
Zápisnica 
z rokovania Obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave 

zo dňa 14.4.2016 
 

Prítomní : 
Starosta obce : Dušan Dvoran 
Poslanci : Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela 

Gabrišová, Ing. Miroslav Kopča, Mgr. Martina Koreničová,  Milan Lapčík, Ing. Ján 
Rusnák 

 
Ospravedlnený poslanec : Róbert Dinuš 
 
Hlavná kontrolórka obce : Ing. Zdenka Bothová 
Prednostka OcÚ :    JUDr. Anna Poláková 
Členovia komisií : František Bobák, Denisa Dinušová, Dominika Dinušová, Marek Krúžek, 

Milan Jurík, Tomáš Kimlička, Hana Malcherová, Denisa Komíneková,  Ing. 
Zuzana Poláková, RSDr. Anna Tomečková 

Riaditeľ ZŠ a MŠ :  Pavol Benca 
Občania :           Mgr.Andrea Kršková, Zdena Madejová, Dana Koreničová, Anna Búzeková, 

Valéria  Dvoranová 
 
 
 
Program rokovania : 
1/ Otvorenie  
2/ Schválenie programu rokovania 
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4/ Voľba návrhovej komisie 
5/ Kontrola uznesení 
6/ Informácia o činnosti starostu od 18.2.2016 – 14.4.2016 
7/ Informácia o činnosti komisií od 18.2.2016 – 14.4.2016 
8/ Interpelácia poslancov 
9/ Schválenie záverečného účtu 
10/ Hospodárenie obce za I. štvrťrok 2016 
11/Návrh VZN o názvoch ulíc a verejných priestranstiev v obci 
12/Návrh VZN o podmienkach držania psov v obci 
13/Pripomienky a návrhy poslancov 
14/Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 
15/Rôzne 
16/Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu ad 1/                   
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Dvoran 
 
K bodu ad 2/ 
Schválenie programu rokovania 
Uznesenie číslo 107/12/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania so zmenou 

-  VZN o chove psov sa prejednávať nebude. Prejednávať sa bude  VZN 3/2016 o trhovom 
poriadku. ( VZN o psoch sme schválili 12.3.2015 ako VZN číslo 3/2015 ) 

- Program sa dopĺňa o bod č. 9 – prejednanie záverečného účtu Obce Vysoká pri Morave 
k 31.12.2015. 

(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 ). 

 
K bodu ad 3/  
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľka : JUDr. Poláková 
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Rusnák, Milan Lapčík 
 
K bodu ad 4/  
Voľba návrhovej komisie : Ing. Eva Benkovičová ,Ing. Lenka Dvoranová, Ing. Miroslav Kopča 
   
K bodu ad 5/ 
Kontrola uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Zdenka Bothová 
predložila správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 18.2.2016 a 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vysoká pri Morave k 31.12.2015. 
Písomné materiály sú súčasťou zápisnice. 
Uznesenie číslo 108/13/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo 

- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a túto berie na vedomie. 
- Správu o kontrole uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 14.4.2016 sú 

splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia 
- Stanovisko hlavného  kontrolóra k záverečnému  účtu Obce  Vysoká pri Morave  k 31.12.2015 

( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 
 

K bodu ad 6/ 
Správa o činnosti starostu obce za obdobie od 18.2.2016 do 14.4.2016 – písomná správa je súčasťou 
zápisnice 
 
K bodu ad 7/ 
Správy o činnosti komisií za obdobie od 18.2.2016 do 14.4.2016 
Uznesenie číslo 109/14/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo berie bez  pripomienok na vedomie 

- správu starostu obce o činnosti za obdobie od 18.2.2016 do 14.4.2016  
- správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 18.2.2016 do 14.4.2016 

( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 
 

8/ Interpelácia poslancov 
a) Mgr. Gabrišová – žiada, aby Obec zakúpila ešte jeden traktor, nakoľko jestvujúci je už 

