
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  12.3.2015 

 

Uznesenie číslo11/11/3/2015 

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

pozvánke. 

 

Uznesenie číslo 12/12/3/2015 

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

uznesenia, termínované ku dňu 12.3.2015 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. 

 

Uznesenie číslo 13/13/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo správu starostu obce o činnosti za obdobie od 18.12.2014 do 

12.3.2015 a túto berie na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo správy o činnosti jednotlivých komisií za obdobie od 18.12.2014 do 

12.3.2015 a tieto berie na vedomie. 

 

Uznesenie číslo 14/14/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo 3/2015 o podmienkach držania 

psov v obci Vysoká pri Morave. 

 

Uznesenie číslo 15/15/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za rok 2014 . 

 

Uznesenie číslo 16/16/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o vykonaní inventarizácie pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2014. 

                                                 Uznesenie číslo 17/17/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom časti parcely číslo 4684/26  na obdobie od 1.4.2015  do 

30.9.2015 p. Jarmile  Benekovej, Robotnícka ul. 536/103 Vysoká pri Morave na terasu k „ Buffetu pod 

Šancem“. 

 

Výška nájomného za uvedené obdobie 332,00 € splatné naraz , najneskôr v deň podpisu nájomnej 

zmluvy. 

Povinnosti nájomcu: - údržba okolia prenajatej nehnuteľnosti  

                                                      dodržiavanie schválených prevádzkových hodín 

                                                      dodržiavanie zákona o odpadoch ( výlevka odpadovej vody z bufetu 

                                                     nesmie ústiť na verejný, ani súkromný pozemok ) 

                                                      vlastná smetná nádoba, vlastná nádoba na PET fľaše a sklo 

                                                      WC pre zákazníkov     

 

 



Uznesenie číslo 18/18/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo predajom podielu 491,5/12888 z parcely číslo 4493 v k.ú. Vysoká 

pri Morave, LV číslo 4248  . 

Zámer predať podiel sa zverejní na www.vysokaprimorave.sk, ako i na úradnej tabuli obce, nakoľko 

ide o podielové spoluvlastníctvo 

cena 26,60 €/1 m 2 , t.j. za predávaných 87 m 2  2314,20 € 

Uznesenie číslo 19/19/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí   s predajom parcely číslo 4668/9 o výmere 7 m2  za cenu  

26,60 €/1 m 2 , t.j. celkom za 186,20 €. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko  len žiadateľ môže využiť tento pozemok, keďže tvorí 

predzáhradku k jeho novostavbe. Jedná sa majetkovoprávne  vysporiadanie dlhodobo jestvujúceho 

stavu. 

Uznesenie číslo 20/20/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí   s pridelením 2-izbového bytu v učiteľskej bytovke p. Mgr. Gabriele 

Gabrišovej, Továrenská ul. č.d. 374/37 za rovnakých podmienok, ako sa prenajímajú byty učiteľom 

v tejto budove. 

Uznesenie číslo 21/21/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s pridelením 2-izbového bytu v učiteľskej 

bytovke p. Mgr. Petrovi  Mydliarovi, Vavilovova 234, Bratislava, pretože neprijíma jeho podmienky 

prenájmu. 

         Uznesenie číslo 22/22/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce vo výške 4550,00 € na 

rozšírenie kamerového systému. 

Spoluúčasť bude financovaná z rezervy na rok 2015. 

 

Uznesenie číslo  23/23/3/201 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozčlenenie projektu kanalizácie. Schvaľuje 

sumu 886 € bez DPH( 1063,20 € s DPH)  za vykonanie úprav projektu. Finančná časť je rozpočtovaná 

pre rok 2015. 

Uznesenie číslo 24/24/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o možnosti výstavby 

cezhraničných cyklo-dopravných spojení medzi Slovenskom a Rakúskom. Víta túto iniciatívu 

a deklaruje, že je pripravené pomáhať pri realizácii projektu. 

 

Uznesenie číslo 25/25/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektu firmou VF Project 

a marketing, s.r.o. Šaľa-Veča v sume 1000,00 € bez DPH na cezhraničné stretnutie obyvateľov obcí 

Vysoká pri Morave, Marchegg,  Vedrovice  a  Szombathely  v dňoch 18. a 19. septembra 2015. 

http://www.vysokaprimorave.sk/


( 

Uznesenie číslo 26/26/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu na elektronickú signalizáciu pre kultúrny dom 

a pre materskú školu. 

Obstaranie dodávateľa bude výberovým konaním. 

 

Uznesenie číslo 27/27/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou pri projekte Doplnenie 

zariadenia kultúrneho domu vo výške 355,20 € z celkovej čiastky 6355,20 €. 

 

Uznesenie číslo 28/28/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou 10.000,00 € na výmenu  časti strešnej 

krytiny miestneho kostola s priamou úhradou firme, ktorá tieto práce realizuje. 

 

Unesenie číslo 29/29/3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie zmluvy  medzi Obcou Vysoká pri 

Morave a firmou DataOnline na rozšírenie kamerového systému  vo výške nákladov 17.550,00 € 

 

 

Dušan  D v o r a n     v.r. 

starosta obce 

 

        

 

 

 


