
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie číslo 270/43/4/2021 

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 271/44/4/2021                                                                                                                                     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenie číslo 265/38/3/2021 

bude zrušené a prijaté nové, aktualizované. 

Ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 24.6.2021 termínované ku dňu 16.9.2021 sú splnené a 

dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. 

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

 

Uznesenie číslo 272/45/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

 

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

 

Uznesenie číslo 273/46/4/2021                                                                                                                                        

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú správu o hospodárení 

obce za I. polrok 2021 bez výhrad. 

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

 

Uznesenie číslo 274/47/4/2021                                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného 

pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 

2605/42 o výmere 24m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku Irenu Ulehlovú, Staničná 331, 

Vysoká pri Morave v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do 

katastra nehnuteľnosti znáša v plnom rozsahu žiadateľka s tým, že kúpna cena bude v plnej 

výške uhradená pri podpise KZ.                                                                                      

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

 

 

 



Uznesenie číslo 275/48/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného 

pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 2605/8                                        

o výmere 40m2 a parc.č. 2605/21 o výmere 60m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku Lenku 

Santi,  Poľná 626/8, Vysoká pri Morave v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s 

prevodom do katastra nehnuteľnosti znáša v plnom rozsahu žiadateľka  s tým, že kúpna cena 

bude v plnej výške uhradená pri podpise KZ.                                                                                                                    

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

 

Uznesenie číslo 276/49/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s umiestnením predajného stánku 

pekárne na Námestí oslobodenia, vedľa stánku PNS.    

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

 

Uznesenie číslo 277/50/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

súhlasí s vyhlásením výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór obce Vysoká pri 

Morave s nástupom k 01.01.2022 v zmysle predložených zásad voľby hlavného kontrolóra 

obce na obdobie 6 rokov.     

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

 

Uznesenie číslo 278/51/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s opakovaním verejného obstarávania na 

projekt „Prístavba jedálne materskej školy“ s maximálnou cenou do 75 000 € s DPH formou 

prieskumu trhu. 

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

 

Uznesenie číslo 279/52/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného 

obstarávania cez TENDERnet na projekt „Prístavba kultúrneho domu“ a poveruje starostu 

obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava 

v celkovej sume 165 822,43 € s DPH   

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

 

Uznesenie číslo 280/53/4/2021                                                                                                                                  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného 

obstarávania cez TENDERnet na projekt „Stavebné úpravy Domu služieb“ a poveruje starostu 

obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v 

celkovej sume 92 004,66 € s DPH   

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



 

Uznesenie číslo 281/54/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenie číslo 265/38/3/2021 

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

 

Uznesenie číslo 282/55/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstarávaním formou 

prieskumu trhu na dodávku stožiarov verejného osvetlenia s výložníkmi a elektrickou 

výzbrojou podľa priložených typov a povrchovej úpravy s cenou do 10 600€ s DPH.   

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

 

Uznesenie číslo 283/53/4/2021                                                                                                                                   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizovanými nákupmi Obce Vysoká 

pri Morave v priloženom zozname z knihy záväzkov (00305197) k 01.07.2021- 31.08.2021  

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

 

Uznesenie číslo 284/54/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok pre Zariadenie 

opatrovateľskej služby - Jeseň života v Záhorskej Vsi vo výške 300€/osoba/mesiac pre 

umiestnených občanov z Vysokej pri Morave so stupňom odkázanosti V. a VI.     

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

 

 

 

 Dušan Dvoran 

  starosta obce   

 


