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Medzinárodný futbalový turnaj obcí s názvom Vysoká

Už 12. ročník medzinárodného futbalového turnaja obcí s názvom Vysoká, ktorý sa uskutočnil vo
Vysokej pri Morave od 31. 7. do 2. 8. 2020 priniesol
nielen zaujímavé športové stretnutia, ale aj nové
priateľstvá medzi účastníkmi a upevnenie predošlých priateľských vzťahov. Stretli sme sa v čase,
kedy nás všetkých ovplyvňuje Covid 19.
Napriek tomu sme sa dokázali i v týchto neľahkých časoch spolu stretnúť, zašportovať si i spoločensky sa zabaviť. Ubytovanie bolo zaistené v základnej škole, kde každá obec mala svoju vlastnú
triedu. V škole boli zrekonštruované šatne, sprchy
a toalety, takže účastníci turnaja boli prví, ktorí ich
využili.
Všetky zúčastnené Vysoké prišli už v piatok. Stretli
sme sa pri dobrej večeri v našom kultúrnom dome
a spoločne si zaspomínali na minulé „Vysočanské“
turnaje.
Okrem malých drobných darčekov pre všetkých
účastníkov sme mali pripravené aj prekvapenie putovnú zástavu medzinárodného turnaja, ktorá
bola na záver podujatia odovzdaná nasledovnému usporiadateľovi podobne ako je to zvykom na
veľkých olympijských hrách . Taktiež sme budúcemu usporiadateľovi odovzdali baner 4,10 X 2,60 m.
Súčasťou programu v piatok bolo rozlosovanie
štvorčlenných turnajových skupín. Účasť na turnaji na poslednú chvíľu odriekla z dôvodu zvýšenia počtu infikovaných v obci na 8 obec Vysoká
nad Labem, a preto A-skupina mala iba troch
účastníkov.
V sobotu ráno bol turnaj zahájený slávnostným
spoločným nástupom zúčastnených družstiev.
Vlajkonosičky defilovali so zástavami zúčastnených krajín a spoločnou turnajovou zástavou. Zaznela poľská, česká a slovenská hymna v podaní
miestneho speváckeho zboru spolu s našou tradičnou futbalovou hymnou „Hochštecké družstvo
slávne...“. Nasledovali príhovory starostu Vysokej
pri Morave a vedúcich zúčastnených obcí. Potešila prítomnosť a príhovory podpredsedníčky
Bratislavského samosprávneho kraja pani Alžbety
Ožvaldovej a predsedu Bratislavského futbalového zväzu pána Juraja Jánošíka.
Športová časť turnaja bola odštartovaná prvými
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stretnutiami v skupinách. Skupinová časť turnaja
prebiehala aj po obedňajšej prestávke, v ktorej
nám spríjemnili chvíle oddychu mužský spevácky zbor „Enem tak“ z Lozorna a miestny spevácky
zbor „Hochštetňan“ .
Skupinová časť turnaja rozhodla o semifinálových
dvojiciach, účastníkoch stretnutí o poradie na ďalších miestach. V semifinále sa stretli víťazi skupín
s druhými zo skupín a po pekných športových
súbojoch postúpili do finále družstvá Vysokej nad
Kysucou a Vysokej u Hustopečí nad Bečvou. V zaujímavom, futbalovo hodnotnom a priebehom
dramatickom stretnutí mali navrch borci z Kysúc
a zaslúžene zvíťazili keď dominovali najmä v závere stretnutia. O tretie miesto bojovalo domáce

„A“ čko s Vysokou nad Uhom. Tento súboj mal
zvláštnu príchuť, lebo sa v ňom stretli minuloroční
finalisti. Našim borcom sa nedarilo eliminovať súperove prednosti – rýchlosť a presné kombinácie
a tretie miesto patrí priateľom z východu, kde sa
na budúci rok máme stretnúť už na 13. ročníku.
Po spoločnej večeri pokračovalo tohtoročné
priateľské stretnutia účastníkov turnaja Vysokých
v našom kultúrnom dome, teraz už bez športových emócií, pri dobrej hudbe a spoločnej zábave.
V piatok sme sa stretli ako dlhoroční priatelia a v
nedeľu ráno pri rozlúčke s priateľmi z Vysokých
sme sa už tešili na stretnutie v roku 2021vo Vysokej nad Uhom.
S nápadom uskutočniť každoročne futbalový tur-

naj obcí s názvom „Vysoká“ prišiel pred 12 rokmi
pán Anton Opial, rodák a občan Vysokej nad Kysucou. V roku 2009 sa tento turnaj konal prvýkrát v
obci Vysoká nad Kysucou pri príležitosti 490 výročia od prvej písomnej zmienky o tejto obci. Naša
obec pristúpila na účasť až neskôr v roku 2012.
Poradie 12. ročníka medzinárodného turnaja
Vysokých:
1.
Vysoká nad Kysucou
2.
Vysoká u Hustopečí nad Bečvou
3.
Vysoká nad Uhom
4.
Vysoká pri Morave „A“
5.
Wysoka Branice (Poľsko)
6.
Vysoká ve Slezsku
7.
Vysoká pri Morave „B“
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
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Zo života obce

Skôr než na nás v plnej sile udrel koronavírus, obec žila svojim tradičným životom ako v minulých rokoch.

