
UZNESENIA 

 z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 18.12.2014 

Uznesenie číslo 2/2/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje  program rokovania so zmenou  postupnosti  

prejednávania správ : 

Bod číslo 11 – správa o činnosti komisií bude zaradený ako bod číslo 7 

Bod číslo 12 – interpelácia poslancov bude zaradený ako bod číslo 8 

Uznesenie číslo 3/3/2/2014 

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

uznesenia sa priebežne plnia. 

Nesplnenými  uzneseniami sa budú zaoberať príslušné komisie. 

Uznesenie číslo 4/4/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie podané  správy starostu obce  a predsedov komisií  za obdobie od 

24.10.2014 do 18.12.2014 na vedomie. 

Uznesenie číslo 5/5/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo 1/2015 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne dopady a drobné stavebné odpady. 

( uznesenie schválilo  9 poslancov) 

Uznesenie číslo 6/6/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje pre rok 2015 úhrady za služby poskytované 

obcou občanom a organizáciám. 

Druh  služieb a výška úhrad sú  prílohou zápisnice. 

(Uznesenie schválilo 9 poslancov) 

 

Uznesenie číslo 7/7/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet obce pre rok 2015 s výhľadom na 

roky 2016 -2017. 

(Uznesenie schválilo9  poslancov) 

 

Uznesenie číslo 8/8/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5/2014: 

 

Úpravy v príjmovej časti: 4. úprava 5. úprava rozdiel 

dotácia na deti v predškolskej výchove 4 069,00 4 123,00 54,00 

dotácia na deti zo sociálne 
znevýhod.prostredia 

1 230,00 1 128,00 -102,00 

dotácia na prenesenú kompetenciu školy 252 749,00 260 752,00 8 003,00 

SPOLU-bežné príjmy 987 743,14 995 698,14 7 955,00 

        

dotácia na rozšírenie kamerového systému 0,00 13 000,00 13 000,00 



SPOLU-kapitálové výdavky 163 457,88 176 457,88 13 000,00 

        

SPOLU-finančné operácie 151 918,00 151 918,00 0,00 

        

Podnikateľská činnosť 58 750,00 58 750,00 0,00 

Úpravy vo výdavkovej časti: 
      

SPOLU-bežné výdavky 650 808,83 650 808,83 0,00 

        

dotácia na deti v predškolskej výchove 4 069,00 4 123,00 54,00 

dotácia na originálnu kompetenciu školy 154 069,00 154 123,00 54,00 

        

dotácia na deti zo sociálne 
znevýhod.prostredia 

1 230,00 1 128,00 -102,00 

dotácia na prenesenú kompetenciu školy 252 749,00 260 752,00 8 003,00 

dotácia na prenesenú kompetenciu školy 257 642,00 265 543,00 7 901,00 

        

SPOLU-kapitálové výdavky 178 899,08 178 899,08 0,00 

        

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

        

Podnikateľská činnosť 58 750,00 58 750,00 0,00 

 

(Uznesenie schválilo 9 poslancov ). 

 

Uznesenie číslo 9/9/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo žiadosť a súhlasí s predajom parcely číslo 

3092/59 o výmere 24 m 2  Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava za cenu  

100,00 EUR. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, jedná sa o riešenie dodávky elektriny pre širšiu lokalitu obce, 

ide o verejný záujem. 

 

Uznesenie číslo 10/10/2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje poskytnutie odmien poslancom a členom 

komisií za II. polrok 2014 v zmysle odmeňovacieho poriadku. 

Schvaľuje poskytnutie odmeny hlavnej kontrolórke obce za II. polrok 2014 vo výške 30 %. 

 

 

 

Dušan D v o r a n 

                                                                             starosta obce                                                                                         

  

                                                                                                                 

 

 


