
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva v o Vysokej pri Morave 

zo dňa 29.10.2015 

 

Uznesenie číslo 73/73/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo  Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania. 

Uznesenie číslo74/74/7/2015 

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

uznesenia termínované k 29.10.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa zabezpečujú. 

Uznesenie číslo 75/75/7/2015 

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

27.8.2015 do 29.10.2015 na vedomie. 

Berie na vedomie informatívne správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 27.8.2015 do 

29.10.2015. 

Uznesenie číslo 76/76/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o hospodárení obce za III. Štvrťrok 2015 ako i za obdobie  

trištvrte roka 2015. 

Uznesenie číslo 77/77/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom parcely číslo 2640 o výmere 310 m2 

parcela reg. „E“ za cenu 26,60 €/1 m 2 žiadateľke Mgr. Jane Jurčinovej. 

Kupujúca predloží GP, v ktorom bude vyznačený záber 2 m z parcely číslo 2640, ako i z jej vlastnej 

parcely číslo 2639/1 na miestnu komunikáciu. 

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko parcelu 2640 je možné využiť  len spolu 

s parcelou 2639/1,  (je vo vlastníctve žiadateľky) na stavebný pozemok, lebo ani jedna z uvedených 

parciel svojou výmerou nespĺňa regulatívy územného plánu na stavebný pozemok. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 78/78/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom časti parcely 775/6 žiadateľke Márií 

Krúžekovej, vlastníčke p.č. 163/2 v k.ú. Vysoká pri Morave za cenu 26,60 €/1 m 2 . 

Geometrickým zameraním skutkového stavu rodinného domu číslo súpisné 398 sa zistilo, že  dom 

číslo 398 je sčasti na parcele číslo 775/6 a predajom tejto výmery sa majetkovoprávne usporiada 

jestvujúci stav, ktorý trvá viac ako 50 rokov. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko nikto iný nemôže túto časť parcely číslo 775/6 

využívať, je súčasťou pozemku na ktorom stojí rodinný dom žiadateľky, je oplotený viac ako 50 rokov. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ). 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 79/79/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave uznesením číslo 66/66/6/2015 dňa 27.8.2015 súhlasilo 

s predajom 12/48 podielov z parcely číslo 2898/1 v k.ú. Vysoká pri Morave akciovej spoločnosti BEL-

HOUSE, Petrovanská č. 36, Prešov. 

Spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti neprejavili záujem o kúpu podielov a obecné zastupiteľstvo 

potvrdzuje  svoj súhlas s predajom 12/48 podielov z parcely číslo 2898/1 orná pôda o výmere 

784 m 2, parcela reg. „E“ kupujúcemu BEL-HOUSE, a.s. Petrovanská 36, Prešov za cenu 26,60 €/1m2 . 

Podiely 12/48 predstavujú výmeru 196 m 2 za čo je predajná cena 5213,60 €. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 80/80/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektu „Zmeny a doplnky 

územného plánu obce Vysoká pri Morave „ pre dobývací priestor ALAS-u,  rozšírenie zóny „B“ pre 

individuálnu bytovú výstavbu. 

Náklady spojené s vypracovaním projektu hradia žiadatelia. 

(súhlasí 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 81/81/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s Dodatkom číslo 1 k Zmluve o prenájme 

kultúrneho domu medzi Obcou Vysoká pri Morave a Bc.Zdenkou Bothovou, Tichá ul.  63, Vysoká pri 

Morave. 

Dodatok č. 1 sa týka doby nájmu: PO   od 18.00 do 20,30 h. 

                                                            STR  od 19.00 do 20.00 h. 

Pri organizovaní obecný akcií si Obec vyhradzuje právo na uvedené priestory. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9). 

 

Uznesenie číslo  82/82/7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje výberové konanie na funkciu „Hlavný 

kontrolór obce Vysoká pri Morave“ na funkčné obdobie 6 rokov, ktoré začne 1.1.2016. 

 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 


