
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vysoká pri Morave,  

konaného dňa 14.12.2022  

 

Dátum a čas zasadnutia: 14.12.2022, začiatok o 15,00 hodine   

Miesto zasadnutia: Zasadačka Obecného úradu Vysoká pri Morave  

Prítomní : viď prezenčná listina 

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce 

  2. Schválenie programu rokovania 

  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  4. Voľba návrhovej komisie 

  5. Informácia o činnosti starostu od 26.11. 2022 – 14.12.2022 

  6. Informácia o činnosti komisií 

  7. Interpelácia poslancov 

  8. Hospodárenie za III. Q rok 2022 

  9. Návrh rozpočtu pre rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

10. Programový rozpočet na rok 2023 s výhľadom na rok 2024, 2025 

11. Zmena výšky finančného pásma a režijných nákladov od 1.1. 2023 v školskej 

      jedálni 

12. Stanovenie výšky úhrad poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre 

      rok 2023 

13. VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

      a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave 

14. Pripomienky poslancov 

15. Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

1/  Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ( ďalej aj „OcZ“) vo Vysokej pri Morave otvoril 

a viedol starosta obce Vysoká pri Morave Mgr. Andrej Dvoran so začiatkom o 15,07h. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v súlade s ustanovením § 13 

ods.4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Starosta prítomných privítal a skonštatoval, že  Obecné zastupiteľstvo sa zišlo 

v počte prítomných 9 poslancov z celkového počtu 9, čo je 100.% -ná účasť a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

 

2./ Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva   

 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým návrhom programu zasadnutia OcZ 

a následne predniesol doplňujúci a pozmeňujúci návrh, a to doplniť nový bod rokovania  



č.5./ Kontrola uznesení a správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2022 a navrhol pozmeniť poradie prerokovania bodov predloženého programu a body        

č. 11, 12, 13 prerokovať pred bodom č. 9. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienku, 

vzhľadom na to sa hlasovalo o programe tak, ako bol starostom obce navrhnutý.  

 

Uznesenie číslo 8/8/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania, doplnený 

o bod rokovania č.5./ Kontrola uznesení a správa o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2022 a s pozmeneným poradím bodov, a to body rokovania č. 

11, 12, 13  prerokovať pred bodom č. 9  
 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhuje poslancov OZ Ing. Hanu Tomečkovú  

a Ing. Elenu Vincekovú, za zapisovateľku určuje pracovníčku obce Mgr. Ivanu Polákovú     

K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.   

 

Uznesenie číslo 9/9/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje za overovateľov zápisnice 

poslancov OZ Ing. Hanu Tomečkovú a Ing. Elenu Vincekovú, za zapisovateľku 

zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva pracovníčku obce Mgr. Ivanu Polákovú    

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

4./ Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zvoliť členov návrhovej komisie v zložení poslancov: Pavol Blaha, 

Marián Kohút a Marián Malcher. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.   

   

Uznesenie číslo 10/10/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave volí návrhovú komisiu v zložení 

poslancov: Pavol Blaha, Marián Kohút, Marián Malcher a ukladá jej sledovať priebeh 

rokovania a predkladať návrhy na uznesenie  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

5./ Kontrola uznesení a správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

rok 2022 

 



Bod č.5./ rokovania uviedol starosta obce a odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. 

Zdenke Bothovej, ktorá všetkých prítomných informovala o stave plnenia uznesení. 

Písomná správa bola všetkým poslancom včas doručená a odprezentovaná, spolu so 

správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022.   

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov uznesenia ku kontrole 

uznesení a správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022.  

 

Uznesenie číslo 11/11/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky o plnení uznesení, prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri 

Morave zo dňa 24.08.2022, že tieto uznesenia, terminované ku dňu 14.12.2022, sú 

splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

Uznesenie číslo 12/12/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022 

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

6./ Informácia o činnosti starostu obce od 26.11. 2022 – 14.12.2022 

 

Písomná správa o činnosti starostu obce za obdobie od 26.11. 2022 do 14.12.2022 bola 

všetkým poslancom zaslaná a starostom odprezentovaná. Poslanci zobrali správu 

o činnosti starostu obce za uvedené obdobie na vedomie.    