Privítali sme „Nový rok 2020“

Športovci – futbalisti navarili novoročný punč, varené víno, ktoré ponúkali prítomným občanom. Po niekoľkých rokoch sa nám prihovoril „nový rok“ – Natália Kiripolská, rozlúčil sa „starý rok“ – Silvia Novoveská a prítomných pozdravil „kominár“ – Jacqueline Eckerová. Starosta
obce sa prihovoril občanom, zhodnotil stručne uplynulý rok a načrtol priority, ktoré by sa mali
realizovať v tomto roku. Občanov pozdravili aj speváci z novo sa formujúceho speváckeho
zboru „Hochštetňan“ pod vedením Pavla Benkoviča.
Tento rok sa nekonal novoročný ohňostroj z dôvodu ochrany zvierat, ktoré tým trpia, ale i
preto, že čiastka, ktorú by obec vynaložila na kúpu ohňostroja bola zaslaná do Prešova na
pomoc ľuďom, ktorí pri výbuchu panelového domu stratili pred Vianocami všetko, čo mali.
Tento rok sa po dlhom čase nekonal tradičný reprezentačný ples z dôvodu, že nebol dostatočný záujem od občanov zúčastniť sa na ňom.

Obecná zabíjačka
Obecná zabíjačka sa konala dňa 8.februára a tradične jej predchádzali 4 dni príprav.
Ochutnávať sa mohli tradičné zabíjačkové
špeciality – tlačenky, jaternice, jelitá, guláš,
pečené bôčiky, cigánske pečienky, oškvarky
a ďalšie.
Záujem o zabíjačku bol veľký, sála kultúrneho domu bola zaplnená až do konca, do
20:00 hodiny. Viac ako 30 dobrovoľníkov sa
pričinilo o to, aby boli výrobky dobré, chutné, aby sa pri ich výrobe dodržiavali prísne
hygienické predpisy. Prítomní výrobky chválili, pretože boli nielen chutné, ale i cenovo
prístupné.
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Detský karneval
Pre všetky deti z obce ho zorganizovali dňa
15.februára starosta obce, kultúrna komisia
a vedenie materskej školy. Kultúrny dom bol
plný karnevalových masiek, ktoré zabával
profesionálny šašo. Bohatá tombola bola pripravená tak, aby nikto z detí neodišiel bez
výhry.

Fašiangový sprievod masiek
22.februára 40 fašiangových masiek v sprievode prešlo po obci, aby občanom pripomenuli, že fašiangy sa čoskoro končia. Starostovskú palicu odovzdal starosta obce
fašiangovej kráľovnej a kráľovi, a tým im
zveril starostlivosť o zábavu v obci do konci
fašiangov. Fašiangové masky ďakujú obecnému úradu a jeho pracovníčkam za tradičné občerstvenie, rodine Foltýnovej za dob-

roty od pani Ľudky a rôznym „tekutinám“ od
pána Ela, rodine Prokešovej a ich „siedmim
statočným“, pani Ľubici a Novému šenku, VIP,
Večierke, pánovi Bročkovi, ktorí na maskách
nešetrili a pripravili im chutné občerstvenie
a nakoniec starostovi obce a jeho manželke
Janke za tradičné grilované klobásy a iné
dobroty.
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Pochovali sme basu
Fašiangovú zábavu zorganizovala MO JDS.
Kultúrny dom bol vypredaný do posledného
miesta. Po defilé masiek po sále sa všetci zabávali do polnoci, kedy sa v obci prvýkrát pochovávala basa s novým fašiangovým farárom
Majom Malcherom. Aj po tomto „smútočnom
obrade“ zábava pokračovala až do rána.

Ženský chmat
ktorý zorganizovala MO JDS pre našich, ale
i dôchodcov z okresu Malacky, ukončil fašiangy. Vyše 300 dôchodcov sa zabávalo pri
dychovke „Malačané“ so svojimi primátormi
a starostami. Na záver opäť pochovali basu.
Odchádzali spokojní s tým, že sa o rok na tejto
ľudovej zábave stretnú.
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Veľkonočné sviatky
Tento rok boli úplne netradičné, také tu ešte neboli.
Pre prísne hygienické a epidemiologické opatrenia
sa na Slovensku okrem iného nekonali bohoslužby,
na veľkonočný pondelok nebola žiadna šibačka,
možno sa šibalo len v rodinách. Občania boli v izolácii tak, že počas sviatkov nesmeli prekročiť hranicu
okresov. Napriek tomu, že sme boli doma, na našich
stoloch nechýbali tradičné veľkonočné jedlá. Mohli

MO JDS je aktívna
napriek „korone“
Výbor ZO JDS po uvoľnení prísnych hygienických
opatrení pristúpil k plneniu plánu práce na rok 2020.
Dňa 3.6. 2020 zorganizoval brigádu na skrášlenie našej obce a to úpravu a vyčistenie parku pri Sv. Jáne,

sme ich mať vďaka našim obchodom a obchodníkom, ktoré boli počas prísnych opatrení nielen
dobre, ale, niektoré aj nadštandardne zásobené. Za
to patrí poďakovanie majiteľom a pracovníčkam a
pracovníkom obchodov s potravinami, ktoré dodržiavali prísne bezpečnostné opatrenia, keďže pracovali v „prvej línii“ a boli najviac v priamom kontakte s
kupujúcimi. Aj miestna drogéria ponúkla dostatok
hygienického tovaru pre občanov. Poďakovanie
patrí aj majiteľom lekárne a pánovi lekárnikovi, že

dokázali zabezpečiť pre občanom všetky potrebné
lieky. V neposlednom rade naše poďakovanie patrí
MUDr. Božene Chmelovej a sestričke Anke Režnej,
ktoré poskytovali občanom potrebnú zdravotnícku
starostlivosť počas mimoriadnych opatrení štátu.
Aj vďaka občanom obce, ktorí sa správali rozumne
a zodpovedne, nosili predpísané rúška na tvári a používali dezinfekčné prostriedky, sme „korone“ v obci
až na dva prípady nedali žiadnu šancu. Vďaka vám
všetkým.

