
Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 27.8.2015 

Prítomní : 

Starosta obce :Dušan Dvoran 

Poslanci : Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Róbert Dinuš,Ing. Lenka Dvoranová, 

                 Mgr. Gabriela Gabrišová, Ing. Miroslav Kopča,  Mgr. Martina Koreničová, Milan  

                 Lapčík, Ing. Ján Rusnák 

Hlavná kontrolórka obce : Ing. Zdenka Bothová 

Prednostka OcÚ : JUDr. Anna Poláková 

Členovia komisií : František Bobák, Dominika Dinušová, Milan Jurík,Marek Krúžek, Hana Malcherová, 

                                Denisa Komíneková,   Ing. Zuzana Poláková, RSDr. Anna Tomečková, 

Občania : Valéria Dvoranová, Dana Koreničová, Zdena Madejová 

Program : 

1/ Otvorenie – starosta obce 

2/ Schválenie programu rokovania 

3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4/ Voľba návrhovej komisie 

5/ Kontrola uznesení 

6/ Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 18.6.2015 do 27.8.2015 

7/ Informácia o činnosti komisií za obdobie od 18.6.2015 do 27.8.2015 

8/ Interpelácia poslancov 

9/ Plán rozvoja obce – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2015 – 2022 

10/Výstavba nájomných bytov 

11/Pripomienky a návrhy poslancov 

12/Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii obecného zastupiteľstva 

13/Rôzne 

14/Záver 

 

K bodu ad 1/ 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Dvoran. 

 

K bodu ad 2/ 

Schválenie programu rokovania 

Starosta navrhuje doplniť program rokovania o bod – Hospodárenie obce za I. polrok 2015 

a rozpočtové opatrenie číslo 2/2015. 

 

 

 



Uznesenie číslo 58/58/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania s doplnením o bod číslo 

9A – správa o hospodárení obce za I. polrok 2015 a rozpočtové opatrenie číslo 2/2015. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

K bodu ad 3/ 
Starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Zapisovateľka : JUDr. Anna Poláková 
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Rusnák 
                                           Róbert Dinuš   
K bodu ad 4/ 
Voľba návrhovej komisie : Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Milan Lapčík  
K bodu ad 5/ 
Kontrola uznesení – hlavná kontrolórka obce, Ing. Bothová. Písomný materiál je súčasťou zápisnice. 

Uznesenie číslo 59/59/6/2015 

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

uznesenia termínované ku dňu 27.8.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

K bodu ad 6/ 

Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 18.6.2015. Písomná správa je súčasťou zápisnice. 

K bodu ad 7/ 

Informatívne správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 18.6.2015 

Uznesenie číslo 60/60/6/2015 

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

18.6.2015 do 27.8.2015 na vedomie. 

Berie na vedomie  informatívne správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 18.6.2015 do 

27.8.2015. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

K bodu ad 8/  

Interpelácia poslancov : 

a) Ing. Kopča – žiada informáciu, kedy sa zrealizuje prísľub na vybudovanie tréningovej steny na 

športovom štadióne. 

Starosta obce – realizácia vybudovania tréningovej steny záleží od dodania rozpočtu 

a realizačného návrhu. Poveruje Ing. Kopču zaobstaraním týchto podkladov. 

b) Ing. Benkovičová -  je možné zabezpečiť mimorozpočtové zdroje na zateplenie celej budovy  

                                   ZŠ ? 
                                   Ako bude obec postupovať vo veci vybudovania kompostoviska ? 
                                   Môžu sa v školskej jedálni stravovať všetci záujemci ? 

             Starosta obce – získať peniaze na zateplenie celej budovy ZŠ za súčasných podmienok     

                                          poskytovania dotácií nie je  možné. Z vlastných zdrojov môžeme zatepliť len  

                                          severnú stranu budovy.  

                                          Budovanie kompostárne  v podmienkach jednej obce je   finančne veľmi ná- 
                                          ročné.   Bude rokovať s okolitými obcami o možnosti spoločnej kompostárne. 
                                          Je sklamaný  tým, že sa neustále objavujú nepovolené skládky odpadu,  
                                          ktorých likvidácia si vyžaduje veľké finančné náklady. Každá domácnosť má 
                                          vlastnú 240 l smetnú nádobu, 2 x do roka sú zabezpečené do obce  
                                          veľkokapacitné kontajnery na  odpad všetkého druhu, zbierajú sa použité  
                                          pneumatiky, sú v obci nádoby na triedený odpad ( papier, sklo, PET fľaše,  
                                          textil ) tak je nepochopiteľné, že sa objavujú  nepovolené skládky odpadu. 



