
Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave  

zo dňa 24.08.2022 

 

Uznesenie číslo 353/47/4/2022 

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

dodatkov a zmien.  

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

 

Uznesenie číslo 354/48/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje za overovateľov zápisnice poslancov             

Ing. Jána Rusnáka a Milana Lapčíka, zapisovateľkou zápisnice je pracovníčka Obecného úradu 

Hana Malcherová.   

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

 

Uznesenie číslo 355/49/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje návrhovú komisiu v zložení 

poslancov- Pavol Bláha, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD. a Silvia Novoveská 

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

 

Uznesenie číslo 356/50/4/2022 

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

o plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 21.06.2022,    

že tieto uznesenia terminované ku dňu 24.08.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne 

zabezpečujú.  

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

 

Uznesenie číslo 357/51/4/2022 

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

a informáciu o činnosti jednotlivých komisií za obdobie od 21.06.2022- 24.08.2022  

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

 

Uznesenie číslo 358/52/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárenie obce I. polrok 2022 bez 

výhrad a berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1.polrok 2022.  

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

 

 

 



Uznesenie číslo 359/53/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok rozpočtu č.1 pre rok 2022 

bez výhrad.  

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

 

Uznesenie číslo 360/54/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený Komunitný plán 

sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave pre roky 2022-2030 

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

 

Uznesenie číslo 361/55/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu 

neurčitú pre Leonóru Kopčovú, Vysoká pri Morave na spoluvlastnícky podiel 1/3 na 

pozemkoch na štadióne parc.č. 2485, 2486 k.ú. Vysoká pri Morave. Výška nájomného pre rok 

2022 je stanovená v sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje každoročný index inflácie.     

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

 

Uznesenie číslo 362/56/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu 

určitú na jeden rok pre Milana Kudličku, Malacky na spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemkoch 

na štadióne parc.č. 2500, 2501, 2502  k.ú. Vysoká pri Morave vo výmere 958,5m2. Výška 

nájomného pre rok 2022 je stanovená v sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje každoročný index 

inflácie.   

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

 

Uznesenie číslo 363/57/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odpredajom pozemku parcela registra 

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

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9,  zdržal sa 1- Ing. 

Lenka Dvoranová)  

 

Uznesenie číslo 364/58/4/2022 

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

2-izbový byt na prízemí v učiteľskej bytovke s.č.21 na dobu určitú počas zotrvania pracovného 

pomeru v ZŠ Vysoká pri Morave a za podmienok stanovených podľa VZN č. 4/2021 o 

stanovení výšky úhrad za užívanie zamestnaneckých bytov.         

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

 



Uznesenie číslo 365/59/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 6ks jedálenských stolov o 

rozmere 160x80cm do školskej jedálne.       

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

 

Uznesenie číslo 366/60/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením vecného bremena  pre firmu 

Západoslovenská distribučná a,s, na parcelu č. 3092/10- lokalita Kasárne NN rozvod. Žiadateľ 

firma BL-010 s,r,o, zaplatí úhradu 10€ za bežný meter.   

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

 

Uznesenie číslo 367/61/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s rekonštrukciou vnútorných priestorov 

a sociálnych zariadení v budove Materskej školy Vysoká pri Morave od dodávateľa Zdenka 

Šidlovská v celkovej sume 10 970,-EUR s DPH 

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

 

Uznesenie číslo 368/62/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami naviac na rekonštrukciu 

chodníkov a úpravu svahov na cintoríne vo výške 5 091,00 € bez DPH na svahy a 10 957,00 €      

s DPH na chodníky.        

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

 

Uznesenie číslo 369/63/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizáciou rozšírenia premostenia 

odvodňovacieho kanála- lokalita Mláka od dodávateľa Igor Veselý s.r.o. Stupava vo výške 4 

400€ s DPH  

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

 

Uznesenie číslo 370/64/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou multifunkčného zariadenia na 

hrubé predčistenie ČOV od spoločnosti IN-EKO v sume 19 390 € bez DPH 

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

 

 

 



Uznesenie číslo 371/65/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou výkonnejšieho ponorného 

čerpadla na dažďovú vodu v zbernej šachte pri bufete Pod Šancem. 

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

 

Uznesenie číslo 372/66/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok 

za daň z nehnuteľností – zaniknuté PO v celkovej výške 51 347,24 € a odpis pohľadávok za 

odberateľské faktúry z r.2008- za byt na štadióne vo výške 604, 00 € a za učiteľskú bytovku vo 

výške 1478,78€.       

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, zdržal sa 1- Ing. 

Lenka Dvoranová )  

 

Uznesenie číslo 373/67/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší krízový štáb pre Covid-19 

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

 

 

 

Dušan Dvoran   

 starosta obce 