na Námestí oslobodenia, pred kultúrnym domom a
priestranstvo pred miestnym kostolom a sv. Floriánom. Spolu sa brigády zúčastnilo 47 členov, za čo im
výbor ďakuje.
Je len na škodu, že po 3 dňoch od konania brigády
sme zistili, že naša snaha a práca bola znehodnotená, pretože upravené priestranstvá si niektorí občania pomýlili s odpadkovým košom. Dňa 26.6. 2020

výbor zorganizoval pre svojich členov vychádzku do
prírody. Zraz účastníkov sa konal pred bufetom „Pod
Šancom“. Pre účastníkov boli pripravené dve trasy,
a to : pre peších účastníkov prechod novou ulicou
Bazová a návštevy jazdeckého areálu pre preteky
koní. Druhá časť účastníkov sa na bicykloch vybrala
na prehliadku jazera „Bezedné“. Všetci účastníci po
absolvovaní svojich trás sa stretli v zariadení poľov-
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ného združenia na pohostení, ktoré nám pripravili
členovia PZ. Boli sme pohostení chutným gulášom
z diviaka, ktorí pripravili členovia PZ a to p. František Bobák a p. Žužič Miroslav, za čo im patrí veľké
poďakovanie. Zároveň bola pripravená „opekačka“,
ktorú zabezpečil výbor JDS. Celkovo sa zúčastnilo
vychádzky do prírody 37 našich členov.
Výbor ZO JDS touto cestou ďakujem všetkým členom poľovného združenia za ich pohostinnosť a
ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Za výbor ZO JDS
Marcel Sloboda – podpredseda ZO

Idú k príkladom. Kto ich bude nasledovať ?
Koncom júla sa u starostu obce prihlásila pani Jarka Grznárová, že by bola so svojou rodinou ochotná upratať priestranstvo
pred sv. Floriánom nakoľko vidí, že je najvyšší čas ostrihať levanduľu, aby bola ešte krajšia v budúcom roku. 27.júla navečer
pani Jarka so svojím manželom p. Mariánom Grznárom a jej nevestou pani Žužičovou odborne ostrihali levanduľu a pred sv.
Floriánom urobili poriadok. Pomáhali aj ich malé vnúčatá. Za
túto iniciatívu im patrí naše poďakovanie. Ukázali, že žijú v tejto
obci a nie je im ľahostajné, ako obec vyzerá. Tento čin je hodný
nasledovania, čo poviete, občania ?

Informácie zo života školy

Nedávno sa zatvorili brány školy a ako to býva každoročne zvykom, užívajú si
v týchto dňoch žiaci letné prázdniny a učitelia svoju zaslúženú dovolenku. Ďalší
školský rok je za nami – neobyčajný školský rok. Vojde do histórie ako rok poznačený pandémiou COVID – 19. Po začatí nového kalendárneho roka sa život
v škole uberal zvyčajným spôsobom. Žiaci sa usilovnejšie učili, veď bolo treba
poopravovať niektoré horšie známky, pripraviť sa na polročné previerky a testy. Škola organizovala rôzne podujatia, napríklad v januári porozprávali žiakom
predstavitelia policajného zboru v Malackách o trestno – právnej zodpovednosti
a začiatkom marca sme ešte stihli preventívnu prednášku o šikane a kyberšikane
a detskú policajnú akadémiu. V rámci vzdelávania hravou formou sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o prírodných javoch.
V dňoch 10.2. až 15.2.2020 sa 15 žiakov naučilo lyžiarskemu umeniu , alebo sa
v ňom zdokonalilo na lyžiarskom kurze na Orave. A tradične na záver fašiangov
sme zorganizovali školský fašiangový karneval. Vyhodnotili sme najkrajšie masky,
vylosovali bohatú tombolu a pochutnali sme si na výborných šiškách. Všetkým
sponzorom a rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia, úprimne ďakujeme. Samozrejme, že sme plánovali oveľa viac
podujatí, ktoré sa však v dôsledku prerušenia vyučovacieho procesu nemohli
uskutočniť. Snáď bude budúci školský rok úspešnejší.

Poobhliadnutie za uplynulým školským rokom

V školskom roku 2019/2020 navštevovalo našu základnú školu 149 žiakov – 73 na
1. stupni, 76 na druhom stupni. Na konci školského roku opustilo školu 7 deviatakov, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku pokračovať v štúdiu nasledovne :
na gymnáziu – 1 žiak
na stredných odborných školách - 4 žiaci
na odborných učilištiach – 2 žiaci
Prajeme im, aby sa im darilo tak v študijnom ako aj osobnom živote.
Na tomto mieste treba poďakovať za dlhoročnú reprezentáciu školy žiakovi Michalovi Kopčovi, ktorý školu úspešne reprezentoval v geografickej olympiáde a v
olympiáde anglického jazyka. V tomto školskom roku sa stal víťazom okresného
kola geografickej olympiády a úspešným riešiteľom olympiády anglického jazyka. Ďakujeme a prajeme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v športovej kariére.
Po celý školský rok pracoval v škole Školský klub detí, ktorý v dvoch oddeleniach
navštevovalo 52 detí. V prevádzke bol aj ranný školský klub, ktorý mohli deti navštevovať denne v čase od 6.30 hod. do 7.45 hod.
Súčasťou právneho subjektu je aj materská škola. V šk. roku 2019/2020 ju v štyroch triedach navštevovalo 83 detí, ktoré pracovali pod vedením 8 učiteliek.
V júni sa uskutočnila na budovách školy, šatní a telocvične rekonštrukcia strechy a
tiež šatní v telocvični. O pekný zelený areál sa pravidelne kosením a zavlažovaním
stará pán školník Alojz Sloboda.

