
UZNESENIA 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  16.2.2017 

 

Uznesenie  číslo 171/1/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez dodatkov 

a zmien. 

( Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 172/2/1/2017 

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

uznesení zo zasadania 15.12.2016 a konštatuje, že uznesenia termínované k 16.2.2017 sú 

splnené. 

Schvaľuje Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zmysle§ 18 písm. e) zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien. 

( Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 ). 

Uznesenie číslo 173/3/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie  

- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 15.12.2016 do 16.2.2017 

- Správu o činnosti komisií za obdobie od 15.12.2016 do 16.2.2017 

(Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 174/4/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave s ch v a ľ u j e  

a) Zmeny a doplnky číslo 1/2015 územného plánu obce Vysoká pri Morave 

b) VZN číslo 4/2017, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.1/2015 

územného plánu obce Vysoká pri Morave 

(Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo  175/5/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom časti parcely číslo 718, 

vedenej na LV číslo 4158 k.ú. Vysoká pri Morave a to 30 m 2  žiadateľovi SWAN, a.as. Borská 

6, Bratislava 841 01, na umiestnenie a užívanie technologických zariadení a anténnych 

jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete. 

Nehnuteľnosť sa prenajíma na obdobie 20 rokov s automatickým predĺžením doby nájmu 

o 10 rokov. 

Cena za nájom je 600,00 EUR/ročne . 

(  Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 176/6/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s návrhom nájomnej zmluvy na 

priestory v dome číslo 548 ( po zubnej ambulancii ) Silvii Brindzíkovej na prevádzku 



Kozmetika a to na dobu určitú do 28.2.2018 s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

Mesačné nájomné 100,00 €. 

( Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

Uznesenie číslo 177/7/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Tomáša Kováča za preventivára 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Vysoká pri Morave. 

( Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9). 

 

Uznesenie číslo 178/8/1/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zmenu v zložení komisií: 

-finančná komisia : Mgr. Gabriela Gabrišová 

                                    Ing. Eva Benkovičová 

                                    Róbert Dinuš 

-kultúrna komisia : Mgr. Martina Koreničová 

                                   Jana Baumannová 

                                   Ing. Lenka Dvoranová 

(Schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 ). 

 

 

                                                     Dušan  D v o r a n      v.r.     

                                                         starosta obce                                                                                                                                                                                          

 

 