čiastočne opotrebovaný a nestačí na všetky práce, ktoré je treba zabezpečovať 
Starosta – pripravuje podklady na verejné obstaranie nového, menej výkonného traktora 
prostredníctvom EKS 

b)  Jana Baumannová – chce vedieť, kedy sa kúpi čistiaci stroj do kultúrneho domu 
Starosta – pripravujú sa podklady na verejné obstaranie stroja prostredníctvom EKS 

c) Ing. Benkovičová – má otázku ako  je zabezpečené ozelenenie Námestia Oslobodenia 
Starosta- u firmy Kulla objednáva 2 pyramídy - kvetináče s muškátmi  do stredu námestia 



Nemá potvrdenú dodaciu lehotu 
Ing. Bothová – oslovila TV reláciu „ Naša záhrada „ s požiadavkou, aby  vypracovali návrh na 
ozelenenie námestia, doteraz nemá spätnú väzbu 

d) Ing. Benkovičová – vyjadruje sa k zamýšľanému oploteniu detských ihrísk a keďže sa 
neuvažuje o tom, že ihriská sa budú zamykať, nevidí dôvod na ich oplotenie. 
Dôvod na čiastočné oplotenie je na ihrisku na Staničnej ulici, kde by  bola zábrana 
z bezpečnostného hľadiska, aby sa deti nedostali v zápale hry na cestu 
Ing.Bothová- je toho istého názoru, na zlepšenie poriadku na ihriskách  doporučuje inštalovať 
kamery 

e) Ing. Benkovičová – žiada vysvetliť, prečo našej obci vydáva príslušné rozhodnutia 
v stavebnom konaní Stavebný úrad Láb 
Starosta – vysvetlil, že  obec si nemôže sama vydať stavebné rozhodnutia, je na to určený iný 
stavebný úrad 

f) Starosta – dopĺňa svoju správu o informáciu o tom, že sa uvažuje s novým oplotením 
štadióna ako i s vybudovaním trávového ihriska pre školský klub o rozmeroch 15x30 m. 

 
K bodu ad 9/ 
Schválenie záverečného účtu Obce Vysoká pri Morave k 31.12.2015 
Uznesenie číslo 110/15/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet Obce Vysoká pri Morave 
k 31.12.2015 bez výhrad. 
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 ). 

 

K bodu ad 10/ 
Hospodárenie obce za 1.štvrťrok 2016 – predsedníčka finančnej komisie Mgr. Gabrišová 
 Rozpočtové opatrenie číslo 1/2016 – starosta obce 
Uznesenie číslo 111/16/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 
2016 a túto schvaľuje. 
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 112/17/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2016 
 

                           Úprava rozpočtu č. 1 

Úpravy v príjmovej časti: pôvodné 1. úprava rozdiel 

dotácia na životné prostredie 200,00 206,81 6,81 

dotácia na CO 200,00 187,20 -12,80 

dotácia na matriku 3 000,00 2 916,18 -83,82 

dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 729,63 -20,37 

dotácia na register adries 0,00 15,40 15,40 

dotácia na miestne komunikácie 100,00 95,52 -4,48 

dotácia na stavebný úrad 2 100,00 2 056,23 -43,77 

doplatok na PKŠ 290 000,00 301 157,00 11 157,00 

dotácia na vzdelávacie poukazy 4 000,00 4 681,00 681,00 

dotácia na výchovu detí v MŠ  4 200,00 4 232,00 32,00 

dotácia na učebnice 0,00 572,00 572,00 

SPOLU-bežné príjmy 1 128 650,00 1 140 948,97 12 298,97 

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

SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Úpravy vo výdavkovej časti:       