Neobyčajné vyučovanie

Začiatkom marca sa začali problémy s dochádzkou žiakov v dôsledku chorobnosti, preto spočiatku riaditeľ školy nariadil skrátené vyučovanie, neskôr , keď sa
chorobnosť zvýšila, riaditeľské voľno a 16.3.2020 nariadením ministerstva školstva sa prevádzka školy prerušila. Školy dostali už od nového ministra prvé pokyny, ako pracovať so žiakmi z domu. Ministerstvo školstva zriadilo mailovú stránku
Učíme sa na diaľku, kde sme nachádzali každý deň nové pokyny a odporúčania,
ako učiť deti dištančne elektronickou formou. Učitelia si zisťovali možnosti našich
rodín a detí s prístupom na internet a podľa toho sa zariadili. Bolo to náročné,
pretože mnohé deti oznamovali, že sa elektronickou formou nemôžu učiť, lebo
nemajú počítač alebo mobil (zvláštne, lebo počas riadneho vyučovania sa mnohí
nimi prezentovali a zrazu ich nemali).
Učitelia komunikovali s rodičmi rôzne (pomocou sociálnych sietí, prostredníctvom e – mailovej komunikácie, prostredníctvom telefonickej komunikácie, prostredníctvom sms, prostredníctvom osobných stretnutí) , niektorí založili spoločnú skupinu pre rodičov v aplikácii Whats App, kde im v denných blokoch bolo
vysvetlené učivo. Iní vyučujúci komunikovali s rodičmi cez Messenger. Najviac
sa domáce úlohy zadávali na stránku školy Edupage. Vyučujúci sprístupnili žiakom svoje mailové adresy, kam im žiaci posielali vypracované úlohy. Učitelia ich
skontrolovali a dali spätnú väzbu žiakovi, upozornili na chyby, poprípade poradili.
Žiaci z cudzích jazykov dostávali videá a posluchové nahrávky, pomocou ktorých
sa mali učiť. Porozumenie novému učivu sa kontrolovalo pomocou testovacieho
systému Edupage. Učivo z anglického jazyka si mohli žiaci vypočuť na videách na
YOUTUBE alebo na stránke SOUNDCLOUD.
Žiaci, ktorí mali problémy s elektronickým vyučovaním, sa mohli po dohode s
učiteľom za prísnych hygienických nariadení stretnúť s ním v škole. Úlohy mohli
doručiť do poštovej schránky na plote školy. Ako sa povie, kto chce, cestu si nájde.
Väčšina žiakov tak aj urobila. Je nám ľúto, že napriek oznamom na stránke školy,
vyhláseniu v obecnom rozhlase, osobným vyzvaním a písomným upozornením
školy, sa niektorí žiaci do pracovných povinností vôbec nezapojili a rodičia tieto
výzvy ignorovali. Títo žiaci budú v auguste robiť komisionálne skúšky. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí v tejto neľahkej situácii pravidelne komunikovali s vyučujúcimi.
Vyučujúci pracovali s deťmi podľa tematických výchovno – vzdelávacích plánov.
Pedagogickou poradou bolo odhlasované a schválené slovné hodnotenie žiakov
na 1. stupni a známkami na 2. stupni na koncoročných vysvedčeniach. Po dohode na pedagogickej rade budú vyučujúci celý september opakovať a doberať
učivá, ktoré žiakom robili najväčšie problémy.
Dňa 1. 6.2020 sa do školských lavíc mohli vrátiť žiaci 1. stupňa a 5. ročníka,
26.6.2020 žiaci 2. stupňa. Väčšina žiakov prišla, do školy sa tešili. Predsa len byť
doma chvíľu je dobré, ale nie príliš dlho. Dúfajme, že budeme všetci dostatočne
zodpovední, aby sme už nemuseli zažívať podobné stresujúce situácie.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Otázky pre starostu obce ...
1. Ako sa v obci zvládlo obdobie „koronavírusu“ ?
Keď sme sa na základe informácií dopátrali k prvému infikovanému
koronavírusom, trvalo nám to cca 2 hodiny, kedy sme sa s dotyčným
spojili a tento nám to potvrdil. Okamžite ešte v ten večer 6.3. 2020
zasadol krízový štáb obce, prijal príslušné opatrenia, ktoré upresnil
v pondelok 9.3.2020. Keď si uvedomíme, že vláda zasadala k tejto
problematike a začala prijímať opatrenia prvýkrát až 12.3.2020 pre
nás to bolo len upresnenie termínu, ale za celý čas od 12.3.2020 až
doteraz nič nové, čo sa týka postupu obce, nebolo iné ako naše opatrenia. Musím konštatovať, že veľmi dobre k riešeniu problematiky v
tom začiatku, kde to býva veľmi dôležité, pristúpili svojou disciplí-