 

7./ Informácia o činnosti komisií od 26.11. 2022 – 14.12.2022 

 

Písomné správy o činnosti jednotlivých komisií boli všetkým prítomným podané, 

predsedami jednotlivých komisií odprezentované a tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

V tomto období zasadala finančná komisia dňa 29.11.2022 a dňa 12.12.2022, stavebná 

komisia dňa 29.11.2022 a dňa 12.12.2022 a kultúrna komisia dňa 05.12.2022 a dňa 

09.12.2022. Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania povinnej školskej 

dochádzky v tomto období nezasadala, zasadnutie je plánované na dňa 21.12.2022. 

Redakčná rada VYSOČAN nezasadala, aktuálne bolo vydané vianočné číslo občasníka. 

Poslanci zobrali správy o činnosti jednotlivých komisií na vedomie.    

 

 

 



8./ Interpelácia poslancov 

 

V tomto bode neboli verejne položené žiadane otázky poslancov, boli však vznesené 

nasledovné dotazy a pripomienky:   

- p. poslanec Pavol Blaha navrhuje, aby sa stanovil termín na podávanie žiadostí pred ich 

prerokovaním v komisiách a OcZ, najneskôr dva týždne pred zasadnutím OcZ. Zároveň 

požiadal o harmonogram zasadnutí OcZ pre rok 2023. Starosta obce s návrhmi súhlasí  

a informoval, že spolu s poslancami dohodnú termíny zasadnutí OcZ pre rok 2023.                 

- p. poslanec Dušan Dvoran odporúča finančnej komisii prehodnotiť a zvýšiť doterajšiu 

výšku rozhodnutia použitia financií v kompetencii starostu (bez súhlasu OcZ), ktorá je 

v súčasnosti stanovená do sumy 1650,-€ s DPH.   

 

9./ Hospodárenie za III.Q rok 2022  

 

Hospodárenie obce za III.Q rok 2022 bolo všetkým poslancom doručené, prerokované na 

finančnej komisii a tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.  

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 13/13/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárenie obce za III.Q rok 

2022 bez pripomienok a výhrad. 

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

10./ Zmena výšky finančného pásma a režijných nákladov pre Školskú jedáleň pri 

ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave od 1.01.2023   

 

Žiadosť o zmenu výšky finančného pásma 3 a režijných nákladov pre Školskú jedáleň pri 

ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave od 1.01.2023 bola prerokovaná na finančnej komisii, ktorá 

ju odporúča schváliť podľa predloženého návrhu.   

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 14/14/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje s účinnosťou od 1.01.2023 novú výšku finančného 

pásma 3 pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave, podľa predloženého 

návrhu  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

Hlasovanie: „ZA“- 8, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ 1- p. poslanec Marián Kohút  

  

11./ Stanovenie výšky úhrad poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre 

rok 2023  

 



Starosta informoval, že jednotlivé výšky úhrad za služby poskytnuté obcou občanom 

a právnickým osobám boli prerokované na finančnej komisii. Starosta obce požiadal 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 15/15/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje stanovené úhrady za služby 

poskytované  obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2023 podľa predloženého 

návrhu 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )                      

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

12./ VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave  

 

Uznesenie číslo 16/16/2/2022  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.1/2023 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 

2023 podľa predloženého návrhu  

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )                  

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

13./ Návrh rozpočtu pre rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025 

 

Návrh rozpočtu bol poslancom predložený a prerokovaný na zasadnutí finančnej 

komisie. Starosta obce otvoril k tomuto bodu diskusiu.   

- p. poslanec Dušan Dvoran má za to, že rozpočet je momentálne optimálne stanovený 

a kvartálne sa bude musieť prehodnocovať, najmä v súvislosti s nárastom cien energií.     

- p. poslanec Milan Lapčík upozornil, že k spotovej cene energií (aktuálna cena na trhu) 

sa bude musieť prirátať cena za distribúciu energií, treba rátať s ich navýšením.  

Starosta informoval, že hlavnou zložkou energií pre rok 2023 bude cena energie. Spotová 

cena sa priebežne mení, je orientačná a nedá sa na ňu viazať. Jedinú tarifu, ktorú máme 

fixovanú je za malé odberné miesta (Printing, Zdravotné stredisko atď). Do konca roku 

2022 máme podpísanú zmluvu so ZSE Energia, a.s. a uvidí sa, aké budú tarify od 

1.1.2023.  