dotácia na životné prostredie 200,00 206,81 6,81 

dotácia na CO 200,00 187,20 -12,80 

dotácia na matriku 3 000,00 2 916,18 -83,82 

dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 729,63 -20,37 

dotácia na register adries 0,00 15,40 15,40 

dotácia na miestne komunikácie 100,00 95,52 -4,48 

dotácia n stavebný úrad 2 100,00 2 056,23 -43,77 

SPOLU-bežné výdavky 658 450,00 658 306,97 -143,03 

SPOLU-originálna kompetencia 160 000,00 160 000,00 0,00 



doplatok na PKŠ 290 000,00 301 157,00 11 157,00 

dotácia na predškolskú výchovu 4 200,00 4 232,00 32,00 

dotácia na vzdelávacie poukazy 4 000,00 4 681,00 681,00 

dotácia na učebnice 0,00 572,00 572,00 

SPOLU-prenesená kompetencia 298 200,00 310 642,00 12 442,00 

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

SPOLU-finančné operácie 12 000,00 12 000,00 0,00 

 
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 

 
K bodu ad 11/ 
Návrh VZN 4/2016 O názvoch ulíc a verejných priestranstiev – JUDr.Poláková 
Uznesenie číslo 113/18/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 
4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev. 
(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 

 
K bodu ad 12/ 
Návrh VZN 3/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste – príležitostné trhy 
Uznesenie číslo 114/19/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2016 
o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – 
príležitostné trhy. 
(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 ) 

 
K bodu ad 13/ 
Pripomienky a návrhy poslancov 

a) Jana Baumannová – pani Ovečková venčí pravidelne 8 psov na hrádzi bez vôdzky 
- V Zemianskom I. je veľký neporiadok – skládka búračky 
- Dáva na úvahu, ako sa naloží s pozemkami pri bývalom PS útvare 
b) Pavol Benca – poľovníci čistili Borník, vyviezlo sa 10 nákladných áut odpadu 
c) Jana Baumannová – Železnice SR pravdepodobne zrušia železničnú trať Záhorská Ves – Zohor 
d) Ing. Kopča – informuje sa o termíne III. Etapy revitalizácie a o trase revitalizovaných 

verejných priestorov 
e) Mgr.Gabrišová – na cintoríne a v lokalite Hliník je treba osadiť 2 smetné koše 
- Na cintoríne je potrebné zabezpečiť prístup pre vozíčkárov 
- Pri Petrovi Sládkovičovi a pri Jane Hajtmanovej, obidvaja na Hlavnej ulici je treba zabezpečiť 

bezpečný vjazd na hlavnú cestu, t.j. osadiť dopravné zrkadlá 
( starosta objedná 10 ks zrkadiel) 

f) Jana Baumannová .- kedy sa zreže smrek na cintoríne ? 
Starosta- až v jesenných mesiacoch    , potom budeme vysádzať aj novú zeleň cca 150 
stromčekov                                  
Upozorňuje na pripravovanú výmenu plynového potrubia v obci – mnohé stromy v tejto 
súvislosti budú vyrúbané 

g) Ing. Rusnák -  na hrádzu je treba správne osadiť dopravnú značku – zákaz vjazdu motorovým 
vozidlám 

h)  Mgr. Koreničová – informuje prítomných o úspešnej reprezentácií žiakov 6. ročníka ZŠ 
v súťaži v TV, ktorú vyhrali 

 
K bodu ad 14/ 
Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii obecného zastupiteľstva 

a) Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor – žiadosť o príspevok na činnosť 
Uznesenie číslo 115/20/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s poskytnutím príspevku Občianskemu 
združeniu Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká pri Morave  vo výške 500,00 €. 
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 



 
b) Tomáš Lederleitner a manž. Katarína, Továrenská ulica č. d. 364/27, Vysoká pri Morave – 

žiadosť o kúpu časti obecného pozemku  
Uznesenie číslo 116/21/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom časti verejného priestranstva do 
novovytvorených parciel číslo 775/75 - 11 m2 a 775/76  - 10 m2  žiadateľom Tomášovi Lederleitnerovi 
a manželke Kataríne, Továrenská ul. 364/27, Vysoká pri Morave. 
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, novovytvorené parcely sú viac ako 50 rokov súčasťou dvora 
k rodinnému domu žiadateľov a ich právnych predchodcov.  Predaj inému záujemcovi nie je možný. 
Podmienkou je vlastný geometrický plán a predajná cena 26,60 €/1 m2 , t.j. 558,60 € za  celú 
požadovanú výmeru. 
(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 ). 

