uvedených v územnom pláne schválenom v roku 2005 na vlastné náklady. 



Pripojenie na obecnú kanalizačnú sieť je nutné konzultovať so správcom kanalizácie – 

Obcou Vysoká pri Morave ( pracovník Karol Dvoran ). 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie skutočnosť, že stavebníci na parcele číslo 2652/2 

odčlenili zo svojej parcely časť a tým vytvorili možnosť rozšírenia komunikácie do 

budúcnosti. 

Uznesenie číslo  226/76/6/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri  Morave berie na vedomie spoluúčasť 5 % z faktúr za 

mesiace október a november 2013 v hodnote 5575,41 € a schvaľuje práce naviac podľa 

návrhu komisie pre výstavbu v hodnote 3342,62 €. 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 