 
                                         V školskej jedálni Obec vytvorila podmienky na stravovanie všetkých 
                                         dôchodcov, ktorí o to prejavia záujem. V nevyhnutných prípadoch  
                                         zabezpečíme aj rozvoz stravy. 
 

K bodu ad 9/ 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015 – 2022, písomný materiál je súčasťou 

zápisnice. 

Uznesenie číslo 61/61/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Program rozvoja obce – Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015-2022. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

9A/ Hospodárenie obce za I. polrok 2015 – písomný materiál je súčasťou. Správa bola prerokovaná na 

zasadaní finančnej komisie dňa 18.6.2015. 

Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia číslo 2/2015. 

 

Uznesenie číslo 62/62/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za I. polrok 2015 bez 

pripomienok. 

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 63/63/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo  2/2015 

 
 

( schvaľuje 9 poslancov z počtu 9) 

K bodu ad 10/ 

Výstavba nájomných bytov, tento bod sa neprejednáva pre neskoré doručenie potrebných 

materiálov. Po ich preštudovaní sa poslanci k nim  vyjadria. 

 

 

Úpravy v príjmovej časti: 1. úprava 2. úprava rozdiel rozpočtová klasifikácia

dotácia z Nadácie SPP 0,00 12 000,00 12 000,00

dotácia na matriku 2 873,13 2 932,74 59,61

SPOLU-bežné príjmy 1 054 291,75 1 066 351,36 12 059,61

SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

prevod zostatku z roku 2014 13 000,00 48 000,00 35 000,00

SPOLU-finančné operácie 13 000,00 48 000,00 35 000,00

Úpravy vo výdavkovej časti:

nákup - z dotácie Nadácie SPP 0,00 8 263,10 8 263,10

príspevok na opravu strechy kostola 0,00 10 000,00 10 000,00

dotácia na matriku 2 873,13 2 932,74 59,61

oprava MK-v havarijnom stave 28 000,00 43 000,00 15 000,00

výmena okien na učiteľskej bytovke-havarijný stav 2 000,00 14 000,00 12 000,00

SPOLU-bežné výdavky 575 337,75 620 660,46 45 322,71

SPOLU-originálna kompetencia 159 000,00 159 232,00 0,00

SPOLU-prenesená kompetencia 264 000,00 288 032,00 0,00

nákup - z dotácie Nadácie SPP /kapitálové výdavky/ 0,00 3 736,90 3 736,90

klimatizácia 0,00 8 000,00 8 000,00

SPOLU-kapitálové výdavky 17 500,00 29 236,90 11 736,90

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

Úprava rozpočtu č. 2



K bodu ad 11/ 

Pripomienky a návrhy poslancov 

a) Baumannová – doporučuje odstrániť smrek na cintoríne 

                            Chodník v Zemianskom I. je vo veľmi zlom stave 

Starosta obce – tento chodník je súkromný v spoločnom vlastníctve všetkých majiteľov 

domov Zemianského I., Obec nemôže investovať do súkromného majetku 

b) Dinuš – zabezpečí, aby majiteľ pozemku cintorína príslušný  rímsko-katolícky úrad, 

              podal žiadosť na výrub stromu 

              Je poškodené dopravné zrkadlo pri základnej škole 

              Cez chodník v areále ZŠ je sťažený prechod 

c) Mgr.Gabrišová – opakujú sa nočné ohňostroje, je to legálne ? Ruší sa tým nočný kľud. 

d) Milan Lapčík – Obec kúpila novú motorovú kosačku, značnej ceny, doporučuje, aby s ňou 

pracoval len jeden pracovník, ktorý bude mať za ňu podpísanú hmotnú zodpovednosť. 

 

K bodu ad 12 / 

Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 

a) Rastislav Kimlička, Robotnícka ul. Č.d. 522 – žiadosť o súhlas s vybudovaním predzáhradky 

pred domom na parcele číslo 775/6 

Uznesenie číslo 64/64/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vybudovaním predzáhradky pred domom číslo 

súpisné 522 za podmienok, ktoré určí komisia pre výstavbu a ŽP. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

b) Denisa Hrušková, Veľké Leváre č.d. 342 – žiadosť o predaj  parcely číslo 2605/21 o výmere  

104 m2 a parcely číslo 2605/8 o výmere 20 m 2  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave sa žiadosťou bude zaoberať až po doriešení doterajších 

úkonov žiadateľky v súvislosti s nelegálnou demoláciou stavby domu číslo súpisné 628. 

c) Klaudia Kavická, Krížna ul. 393/10 – žiadosť o odpredaj časti parcely 775/6 na predzáhradku. 

