
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 10.02.2022 

 

 

Uznesenie číslo 307/1/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok, 

dodatkov a zmien.  

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

 

 

Uznesenie číslo 308/2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky                     

o plnení uznesení 

a) prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 25.11.2021 a dňa 

09.12.2021, že tieto uznesenia terminované ku dňu 10.2.2022 sú splnené a dlhodobé sa 

priebežne zabezpečujú b) prijatých na obecných zastupiteľstvách počas roku 2021, že ku dňu 

31.12.2021 nie je splnené uznesenie číslo 275/48/4/2021 prijaté na OZ dňa 16.09.2021, ktoré 

je terminované do 23.3.2022  

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

 

Uznesenie číslo 309/3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o činnosti starostu obce 

od 10.12.2021 – 10.02.2022 a informáciu o činnosti jednotlivých komisií od 10.12.2021 – 

10.02.2022 

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

 

Uznesenie číslo 310/4/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú správu o hospodárení obce 

za 4.Q 2021 a celý rok 2021 bez výhrad. 

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

 

Uznesenie číslo 311/5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.2/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave  

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



Uznesenie číslo 312/6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje žiadosť BERTO Slovakia, a.s.                           

Vysoká pri Morave o odkúpenie pozemku parcela č. 4505/604 o výmere 413m2 v cene 

30,83EUR/m2 a podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený tým, že ide o priľahlý 

pozemok, ktorý bude žiadateľ využívať ako prístupovú cestu do areálu firmy Berto a vzhľadom 

k jeho umiestneniu nie je využiteľný pre obec. Náklady spojené s prevodom do KN bude znášať 

v plnom rozsahu kupujúci. 

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

 

Uznesenie číslo 313/7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok pre OZ Cykloklub 

VYSOČAN vo výške 2000 EUR na kúpu cyklodresov na reprezentáciu obce na rôznych  

podujatiach.      

(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9, „zdržal sa“ - poslanec 

Pavol Bláha) 

 

Uznesenie číslo 314/8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.3 k VZN č. 4/2016 o 

názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej pri Morave, ktorým sa rozširuje počet ulíc 

o ulicu „Orechová“ 

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

 

Uznesenie číslo 315/9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného 

obstarávania cez Tendernet na zákazku: „Úprava spevnených plôch na cintoríne Vysoká pri 

Morave“ a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou 

COLAS Slovakia a.s. Trnava, IČO: 31651402 v celkovej sume 92 677,72 EUR s DPH  

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

 

Uznesenie číslo 316/10/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 2ks veľkokapacitných 

kontajnerov pre potreby ČOV Vysoká pri Morave od spoločnosti ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 

Trenčianske Teplice v celkovej výške 3540,- EUR s DPH podľa ustanovenia §1, odsek 14 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazku malého rozsahu.  

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



Uznesenie číslo 317/11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s   

a./ úhradou faktúry za materiál (okná ČOV) od D.A.L. Stav, s.r.o. Vysoká pri Morave vo výške 

3753,60 EUR s DPH  

b./ úhradou faktúry za práce (výmena strešných okien na ČOV) od dodávateľa P. Šibalíka, 

Vysoká pri Morave, IČO: 44695063 vo výške 1800 EUR.        

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

 

Uznesenie číslo 318/12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmluvy pre umiestnenie 

Z-boxu s firmou Packeta Slovakia s.r.o. po úprave článku II. ods. 2.5 zmluvy, kde sa posledné 

štyri riadky zmluvy rušia.  

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

 

Uznesenie číslo 319/13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním tovaru a prác firmy 

Inštalmont s.r.o. Malacky v zmysle  predloženého rozpočtu v sume 5878,98 EUR s DPH     

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

 

 

 

 

 

Dušan Dvoran   

 starosta obce 

 

 

 

 