nou obyvatelia obce a dobrovoľníci, ktorí šili ochranné rúška. Tak isto
počas veľkonočných sviatkov bola disciplína obyvateľov našej obce
veľmi dobrá. V obci sme mali dva prípady priamo infikovaných koronavírusom a prvý prípad, ktorý sa vyskytol na Slovensku, mal priamo
nadväznosť na našu obec. Presvedčili sme sa, že krízový štáb obce
je pripravený okamžite riešiť nielen prírodné javy ako sú povodne a
požiare, ale i prípady, s ktorými sa bezprostredne v krízovom riadení
nepočíta. Zaráža ma, ako i krízový štáb neschopnosť vrcholových orgánov ako je krízový štáb SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a predseda vlády SR spolupracovať s obcou pri riešení tak závažných otázok
ako je COVID- 19. V plnej nahote sa ukázalo, že skutočne pripravené
pre riešenie krízovej situácie sú obce, ktoré následne žiadajú o pomoc
od vyšších orgánov, s ktorými robia následne koordináciu. Spätne to
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funguje asi tak, že ak vláda a krízový štáb SR prijmú opatrenie, toto
končí vyhlásením na Úrade verejného zdravotníctva SR a ďalej sa
kontrola pomocou obcí ako i polície nevykonáva, nakoľko nám bola
odopretá identifikácia infikovaných zo strany ÚVZ SR. Infikovaných
v obci sme si museli vypátrať sami. Tento ignorantský spôsob sa nezmenil ani po otvorenom liste predsedovi vlády SR. Na všetky naše
podnety a žiadosti zo strany krízového štábu na predsedu vlády SR
sme nedostali ani len odpoveď. Mám obavu, ak by prišla druhá vlna,
či sú orgány Slovenskej republiky bez spolupráce s obecným krízovým štábom a okresným krízovým štábom schopné situáciu zvládať.
2. Komáre. Čo s tým ?
Dňa 25.6. 2020 po vyliatí rieky Morava do inundačných území hlavne, keď hladina stúpla na 4,3 m a zaliala lesy na rakúskej strane som
predpovedal, že za dva týždne budú premnožené komáre a do troch
týždňov príde ku kalamitnej situácii v našej obci, čo sa i potvrdilo.
Taktiež som predpovedal, že všetka snaha s použitím biologického
prostriedku BTI za tejto situácie bude málo účinná, čo sa taktiež potvrdilo. K zlyhaniu pri použití biologického prostriedku po vyliatí rieky Morava bude prichádzať pravidelne, nakoľko rojiská komárov sú
v lese na rakúskej strane, kde rakúska strana v pásme ochrany 5. má
zakázané tento „preslávený“ biologický prostriedok používať. Keďže
sme presvedčení, že komáre sa neliahnu na cestách a chodníkoch
obce, ako i v záhradkách a na poliach obce, ale sa liahnu hlavne v
štátnych prírodných rezerváciách, v štátom vyhlásenej ochrane lužných lesov a nív podľa Ramsarskej zmluvy, inundačnom území, ktoré
spravuje štátna ochrana prírody a hlavne na nepokosených hrádzach
a lúkach do tejto chvíle v správe SVP, š.p. Bratislava. Týmto chcem povedať, že štát je najväčšie zlo pri komároch, čo sa týka našej obce, nakoľko sa rozhodol s nami pri problematike, ktorá vzniká po záplavách
nespolupracovať a svoje územia nechrániť pred kalamitným premnožením komárov, ani po kalamitnom premnožení. Postrek komárov
by mal byť automatický ako príspevok štátu pri povodniach. Doteraz
vždy, keď sme požiadali predsedu vlády SR o uvoľnenie prostriedkov
na postrek proti komárom v intraviláne obce, nám boli poskytnuté

finančné prostriedky, aby sme ochrane obyvateľov našej obce proti tejto pliage dokázali zvládnuť. Po výmene vlády nový predseda
odmietol poskytnúť príspevok 13 obciam, ktoré boli najviac zasiahnuté touto kalamitou. Dokonca ani neodpovedal na našu žiadosť.
Preto sme boli nútení urobiť aspoň jeden pozemný postrek komárov
v hodnote 2450 €. Tento bol účinný len čiastočne, nakoľko takýchto
postrekov treba urobiť 4 až 5, aby to bolo skutočne cítiť, avšak viacej
financií pri súčasnom stave podielových daní sme si netrúfli z obecnej kase použiť. Preto už celý mesiac obyvatelia obce trpia premnožením komárov s tým, že situácia v intraviláne sa zlepšila, avšak extravilán obce je zasiahnutý touto kalamitou naďalej a do konca leta sa na
tom asi aj nič nezmení. Musíme sa tým, ktorí odmietli nám pomôcť,
veľmi pekne poďakovať za to, že štát si neplní základnú povinnosť a
pritom stačí, aby začala likvidovať aspoň následky. Som pripravený
o chemickom postreku dať rozhodnúť občanom v referende, lebo je
to problém, ktorý rozdeľuje dedinu na dva tábory. Referendum, ako
najväčší prejav demokracie verím, že bude prijaté oboma stranami.
Ďalej je treba pouvažovať, ako v rámci obce by sme mali zneplatniť
určité paragrafy alebo odseky zákona o ochrane prírody a krajiny,
nakoľko si dovoľujem povedať, že pri ochranárskych opatreniach a
zákonoch sme ako v koncentračnom tábore, len nie sme ohradení
ostnatým drôtom a zatiaľ po nás vďaka Bohu nikto nestrieľa.
3.Čo stálo detské a fitness ihrisko na miestnom futbalovom štadióne ?
V roku 2019 sme požiadali predsedu vlády SR Petra Pellegriniho o
príspevok z fondu predsedu vlády na detské ihrisko a fitness ihrisko.
Spolu dotácia činila 11 400 € a spoluúčasť obce bola 3304 €. Ihriská
spolu stáli 14704 €. Okrem toho obec po dohode obecného zastupiteľstva urobila aj na prianie rodičov oplotenie detského ihriska a
vybudovala pieskovisko. Ihrisko sa zatvára a zatiaľ sme od občanov
nedostali negatívne ohlasy. I trávnaté ihrisko je počas celého roka k
dispozícii našim deťom, čo sa už prejavuje teraz počas prázdnin, kedy
na ihrisku sa stretávajú naše deti pri futbale ako i mnohé mladé rodiny. Pieskovisko a oplotenie ihriska stáli spolu okolo 3500 € a z nášho
pohľadu sú to jedny z najlepšie použitých financií v I. polroku 2020.
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Získajte finančný
príspevok na rozvoj
vidieckeho
cestovného ruchu!
Miestna akčná skupina Dolné Záhorie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na podporu
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.
Opatrenie má za cieľ podporiť diverzifikáciu a rozvoj nepoľnohospodárskych činností na vidieku prostredníctvom troch hlavných činností:
1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným
ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné
činnosti, vrátane vytvárania podmienok na
poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov (výstavba ubytovacích
zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie,
a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných
a relaxačných činností).
2. aktivity pre skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V
rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj
na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú
pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej
skupiny
3. Spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do
prílohy I Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len )
ZFEÚ (napr. zriadenie mobilných predajných
miest) Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít
a činností spojených s poskytovaním služieb,
najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.