c) Kúpa pozemku do vlastníctva Obce Vysoká pri Morave  z parciel číslo:      476/1 výmeru 33 m2   
                                                                                                                            439/5  výmeru  2 m2 

                                                                                                                            439/1   výmeru 4 m2                                                                                                                                                       
potrebných na vybudovanie miestnej komunikácie – informatívna správa starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s kúpou        33 m2 z parcely číslo 476/1 
                                                                                                                        2 m2  z parcely číslo 439/5 
                                                                                                                         4 m2 z parcely číslo 439/1 
 a súhlasí s tým, aby starosta obce rokoval s vlastníkmi o kúpe a kúpnej cene za uvedený 
pozemok. 
 

K bodu ad 15/ Rôzne 
a) Ing. Zdenka Bothová , hlavná kontrolórka obce – udelenie súhlasu s pracovnou činnosťou okrem 

výkonu funkcie hlavného kontrolóra 
 
 
 
Uznesenie číslo 117/22/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby hlavná kontrolórka Obce Vysoká pri 
Morave Ing. Zdenka Bothová vykonávala aj inú zárobkovú činnosť popri výkone funkcie hlavného 
kontrolóra. 
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9) 
 

b) Projekt „Obnova obalových konštrukcií „ – starosta 
Uznesenie číslo 118/23/2/2016 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s 5%-nou spoluúčasťou vo výške 4872,33 € na 
zabezpečenie projektu „Obnova obalových konštrukcií „ 
(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9). 

 
c) Rozdelenie parciel na parkovacie miesta – Park na Krížnej ulici – starosta + komisia pre výstavbu 

a ŽP – informácia o pripravovanom GP 
d) Valéria Dvoranová , Hlavná ul. č.d. 6 – predkladá požiadavku občanov na vybudovanie chodníka 

pre peších v časti od  križovatky  Hlavná – Krátka po dom Povodia Dunaja na Hlavnej ulici. 
e) Tomáš Kimlička – na autobusovej zastávke pri učiteľskej bytovke je už dlhšiu dobu rozbité sklo 

a na ceste po daždi stojí voda 
Starosta – sklo je už objednané a čo sa týka vody na štátnej ceste, to musí riešiť Regionálna 
správa ciest 

f) František Bobák – na Športovej ulici pred domom Rudolfa Novoveského je treba opraviť 
miestnu komunikáciu a osadiť tam dopravné zrkadlo. 
Doporučuje  zakázať parkovanie nákladných vozidiel na Námestí Oslobodenia. 

g) Anna Tomečková – v kvetináčoch na Námestí Oslobodenia je treba dosať zeleň 
h) Milan Jurík – na Družstevnej ulici je torzo spomaľovača, doporučuje ho celý odstrániť 
i) Starosta obce – informuje, že na poľnej ceste do Zohoru a Lábu je zakázaný vjazd vozidiel nad 

3,5 t 



V okolí budovy železničnej stanice bola brigáda, iniciovali ju manželia Grznárovci. 
 
K bodu ad 16/ 
Po vyčerpaní programu rokovania, starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
Budúce zasadanie bude 16.6.2016 o 17.00 hodine. 
 
Pripravované akcie:     16.4.2016 – veľkokapacitné kontajnery, zber odpadu 
                                      23.4.2016 – brigády , parky, cintorín 
                                      29.4.2016 – stavanie mája 
                                      18.6.2016 – Slnovrat 
 
 
 
 
 
 
 
Dušan  D v o r a n                                                                              Ing. Ján R u s n á k 
starosta obce                                                                                     Milan L a p č í k 
                                                                                                            overovatelia zápisnice 
 
 
 
Zapísala : JUDr. Anna Poláková 
 
 


