
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 24.06.2021 

 

Uznesenie číslo 250/23/3/2021 

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 251/24/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia prijaté na OZ dňa 

22.04.2021, termínované ku dňu 24.06.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  

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

 

Uznesenie číslo 252/25/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 22.04.2021 do 24.06.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 22.04.2021 do 24.06.2021 

 

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

Uznesenie číslo 253/26/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  

a.) s prerušením prevádzky MŠ počas letných prázdnin od 2.08.2021 do 13.08.2021 a od 

30.08.2021 do 31.08.2021  

b.)  s úpravou času prevádzky počas letných prázdnin v mesiaci júl- august 2021, a to od 6.30h 

do 16h 

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

 

Uznesenie číslo 254/27/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú dieťaťu v MŠ počas letných prázdnin za mesiac júl 2021 vo výške 

20 € a za mesiac august 2021 vo výške 10 €    

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

 

Uznesenie číslo 255/28/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením antikorových stolov pre 

ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave, určených do výdajne jedla a kuchyne od spoločnosti Gastrolux, 

s.r.o. Žilina v celkovej sume 3977,23€ s DPH.       

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



 

Uznesenie číslo 256/29/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje pridelenie zamestnaneckého bytu                     

v učiteľskej bytovke s.č. 21 pre učiteľa ZŠ Vysoká pri Morave p. Ľubomíra Lesňáka, trvale 

bytom Banícka 20, Spišská Nová Ves od 16.08.2021.   

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

 

Uznesenie číslo 257/30/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s oplotením pozemku pre potreby 

vlastníkov bytov polyfunkčného domu Krátka 2 bez prenájmu alebo predaja za účelom 

využívania priestoru z vnútornej strany domu a zamedzeniu pohybu cudzích osôb vo vonkajších 

priestoroch.   

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

 

Uznesenie číslo 258/31/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.4/2016 o 

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

o ulicu „Kvetná“.   

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

 

Uznesenie číslo 259/32/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Vysoká pri Morave o výsledku výberového konania zo dňa 08.06.2021 na obsadenie funkcie 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vysoká pri Morave. 

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

 

Uznesenie číslo 260/33/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledku výberového konania zo dňa 

08.06.2021 menuje do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vysoká pri 

Morave úspešného uchádzača Mgr. Daniela Prokopa s nástupom od 1.09.2021. 

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

 

Uznesenie číslo 261/34/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 podľa 

predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  

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

 

 



Uznesenie číslo 262/35/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na prístavbu 

kultúrneho domu s cenou do 178 850 € s DPH. 

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

 

Uznesenie číslo 263/36/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na prístavbu jedálne 

v Materskej škole s cenou do 55 274 € s DPH (stavebná časť). 

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

 

Uznesenie číslo 264/37/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na rekonštrukciu 

domu služieb s cenou do 92 084 € s DPH. 

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

 

Uznesenie číslo 265/38/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje nákup stožiarov verejného osvetlenia                     

s výložníkom a elektrickou výzbrojou v  počte 20ks do hodnoty 10 000 EUR s DPH.  

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

 

Uznesenie číslo 266/39/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na opravu zvona na 

miestnom kostole v sume 2 664,00 € s DPH. 

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

Uznesenie číslo 267/40/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 bez pripomienok.    

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

 

Uznesenie číslo 268/41/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke                   

za I. polrok 2021 vo výške 30% 

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



 

Uznesenie číslo 269/42/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave žiada starostu obce o vypracovanie VZN o nájme    

v zamestnaneckých bytoch.    

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

 

 

 Dušan Dvoran 

  starosta obce   

 