Oprávneným žiadateľom sú:
- Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych
oblastiach.
- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky
a malé podniky vo vidieckych oblastiach v
zmysle odporúčania Komisie2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich
združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s
ním.
- Fyzické a právnické osoby podnikajúce v
oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
- Fyzické a právnické osoby (mikropodniky
a malé podniky vo vidieckych oblastiach v
zmysle odporúčania Komisie2003/361/ES)
podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu
rýb (akvakultúry).
Dátum uzavretia výzva: 10.11.2020
Alokácia na výzvu zo zdrojov EÚ a ŠR –
152 000 €
Intenzita podpory (pomoci) - max. 45 %
Výška príspevku: min. 5 000 EUR a max.
80 000 EUR

Výsledky volieb do NR SR
zo dňa 29.2. 2020 z našej obce
Počet voličov zapísaných v zoznamoch : 1860
Počet zúčastnených voličov : 1168
Počet platných odovzdaných hlasov : 1152
Takto sme volili :

1. Oľano, Nová kresťanská únia : 399
hlasov
2. SMER SD : 210 hlasov
3. SME RODINA : 120 hlasov
4. Koalícia progresívne Slovensko- Spolu- OD : 83 hlasov
5. Kotlebovci –ĽS Naše Slovensko : 83
hlasov
6. Sloboda a Solidarita : 73 hlasov
7. Za ľudí : 58 hlasov
8. Dobrá voľba : 41 hlasov
9. SNS : 26 hlasov
10. KDH : 23 hlasov
11. Vlasť : 16 hlasov
Ostatné kandidujúce strany mali hlasy v rozpätí : 0-4

Podmienkou je vytvorenie/zvýšenie počtu
pracovných miest súvisiacich s realizáciou
projektu a to najneskôr do 6 mesiacov od
doby realizácie investície.
Všetky potrebné informácie k výzve a podmienky poskytnutia príspevku sú zverejnené
na našej stránke www.masdolnezahorie.sk
(sekcia výzvy)
Podopatrenie PRV 6.4
Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Bratislavský kraj).
V prípade záujmu Vám podrobnejšie info o
podmienkach podpory poskytne Kancelária
MAS Dolné Záhorie – Mgr. Adriana Očenášová,
info@masdolnezahorie.sk tel: 0908 768 849

Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 13.02.2020
Uznesenie číslo 130/1/1/2020
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 131/2/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 13.02.2020
sú splnené, dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 132/3/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 11.12.2019 –
13.02.2020
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od
11.12.2019 – 13.02.2020
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 133/4/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú

správu o hospodárení obce za rok 2019 bez pripomienok.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 134/5/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká pri
Morave pre roky 2018 – 2022.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 135/6/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 6/2020 ako parcela registra „C“KN č. 576/91
o výmere 169m2 za cenu 26,60€/m2 pre žiadateľov Pavla Szaba,
Hlavná 31, Vysoká pri Morave a Ivany Szegfü, Mamateyova 9, Bratislava z dôvodu dlhodobého užívania a starostlivosti o pozemok ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do
katastra nehnuteľnosti znášajú v plnom rozsahu žiadatelia.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 136/7/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave poveruje hlavnú
kontrolórku obce vykonaním kontroly prenájmu všetkých bytových
aj nebytových priestorov vo vlastníctve obce s návrhom riešení.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
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Uznesenie číslo 137/8/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí
a./ s prerušením prevádzky Materskej školy počas letných
prázdnin v čase od 13.07.2020 do 16.08.2020 a dňa 31.08.2020;
b./ s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na materskú školu počas
týchto mesiacov v sume 7,50€ za mesiac júl a 7,50€ za mesiac august 202
0;
c./ s úpravou času prevádzky počas trvania letných prázdnin denne
do 16,00h.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 138/9/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a./ súhlasí so zriadením autobusovej zastávky na znamenie pri
športovom štadióne;
b./ doporučuje starostovi
obce v súvislosti so zriadením autobusovej zastávky podniknúť potrebné kroky na príslušných orgánoch (Slovenská autobusová doprava Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava).
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 139/10/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom 1
urnového miesta vo výške 120€, ktoré uhradí nájomca obci Vysoká
pri Morave pri podpise zmluvy.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 140/11/1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou
vo výške 936,71€ na nákup konvektomatu do kultúrneho domu.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Dušan Dvoran, v.r.
Starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 16.04.2020
Uznesenie číslo 141/12/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania OZ bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 142/13/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 16.04.2020 sú splnené, dlhodobé sa
priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 143/14/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 14.02.2020 – 16.04.2020
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od
14.02.2020 – 16.04.2020
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 144/15/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný
účet za rok 2019 bez výhrad.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 145/16/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú
správu o hospodárení obce za I.Q 2020 bez výhrad.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 146/17/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje spoluúčasť
obce na riešení havarijného stavu strechy ZŠ a šatní telocvične ZŠ vo
výške 5143,58 EUR s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 147/18/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s dodávkou a
montážou oplotenia detského
ihriska na miestnom štadióne podľa ponuky č. 544076 firmy Mplot,
s.r.o. vo výške 2949,14 EUR s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 148/19/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním
štúdie domu služieb vo výške 3500 EUR s DPH pre spracovateľa Ateliér Ivan Jarina, ktorý túto budovu už zahrnul i do plánu revitalizácie
Námestia oslobodenia.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 149/20/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
budúcej zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s novým prevádzkovateľom One day teeth s r.o so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 52283666.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 150/21/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom
priľahlej časti obecného pozemku parcela registra „C“KN č. 775/8
zapísaný na LV č. 4185 o výmere cca 81m2 za cenu 26,60 €/m2 pre
žiadateľov Dominku Horeckú, Továrenská 340/3, Vysoká pri Morave
v podiele ½ a Sama Polčiča, Studená 13, Bratislava v podiele ½ v
zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a podaním Návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti znášajú v plnom rozsahu žiadatelia.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 151/22/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením
pozemkov na štadióne parc.č. 2497, 2498, 2499- LVč. 967 v celkovej
výmere 1813m2 v prospech Obce Vysoká pri Morave od vlastníčky
Niny Szilvásyovej, 930 35 Michal na Ostrove 94 za cenu 5,14€/m2,
t.j. v prepočte za 9318,82 EUR s tým, že náklady spojené s prevodom
nehnuteľností do KN hradí v plnom rozsahu Obec Vysoká pri Morave.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 152/23/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením
platby nájomného pre žiadateľku Ing. Alenu Bobríkovú, Veterná
890/11, Vysoká pri Morave za mesiace marec 2020 - apríl 2020 z
dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19 s tým, že zálohové platby za
energie bude nájomníčka naďalej uhrádzať v zmysle zmluvy.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 153/24/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením
platby nájomného pre žiadateľku Janu Nerádovú, Kaderníctvo
„JANA“ v Dome služieb na ul. Hlavná, Vysoká pri Morave za mesiace
marec 2020 - apríl 2020 z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 154/25/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením
platby nájomného pre žiadateľku Mgr. Soňu Šebelovú za prenájom
priestorov v Kultúrnom dome vo Vysokej pri Morave za mesiace marec 2020 - apríl 2020 z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 155/26/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a./ súhlasí so zriadením autobusových zastávok na znamenie pri
športovom štadióne a pri firme Berto sk, s.r.o. na náklady obce;
b./ doporučuje starostovi obce v súvislosti so zriadením autobusových zastávok dohodnúť pracovné stretnutie so Slovak Lines, a.s. a s
dopravným inžinierom okresu Malacky.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 156/27/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s udelením čestného titulu „Posol obce“ pre rodáka obce kňaza- saleziána Františka
Poláka, narodeného v obci Vysoká pri Morave, t.č. pôsobiaceho v
duchovnej službe pre zdravotné zariadenia vo Francúzsku.
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, zdržali sa 3- Ing. Lenka Dvoranová, Pavol Blaha, Milan Lapčík )
Uznesenie číslo 157/28/2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
informáciu o výsledku verejného obstarávania na zákazku: „Izolácia
striech ZŠ Vysoká pri Morave (hlavná budova, šatne, telocvičňa) havarijný stav“ a súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo s víťazným
uchádzačom a zhotoviteľom firmou Jolus s.r.o. č.47, 908 46 Unín v
celkovej sume 52143,58 € s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Dušan Dvoran, v.r.
Starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.06.2020
Uznesenie číslo 158/29/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania, doplnený o nový bod programu č. 12 Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 159/30/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 18.06.2020 sú splnené, dlhodobé sa
priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 160/31/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.04.2020
– 18.06.2020
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od
16.04.2020 – 18.06.2020
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 161/32/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
územného plánu zóny Dúbrava projektantovi Ing. arch. Roniemu
Vámošovi v sume 3600 € s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového
počtu 9, „proti“ bol 1.poslanec- Ing. Lenka Dvoranová )
Uznesenie číslo 162/33/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
doplnenia územného plánu obce o možnosť zriadenia ubytovní v
areály bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktoré budú slúžiť
pre účely ubytovania pracovníkov firiem, ktoré v danom priestore
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
( Uznesenie schvaľuje 0 poslancov z prítomných 9 a z celkového
počtu 9, „proti“ boli všetci prítomní 9 poslanci )
Uznesenie číslo 163/34/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 bez
pripomienok.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 164/35/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zabezpečenie jednorázových obalov na výdaj obedov pre dôchodcov v sume
0,25EUR na osobu a deň
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 165/36/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením
pozemkov na štadióne parc.č. 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496
- LVč. 3652 v celkovej výmere 2543m2 v prospech Obce Vysoká pri
Morave od vlastníka Rudolfa Caboňa, Uránová 3265/11, 821 02 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku 5,14€/m2, t.j. v prepočte za
13071,02 EUR s DPH s tým, že náklady spojené s prevodom nehnuteľností do KN hradí kupujúci Obec Vysoká pri Morave.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 166/37/3/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemkov od vlastníkov
na športovom štadióne za cenu určenú znaleckým posudkom, vypracovaným ÚEOS-Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava. Všeobecná
hodnota pozemkov na štadióne je 5,14 €/m2 s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 167/38/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zvýšením
finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a spojených s činnosťou v
školskom klube detí s účinnosťou od 1.septembra 2020 nasledovne:
materská škola vo výške 20€/mesiac
školský klub detí vo výške 10€/mesiac
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 168/39/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší Uznesenie č.
137/8/1/2020
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 169/40/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením
prevádzky MŠ od 17.8.2020 do 31.8.2020 a poplatkom na čiastočnú
úhradu nákladov na MŠ za júl 15€ a za august 7,50€
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 9 a z celkového
počtu 9, „ZA“ -7 poslancov, „zdržali sa“- 0, „proti“- 2 poslanci : Mgr.
Gabriela Gabrišová, Silvia Novoveská )
Uznesenie číslo 170/41/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný
príspevok na ošatenie účinkujúcich členov zboru vo výške 750€.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 171/42/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí
a./ s vypracovaním projektu pre stavebné povolenie na Gravitačnú
kanalizáciu v obci Vysoká pri Morave v zmysle požiadaviek OÚ ŽP
Malacky;
b./ s priamym zadaním osobitého druhu zákazky malého rozsahu
podľa § 1 ods.14. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
projektantovi Ing. Frecerovi- Ateliér B, Bratislava v celkovej sume
5000EUR s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 172/43/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami
naviac – montáž nového bleskozvodu na streche ZŠ, prístavby telocvične a šatní ZŠ a telocvične ZŠ v sume 2445 € s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 173/44/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou prác
firme DOCARO na asfaltovaní chodníkov na Robotníckej ulici po
výmene plynových potrubí v sume 11 856 € s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového
počtu 9, „zdržal sa“ 1 poslanec: Ing. Rusnák )
Uznesenie číslo 174/45/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
100 ks stoličiek do kultúrneho domu Vysoká pri Morave v sume 3180
€ z Nadácie EPH, z čoho spoluúčasť obce bude 180 €.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 175/46/3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odmenou pre
hlavného kontrolóra za I. polrok 2020 vo výške 30%
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, „zdržali sa“ 2 poslanci- Ing. Dvoranová Lenka, Pavol Blaha)
Dušan Dvoran, v.r.
Starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 24.06.2020
Uznesenie číslo 176/47/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 177/48/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
Rozsudok Okresného súdu Malacky sp.zn. 10Cb/63/2019-92 zo dňa
27.05.2020 v spore žalobcu NANDIN DVOR, a.s. a žalovanej Obce
Vysoká pri Morave vo veci prevodu vlastníctva pozemku parcela
registra „E“KN č. 4554.
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 178/49/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s Dohodou o
urovnaní, ktorou žalovaná Obec Vysoká pri Morave zaplatí žalobcovi
NANDIN DVOR, a.s. sumu 101 824,34 EUR a náhradu trov konania vo
výške 3054,50 EUR, t.j. 104 878, 84 EUR
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 179/50/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší v plnom rozsahu
Uznesenie č. 149/20/2/2020 zo dňa 16.04.2020, ktorým Obecné
zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením budúcej
zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s novým prevádzkovateľom
One day teeth s r.o.
so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava.
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 180/51/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s prevádzkovateľom H&V,
s.r.o. v zastúpení Mário Vrábel- Piešťany.
(Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 181/52/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje termín podávania žiadostí občanov
a organizácií najneskôr do 8
pracovných dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva.
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 182/53/4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje termíny
Obecného zastupiteľstva pre rok 2020, a to 3.09.2020 o 16,00h,
29.10.2020 o 16,00h a 8.12.2020 o 16,00h
( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )
Dušan Dvoran, v.r.
starosta obce

