
UZNESENIA 

z  rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 10.4.2014 

Uznesenie číslo 236/9/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave dopĺňa program rokovania o bod : 

12A/ Návrh  zmeny a doplnkov VZN číslo 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie číslo 237/10/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o kontrole uznesení 

a konštatuje, že uznesenia  termínované ku dňu 10.4.2014 sú splnené. 

Taktiež berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 22.1.2014. 

Uznesenie číslo 238/11/3/2014 

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

a predsedov komisií  za obdobie od 22.1.2014 do 10.4.2014 bez pripomienok na vedomie. 

Uznesenie číslo 239/12/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet  obce ku dňu 31.12.2013. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje použiť prebytok hospodárenia roku 2013  
vo výške 151 918,00 € na tvorbu rezervného fondu. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie stanovisko hl. kontrolórky 

k záverečnému účtu obce Vysoká pri Morave za rok 2013. 

Uznesenie číslo 240/13/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  prerokovalo správu o hospodárení obce za rok 2013 

a túto bez pripomienok schvaľuje. 

 

Rozpočtové opatrenie číslo 1/2014 

Úpravy v príjmovej časti: pôvodné 1. úprava rozdiel 

dotácia na životné prostredie 200,00 204,66 4,66 

dotácia na CO 200,00 187,20 -12,80 

dotácia na matriku 2 800,00 2 807,33 7,33 

dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 700,00 720,72 20,72 

dotácia na miestne komunikácie 100,00 94,35 -5,65 

dotácia na stavebný úrad 2 000,00 2 031,12 31,12 

doplatok na PKŠ 248 000,00 252 749,00 4 749,00 

dotácia na vzdelávacie poukazy 0,00 3 663,00 3 663,00 

dotácia na výchovu detí v MŠ  0,00 4 069,00 4 069,00 

dotácia na sociálne 0,00 1 230,00 1 230,00 

SPOLU-bežné príjmy 927 085,00 940 841,38 13 756,38 

        



SPOLU-kapitálové výdavky 75 457,88 75 457,88 0,00 

        

SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Úpravy vo výdavkovej časti: 
      

dotácia na životné prostredie 200,00 204,66 4,66 

dotácia na CO 200,00 187,20 -12,80 

dotácia na matriku 2 800,00 2 807,33 7,33 

dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 700,00 720,72 20,72 

dotácia na miestne komunikácie 100,00 94,35 -5,65 

dotácia n stavebný úrad 2 000,00 2 031,12 31,12 

SPOLU-bežné výdavky 490 385,00 490 430,38 45,38 

dotácia na predškolskú výchovu 0,00 4 069,00 4 069,00 

dotácia na originálnu kompetenciu školy 150 000,00 154 069,00 4 069,00 

doplatok na PKŠ 248 000,00 252 749,00 4 749,00 

dotácia na vzdelávacie poukazy 0,00 3 663,00 3 663,00 

dotácia na sociálne 0,00 1 230,00 1 230,00 

dotácia na prenesenú kompetenciu školy 248 000,00 257 642,00 9 642,00 

        

SPOLU-kapitálové výdavky 90 157,88 90 157,88 0,00 

        

SPOLU-finančné operácie 24 000,00 24 000,00 0,00 

 

 

Uznesenie číslo 241/14/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo návrh rozpočtového opatrenia číslo 1/2014 

a tento schvaľuje. 

Uznesenie číslo 242/15/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Doplnok číslo 1 Všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Sadzba poplatku je 0,01083€/1liter komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je nasledovný: 

240 l nádoba vývoz 12x ročne           31,20€ 

240l nádoba vývoz 26x ročne             62,40€ 

240l nádoba vývoz 52x ročne           124,80€ 

240l nádoba vývoz 6x ročne ( letná) 15,60€ 

 

Uznesenie číslo 243/16/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie na vedomie správu o vyhodnotení plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za roku 2008 – 2013.  

Uznesenie číslo 244/17/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami navyše vo výške 7304,27 € pri 

realizácií projektu  „ Revitalizácia centra Obce Vysoká pri Morave „. 

 



                                                       Uznesenie číslo 245/18/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo  vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce pri výmene okien v MŠ vo 

výške 2.115,80 €.                                         

                                              Uznesenie číslo 246/19/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce pri zaobstaraní    

navigačného systému a informačných skriniek v hodnote 736,72 €. 

Uznesenie číslo 247/20/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že 10 mesiacov po povodni  z júna 2013 

neprišlo k oprave krízového miesta na betónovom múre v intraviláne obce Vysoká pri Morave. 

OcZ  doporučuje  starostovi obce obrátiť sa listom na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

a žiadať vysvetlenie, aké konkrétne opatrenia táto organizácia vykonáva pre ochranu obyvateľov 

a majetku našej obce. 

