
UZNESENIA 

z  rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  27.10.2016 

Uznesenie číslo 141/46/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez dodatkov a zmien. 

( schvaľuje  8 poslancov z počtu 9 ) 

 

 

Uznesenie číslo 142/47/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo a schvaľuje správu o plnení uznesení, 

konštatuje, že  uznesenia termínované ku dňu 27.10.2016 sú splnené, dlhodobé sa zabezpečujú. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 143/48/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie a bez pripomienok  

- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 25.8.2016 do 27.10.2016 

- Správu o činnosti komisií za obdobie od 25.8.2016 do 27.10.2016 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 144/49/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje hospodárenie obce za obdobie III. Štvrťroka 

2016. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ). 

 

 

Uznesenie číslo 145/50/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 

5/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vysoká pri Morave. 

VZN číslo 5/2016 nadobudne účinnosť 1.1.2017. 

( schvaľuje 5 poslancov  Ing. Ján Rusnák, Milan Lapčík, Ing. Lenka Dvoranová, Ing. Eva Benkovičová, 

Ing. Miroslav Kopča, z prítomných 8 poslancov. Hlasovania sa zdržali poslanci  Róbert Dinuš, Mgr. 

Gabriela Gabrišová, Mgr. Martina Koreničová ). 

 

 

Uznesenie číslo 146/51/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zámer prípravy podkladov k zmenám 

a doplnkom ÚPN Obce Vysoká pri Morave v lokalite 2588/1 a 2588/2. 

Ide o zmenu funkcie verejná zeleň na funkciu bývanie. 

Lokalitu v pôvodnom ÚPN označenú ako RB2 – územná rezerva pre funkciu bývania zmenou 

ÚPN zaradiť do návrhu ÚPN a vytvoriť možnosť nasledujúcej technickej výstavby, 

infraštruktúry  a stavebných objektov. 

Náklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie znáša žiadateľ. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9). 

 

 

 



Uznesenie číslo 147/52/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou prebytočného majetku štátu 

SĽO- opevnenie číslo 16, stavba bez súpisného čísla na parcele číslo 762/4 

SĽO – opevnenie číslo 29, stavba bez súpisného čísla na parcele číslo  6008/6. 

( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9)               

 

Uznesenie číslo 148/53/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ a MŠ 

Vysoká pri Morave na 

-Výmena dverí v kmeňových triedach                                 1351,00 € 

-Vrt studne na vodu – závlaha v materskej škole                 700,00 € 

(Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ). 

 

Uznesenie číslo 149/54/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  súhlasí  s predajom časti parcely číslo 3092/2. 

Výmeru upresní geometrický plán, ktorý si dá spracovať žiadateľ Zdenko Houdek na vlastné 

náklady. Pri zameraní pozemku bude prítomný zástupca obce. 

Cena je stanovená 26,60 €/1m2 . 

Návrh kúpnej zmluvy bude prerokovaný na zasadaní obecného zastupiteľstva. 

 (Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ). 

 

Uznesenie číslo 150/55/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Dodatku číslo 1 k zmluve 

o dielo na rekonštrukciu cesty Robotnícka II s nákladom vo výške 9971,40 EUR. 

(Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9). 

 

Uznesenie číslo 151/56/5/2016 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ na  

kamerový systém s ozvučením vo výške 4721,90 €.  Finančné prostriedky budú uvoľnené až 

po vydaní kladného stanoviska dotknutých orgánov a po predložení zápisu z výberu 

dodávateľa. 

 ( schvaľuje 7 poslancov z počtu 9, 1  poslankyňa proti Ing. Lenka Dvoranová ). 

 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 

 

 

 

Poznámka :   Na zasadaní OcZ bolo prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.                                                              