Jubilanti 1.1.2020 – 31.7.2020
50 roční
Feketová Zora,
Dinuš František,
Ševčík Miroslav,
Mareš Igor,
Samochinová Dana,
Baláž Radoslav,
Kokavcová Eva,
MUDr. Chudá Ingrid,
Pavlačič Peter,
Kain Rudolf,
Kohútová Jana,
Vasková Nikoleta,
Köhlerová Monika,
Bobák Miroslav,
Hurbanič Robert,
Kadnárová Gabriela,
Mgr. Miškolci Anton,
Ing. Kovačičová Henrieta,
Fošnárová Emília,
Baumann Ľubomír,
Čerňanský Marcel,
Kohút Marián,
Herceg Ľudovít,
Belošičová Anna
55 roční
Urbaničová Jaroslava,
Klasová Jana,
Pospíchal Miroslav,
Maxianová Hana,
Gabriš Jozef,
Smolinský Jozef,
Galbová Ingrid,
Papež Dušan,
Prokopová Anna,
Jurkovičová Eva,
Bencová Jana,
Dudra Juraj,
Stupka Boris,
Filípková Jaroslav,
Vlčková Darian,
Ing. Rúrik Rudolf

Mikulášková Jaroslava,
Ščepánová Anna,
Solárová Alena,
Matula Vladimír,
Rusnák František,
Longauer Ladislav,
Kopčová Viera,
Paulén Róbert,
Ševčíková Ľudmila,
Hurban Rudolf,
Kadnár Peter,
Konečný Jozef,
Trajlínek Pavol,
Müllerová Sidónia,
Benkovičová Eva,
Beleš Stanislav,
Pavlačičová Ľubica
70 roční
Korenič František,
Bobáková Eva,
Frišlovič Otto,
Horváth Ján,
Sládkovičová Mária,
Kopča Štefan,
Poláková Anna,
Ševčíková Božena,
Kuchařová Terézia,
Pšenica František,
Poláková Ľudmila,
Novoveská Terézia,
Miškolciová Magdaléna,
Satko Karol,
Kopčová Mária,
Višvader Viliam,
Spusta Jozef,
Psotová Mária
75 roční
Hromkovičová Valéria,
Marenčáková Eva,
Pavlačič Pavel,
Honz Vojtech,
Ťukálek Jozef,
Mgr. Daubnerová Anna,
Turinič Cyril,
Horínek Miroslav,
Šimuničová Anna

60 roční
Ing. Práznovská Katarína,
Hadvigová Katarína,
Fošnár Kvetoslav,
Kopča Ján,
MUDr. Jajcaj Pavol,
Grznárová Jaroslava,
Prekešová Marcela,
Smeja Ľubomír,
Vlček František,
Grögerová Iveta,
Daniel Pavol,
Ing. Millerová Vierka

80 roční
Hazlingerová Štefánia,
Jánský Róbert,
prof. Ing. Lipka Jozef, DrSc.

65 roční
Matulová Viera,
Ing. Kandlbauer Michal,
Nerádová Mária,

90 roční
Nedorostová Anna,
Holešinský Rudolf,
Otrasová Etela

Deti narodené
od 01.01. 2020 – 31.7.2020
Fošnárová Nikola,
Sztojková Sabina,
Lučeničová Letícia Jasmína,
Fekete Michael,
Markovičová Emma,
Provazníková Linda,
Táslerová Hana,
Gröger Tomáš,
Podmajerský Adam,
Húšek Teodor,
Valentovič Martin
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85 roční
Dinuš Róbert,
Plach Milan,
Klasová Ružena

Zomrelí
od 1.1. 2020 - 31.7.2020
Stupka Jiří,
Dvoranová Johana,
Vaškovičová Vilma,
Jurkovič Vieroslav,
Daniel Lukáš,
Žáček Eduard,
Krajčírová Ľudmila,
Dvoran Ján,
Herceg Dezider,
Čerňanská Marcela,
Matúšek Marián,