Uznesenie číslo 248/21/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením 7/8 t.j. 182 m 2   z parcely číslo 180 

za cenu 26,60/1 m2 , t.j. 4.841,20 € od Františky Grillusovej, Švantnerova 5, Bratislava 841 02. 

Uznesenie číslo 249/22/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri  Morave súhlasí s vyznamenaním : 

titulom „Posol obce „ pre pani Annu Pápežovú , predsedníčku MO JDS 

ocenenie „Za obetavú prácu  v hasičskom zbore „  pre  pani Štefániu Smolinskú 

                 „Za aktívnu prácu v školstve „ pre pp. Annu Ťukálkovú a Annu Plachovú 

                 „ Za šírenie dobrého mena obce „ pre p. Etelu Dvoranovú. 

Ocenenia budú odovzdané verejne na oslavách Letného slnovratu dňa  21.6.2014 

                                                  Uznesenie číslo 250/23/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu NKÚ SR o kontrole 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov a majetku subjektov územnej 

samosprávy pri správe , údržbe a obnove miestnych komunikácií. 

 

Návrh na uznesenie číslo 251/24/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s návrhom Zmluvy o partnerskej spolupráci 

medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg v Rakúsku. 

Uznesenie číslo 252/25/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou nehnuteľnosti  - prebytočného 

majetku štátu halový sklad súp. číslo 734 na LV číslo 489, na pozemku p.č. 2571/1 a pozemok p.č. 

2571/2 v k.ú. Vysoká pri Morave  od Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Uznesenie číslo 253/26/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na parcelu číslo 

4684/42 za ročný poplatok 1,00 €, pre Bratislavský samosprávny kraj na vybudovanie cyklistického 

odpočívadla. 



 

 

 

Uznesenie číslo 254/27/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom parcely číslo 2652/1 o výmere 392 

m 2   , trvalé trávnaté porasty, parcela reg.“C“, vedená na LV číslo 878 v k.ú. Vysoká pri Morave, 

žiadateľom Mgr. Veronike Sivákovej a Mgr. Jaroslavovi Drozdovi. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, parcela môže byť zmysluplne využívaná len žiadateľmi. 

Nie sú na nej žiadne inžinierske siete , ich vybudovanie je možné len cez pozemok vo vlastníctve 

žiadateľov. Platný územný plán obce neuvažuje so stavebným pozemkom  vo výmere menšej ako  

600 m 2 , takže samotná parcela nie je ani stavebným pozemkom. 

Cena za pozemok sa určuje  26,60 €/1 m 2,  t.j. 10.427,20 €. 

(Za uznesenie hlasuje 9 poslancov z celkového počtu 9, t.j. 100 %.) 

 

Uznesenie číslo 255/28/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  súhlasí s odpredajom časti verejného priestranstva 

z parcely číslo 775/6  do novovytvorených parciel číslo 143/5 o výmere  18 m 2  a do parcely 

číslo775/70 o výmere 57 m 2. Žiadateľke Ing. Renáte Pečovej, Rôntgenova 20, Bratislava. 

Spolu ide o predaj 75 m 2  za cenu 26,60 €/1 m 2  t.j. za predávaných 75 m 2  1.995,00 €. 

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na požadovaných novovytvorených 

parcelách stojí časť domu číslo 402, a tiež sú parcely už dlhodobo oplotené jestvujúcou vlastníčkou 

a jej právnymi predchodcami. 

Uznesenie číslo 256/29/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  doporučuje starostovi  dať  vypracovať znalecký 

posudok na hodnotu budovy číslo súpisné 177 ( Dom služieb)  a vyhlásiť  verejné ponukové konanie 

na  jej predaj. 

Uznesenie číslo 257/30/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného 

bremena, v prospech  Branislava Krška a manželky a každodobých vlastníkov parciel 

3092/8,3092/18,3092/29, ktoré spočíva v práve vedenia a uloženia všetkých inžinierskych sietí cez 

pozemky p.č. 3092/49 a 3092/50 . 

                                                 Uznesenie číslo 258/31/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy na Lekáreň vo 

Vysokej pri Morave na Krátkej ulici č. 2  pre nájomcu PHARMADDIST, s.r.o. ,Ľudovíta  Fullu č.  5274, 

Malacky. 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, mesačné nájomné 150,00€ , merače energií budú prevedené 

na nájomcu, ktorý si bude spotrebu uhrádzať v plnom rozsahu. 

 

 

 



Uznesenie číslo 259/32/3/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na pozemok pre 

Buffet  Pod  Šancem na obdobie od 1.5.2014 do 30.9.2014 za cenu 332,00 €, ktoré musia byť 

uhradené pri podpise zmluvy. 

Podmienky prenájmu sa oproti minulému roku nemenia. 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 

 


