
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 22.04.2021 

 

Uznesenie číslo 236/9/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania OZ bez 

pripomienok, dodatkov a zmien. 

 

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

 

Uznesenie číslo 237/10/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že  Uznesenie č. 235/8/1/2021 zo dňa 

25.02.2021 nie je splnené ku dňu 22.04.2021, ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 25.02.2021, 

termínované ku dňu 22.04.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  

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

 

Uznesenie číslo 238/11/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 25.02.2021 – 22.04.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 25.02.2021 – 22.04.2021 

 

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

 

Uznesenie číslo 239/12/2/2021 

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

k záverečnému účtu obce k 31.12.2020 a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

 

Uznesenie číslo 240/13/2/2021 

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

za I. Q 2021 bez výhrad. 

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

 

Uznesenie číslo 241/14/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania                        

na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave podľa predloženého návrhu.     

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

 



Uznesenie číslo 242/15/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania a 

zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku malého 

rozsahu v zmysle ZOV, §1, odsek 14: „Nákup kosačky pre Základnú školu s Materskou školou 

vo Vysokej pri Morave  v hodnote do 4200 EUR s DPH.                                                                                                     

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

 

Uznesenie číslo 243/16/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok na rozvoj OZ 

Cykloklubu Vysočan za účelom zakúpenia reklamných tričiek, klubových dresov, reklamných 

predmetov a prezentačných materiálov vo výške 2000€ s DPH. 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9, p. poslanec Pavol 

Bláha nehlasoval z dôvodu zainteresovanosti ) 

 

Uznesenie číslo  244/17/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje užívanie 2-izbového bytu na prízemí                

v budove, súpisné číslo 21 – objekt „Učiteľská bytovka“,  nachádzajúci sa na pozemku parcela 

registra „C“ parc. č. 601/2, ktorý sa stal uznesením obecného zastupiteľstva číslo 209/80/6/2020 

zo dňa 29.10.2020 dočasne prebytočným majetkom obce, v zmysle § 7a) odst. 1 zachovania 

účelového určenia majetku – ku dňu 01.08.2021.  

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

 

Uznesenie číslo 245/18/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so žiadosťou o schválenie názvu 

súkromnej ulice – vjazd z Družstevnej ulice s tým, že bude postupovať podľa článku 3, ods. 3, 

4 planého VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev a príjme nové VZN o určení 

názvu novovzniknutej ulice s názvom „Kvetná ulica“. 

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

 

Uznesenie číslo 246/19/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpredaj obecného pozemku parc.č. 

775/94 o výmere 48 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa Mareka Krúžeka, bytom Krížna 15, 

Vysoká pri Morave v cene 30,83EUR/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 142/2020 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 uvedený pozemok je priľahlý, vedľa pozemku 

žiadateľa, ktorý na ňom plánuje výstavbu RD. Uvedený pozemok je vzhľadom k výmere a 

umiestneniu nevyužiteľný 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 247/20/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania                     

a zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku s nízkou 

hodnotou: „Nákup úžitkového vozidla pre potreby obce“ v hodnote do 22 000 EUR s DPH.                                                                                                     

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

Uznesenie číslo 248/21/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania a 

zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku s nízkou 

hodnotou: „Nákup malotraktora“ v hodnote do 19 900 EUR s DPH  a návesa za traktor v 

hodnote do 4000 EUR s DPH pre potreby obce.                                                                                                     

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

 

Uznesenie číslo 249/22/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním ponuky na výmenu okien 

na učiteľskom dome s.č. 38.  

 

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

 

 

 

 

Dušan Dvoran      

Starosta obce   