-  p. poslankyňa Ing. Hana Tomečková má za to, že ak sa budú robiť v rozpočte zmeny, 

musí to byť vopred dostatočne komunikované ľuďom, aby chápali situáciu, ktorá ich 

k tomu vedie. Starosta súhlasí a konštatoval, že v tomto období bude potrebné šetrenie 

všade.  

Do ďalšej rozpravy k tomuto bodu rokovania ostatní z prítomných poslancov nevstúpili.  

 

 



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Vysoká pri 

Morave k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 – 

2025  

 

Uznesenie číslo 17/17/2/2022 

I. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Vysoká 

pri Morave k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2024 – 2025  

II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa predloženého návrhu rozpočet Obce Vysoká 

pri Morave na rok 2023 a rozpočet na roky 2024- 2025 berie na vedomie. 

 

Rozpočet na rok 2023 bol schválený ako prebytkový. Príjmová časť rozpočtu roka 2023 

bola schválená vo výške 2 091 150,00 € a výdavková časť rozpočtu roka 2023 bola 

schválená vo výške 2 066 650,00 €, Prebytok je vo výške 24 500,00 €  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

14./ Programový rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025 

 

Uznesenie číslo 18/18/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024,2025 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )                

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

15./ Pripomienky poslancov  

 

- p. poslanec Dušan Dvoran navrhuje stanoviť presné dátumy zasadnutí OcZ pre rok 

2023, návrh predloží na prerokovanie. Starosta berie na vedomie, termíny je potrebné 

dohodnúť s poslancami. 

 

16./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ  

 

16a./ Žiadosť Ing. Ferdinanda Kováča o spoluprácu a členstvo v komisii pre 

výstavu, územný rozvoj a životné prostredie   

 

Uznesenie číslo 19/19/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave volí Ing. Ferdinanda Kováča za člena 

komisie pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie z radu občanov.  

 

( Uznesenie schvaľuje  9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 



Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

16b./ Žiadosť p. Ľubomíra Knebla a manž. Ing.Veroniky Kneblovej Břečkovej, 

Bazová 1013/9, Vysoká pri Morave o odpredaj obecného pozemku parcela „E“KN 

č. 4508/100 o výmere 451m2- LV č.4158      

 

Uznesenie číslo 20/20/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom obecného pozemku, 

zapísaného na LV č. 4158 ako parcela registra „E“KN č. 4508/100 vo výmere 451m2 pre 

žiadateľov p. Ľubomíra Knebla a manž. Ing.Veroniky Kneblovej Břečkovej, Bazová 

1013/9, Vysoká pri Morave       

 

( Uznesenie schvaľuje 0 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 0, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 9 

 

16c./ Žiadosť Mgr. Aleny Kľučarovej, Korabinského 23, Ľubotice o pridelenie 

nájomného, obecného bytu v učiteľskej bytovke Hlavná 21 od 1.01.2023    

 

Uznesenie číslo 21/21/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s pridelením nájomného, obecného 

bytu v učiteľskej bytovke Hlavná 21 od 1.01.2023 za rovnakých podmienok ako ostatní 

nájomcovia v učiteľskej bytovke.    

 

( Uznesenie schvaľuje 9  poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )                   

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

  

17./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

Uznesenie číslo 22/22/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predloženým plánom kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

18./ Rôzne  

18a./ Odmena pre hlavnú kontrolórku za II. polrok 2022 vo výške 30% 

 

Uznesenie číslo 23/23/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke za 

II. polrok 2022  vo výške 30 % 



( Uznesenie schvaľuje  9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

18b./ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky p. Dušanovi Dvoranovi po skončení 

funkčného obdobia starostu   

 

Uznesenie číslo 24/24/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s preplatením nevyčerpanej 

dovolenky p. Dušanovi Dvoranovi v celkovom počte 7 dní z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti počas pôsobenia vo funkcii starostu obce Vysoká pri Morave  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

18c./ Nákup čerpadla na prečerpávaciu stanicu č.1  

 

Uznesenie číslo 25/25/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením čerpadla Sluzer 

XP100 na prečerpávaciu stanicu v hodnote 7163,00€ s DPH ako zákazku malého rozsahu 

podľa ustanovenia §1, odsek 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )    

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

Rôzne:  

- Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. sa poďakoval finančnej komisii, že sa zaoberala 

žiadosťou Obecného futbalového klubu (ďalej „OFK“) o poskytnutie finančného 

príspevku pre rok 2023 vo výške 8000,-€ a že túto komisia navrhuje odložiť na 

prerokovanie do nasledovného OcZ. Konštatoval, že v súčasnosti má OFK peniaze na to, 

aby dohrali súťaž a ďalej sa uvidí v závislosti od finančných prostriedkov. Zároveň 

upozornil, že na miestnom štadióne má OFK naplánované futbalové zápasy, ktoré je 

potrebné zakomponovať do programu plánu činnosti kultúrnej komisie, aby neprišlo 

k stretu akcií kultúrnej komisie a OFK. Starosta informoval, že sa s poslancami zhodli na 

tom, že urobia všetko preto, aby futbal v našej obci zostal zachovaný, len sa to musí 

riešiť priebežne, nakoľko obec má obmedzené možnosti a zdroje na poskytnutie financií.     

- p. poslanec Milan Lapčík informoval, že v rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky 

na príspevky organizáciám, ktoré navrhuje prehodnotiť na základe jednotlivých žiadostí 

na konkrétnu činnosť.   

- p. Chovančák sa informoval, kde si vie dohľadať správy o činnosti komisií a starostu 

obce. Starosta informoval, že potrebné dokumenty sú zverejnené na web stránke obce. 

Zákon nekáže vypracovať a zverejniť správu o činnosti starostu, ide o interný dokument 

pre poslancov. Ak má p. Chovančák o správu záujem, starosta mu ju poskytne.  



- p. Chovančák ďalej upozornil na problém s hudbou- play listom počas Mikulášskej 

akcie v priestoroch MŠ. Starosta problém zaregistroval, avšak má za to, že celkovo táto 

akcia dopadla veľmi dobre na to, že šlo o prvú akciu novozvolenej kultúrnej komisie 

a bude sa snažiť, aby ďalšie akcie obce prebiehali k spokojnosti všetkých občanov.         

- p. poslanec Marián Kohút navrhuje, aby bol Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. prizvaný 

do komisie pre kultúru a šport. Poslanec p. Dušan Dvoran informuje, že v tejto veci je 

potrebné predložiť návrh uznesenia na doplnenie nového člena komisie.     

- p. poslanec Marián Kohút ďalej navrhuje, aby sa verejné osvetlenie vypínalo až od 

polnoci a až keď budú v obci funkčné webkamery.   

- p. poslankyňa Ing. Elena Vinceková upozorňuje na jamy na starej Zohorskej ceste. 

Starosta má vedomosť o tomto probléme, riešila to stavebná komisia a musí sa počkať na 

vhodnejšie počasie.   

- p. poslankyňa Ing. Elena Vinceková sa ďalej informuje, kto čistí kanál, pretekajúci 

cez obce, p. Dušan Dvoran informuje, že časť kanála je v správe Povodia Moravy a časť 

Hydromeliorácie, š.p. avšak v mnohých miestach majú obmedzený prístup ku kanálu 

z dôvodu, že ľudia si tento svojvoľne zahradili.   

- p. poslanec Marián Malcher navrhuje osadiť značku zákaz vjazdu smerom na hrádzu 

a k mostu Vysomarch, kde jazdia autá. Poslanec p. Dušan Dvoran informoval, že túto 

značku nemôže osádzať obec, nejde o obecnú komunikáciu. Starosta dá preveriť 

možnosti riešenia.  

- Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. upozornil na nesprávne uvedené meno voleného 

člena zástupcov obce do Rady školy vo Vysokej pri Morave za športové kluby, ktorým 

má byť Ing. Martin Kopča.  

 

Uznesenie číslo 26/26/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave opravuje uznesenie č. 7/7/2022 zo dňa 

26.11.2022 v časti b/ a za športové kluby volí člena Rady školy Ing. Martina Kopču 

miesto Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )                  

Hlasovanie: „ZA“- 9, „ZDRŽAL SA - 0, „PROTI“ - 0 

 

19./ Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil OZ o 16,15 hodine.  

  

Starosta obce:   Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Andrej Dvoran   Ing. Hana Tomečková  ............................................  

      

....................................................... Ing. Elena Vinceková   ............................................ 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková     