Uznesenie číslo 65/65/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s odpredajom časti parcely 775/6 na 

predzáhradku pred domom číslo 393. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

d) BEL-HOUSE, a.s.Petrovanská 36, Prešov – žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 2898/1. 

Obec je podielovým spoluvlastníkom tejto parcely v podiele12/48. Parcela má výmeru  

784 m 2 a nachádza sa  v lokalite medzi lábskou a zohorskou cestou. 

V prípade súhlasu s predajom musí Obec osloviť spolupodielnikov s ponukou na predaj. 

Uznesenie číslo 66/66/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom 12/48 podielov z parcely číslo 

2898/1 v k.ú. Vysoká pri Mor. a ponúka túto na predaj spolupodielnikom za cenu 26,60 €/1 m 2. 

V prípade, že ani jeden zo spolupodielnikov nebude mať o kúpu záujem obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s predajom žiadateľovi za cenu 26,60 €/1 m 2  

(Súhlasí  9 poslancov z počtu 9 ) 



e) Ing. Pavol Polák a manž. Zuzana, Družstevná ul. 268/ - žiadosť o predaj  časti parcely číslo 

775/6 o výmere 11 m 2 . Ide o majetkoprávne usporiadanie jestvujúceho stavu, ktorý trvá viac 

ako 50 rokov. Geometrický plán je súčasťou žiadosti. 

Uznesenie číslo 67/67/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom novovytvorenej parcely 775/72 

o výmere 11 m 2 ( vznikla z parcely 775/6 ) žiadateľom Ing. Pavlovi Polákovi a manž. Zuzane, bytom 

Družstevná ul.l 268, Vysoká pri Morave za cenu 26,60 €/ m2 , t.j. celkom 292,60 €. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa , žiadatelia a ich právni predchodcovia parcelu užívajú viac ako 

50 rokov, je súčasťou predzáhradky a nikto iný okrem žiadateľov ju nemôže užívať. 

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

f) Ministerstvo obrany SR, Za kasárňou č. 3, Bratislava – ponuka prebytočného nehnuteľného 

majetku ( bunker pri buffete Pod Šancem a bunker za domom Ing. Elu Foltína ). 

Uznesenie číslo 68/68/6/2015 

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

obrany SR a to   

-opevnenie č. 16 na parcele číslo 762/4 suma 553,00 € 

- opevnenie č. 29 na parcele číslo 6008/6 suma 574,00 €. 

 

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

K bodu ad 13/ 

Rôzne 

a) Výmena okien v učiteľskej bytovke súpisné číslo 21 

Uznesenie číslo 69/69/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s výmenou okien v učiteľskej bytovke . 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

b) Príspevok z Nadácie SPP – zúčtovanie. Príspevok bol vo výške 12.000,00 €, výdavky boli vo 

výške 12588,10 €. 

Uznesenie číslo 70/70/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou Obce v rámci projektu Nadácie 

SPP vo výške 588,10 €. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

c) Zakúpenie kosačky Mc Culloch M 200-107 TC. Kosačka bola zakúpená prostredníctvom EKS 

(elektronický konkraktačný systém) za cenu 2425,00 € s DPH. 

Návrh na uznesenie číslo 71/71/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou kosačky Mc Culloch M 200-107 TC za 

cenu 2.425,00 €. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

 



d) Zabudovanie klimatizácie do budovy obecného úradu 

Uznesenie číslo 72/72/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizáciou klimatizácie v priestoroch 

obecného úradu. 

(Súhlasí  9 poslancov z počtu 9) 

e) Milan Jurík – upozorňuje na blato na cyklistickom chodníku v úseku štrkovne 

f) Dvoranová – pri Buffete Pod šancem sa hromadí odpad 

g) Milan Lapčík – informuje o činnosti Lesného a pozemkového spoločenstva 

h) Mgr.Gabrišová – pozýva všetkých prítomných na  otvorenie školského roku 2015/2016 do 

Základnej školy. 

 

K bodu ad 14/ 

Po vyčerpaní programu starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva o 19.00 hodine. 

 

 

Dušan  D v o r a n                                                                       Ing. Ján R u s n á k 

starosta obce                                                                              Róbert D i n  u š 

                                                                                                      overovatelia zápisnice 

 

 

 

Zapísala : JUDr.Poláková 


