Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 07.04.2022
Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci :

Dušan Dvoran
Pavol Blaha, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela Gabrišová,
Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Milan Lačík, Silvia Novoveská,
Ing. Ján Rusnák, Hana Vencovská,
Hlavná kontrolórka obce :
Ing. Zdenka Bothová,
Zapisovateľka :
Mgr. Ivana Poláková,
Členovia komisií neposlanci: František Bobák, Milan Jurík, Dana Koreničová, Hana Malcherová,
Beáta Miškolciová, JUDr. Anna Poláková, RSDr. Anna Tomečková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Informácia o činnosti starostu od 10.02. 2022 – 07.04.2022
7. Informácia o činnosti komisií
8. Interpelácia poslancov
9. Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2021
10. Určenie sobášiaceho poslanca
11. Pripomienky poslancov
12. Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
13. Rôzne
14. Záver
K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia – starosta obce
Rokovanie Obecného zastupiteľstva o 16,00h otvoril a viedol starosta obce Vysoká pri Morave.
Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9 a rokovanie Obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné, p. poslanec Róbert Dinuš sa na zasadnutie OZ nedostavil.
K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie číslo 320/14/2/2022
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 )
K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh predložil starosta obce
Zapisovateľka : Mgr. Ivana Poláková

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Rusnák, Doc.Ing. Miroslav Kopča, PhD - všetci prítomní poslanci
s návrhom súhlasili.
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce
Návrhová komisia: Pavol Bláha, Milan Lapčík, Silvia Novoveská - všetci prítomní poslanci
s návrhom súhlasili.
K bodu 5./ Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová všetkých prítomných informovala o stave plnenia
uznesení prijatých na OcZ dňa 10.02.2022. Písomná správa bola všetkým poslancom doručená
a odprezentovaná.
Uznesenie číslo 321/15/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 10.02.2022,
že tieto uznesenia terminované ku dňu 7.04.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 322/16/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky,
že uznesenie č. 275/48/4/2021 zo dňa 16.09.2021 stráca platnosť, nakoľko žiadateľka nepristúpila
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu od 10.02.2022 – 07.04.2022
Písomná správa o činnosti starostu bola všetkým poslancom doručená a odprezentovaná. V závere
tohto bodu požiadal starosta obce p. riaditeľa ZŠ a p. riaditeľku MŠ, aby prítomných informovali
ohľadom prijatia ukrajinských detí do zariadení v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine.
K bodu 7./ Informácia o činnosti komisií od 10.02.2022 – 07.04.2022
Písomné správy o činnosti jednotlivých komisií boli všetkým prítomným odprezentované. V tomto
období zasadala finančná komisia, kultúrna komisia a komisia pre výstavbu, územný rozvoj a
životné prostredie. Zápis z jednotlivých komisií tvorí súčasť zápisnice.
Uznesenie číslo 323/17/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o činnosti starostu obce
a informáciu o činnosti jednotlivých komisií za obdobie od 10.02.2022 – 07.04.2022.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )

K bodu 8./ Interpelácia poslancov
Poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová za kultúrnu komisiu informovala, že sa s riaditeľom ZŠ s MŠ
Vysoká pri Morave dohodli na organizácii MDD bez pomoci kultúrnej komisie s tým, že im obec
poskytne finančný príspevok vo výške 350EUR. Starosta informoval, že kultúrna komisia môže
rozhodovať sama, v rozpočte sa s tým ráta a netreba schvaľovať samostatné uznesenie.
Poslanec Pavol Blaha sa informuje, či obec prenajala p. Hercegovi /zemné práce/ časť pozemku na
bývalom smetisku, kde je navozený stavebný odpad. Starosta informoval, že sa s p. Hercegom
dohodol na vyrovnaní terénu v danom mieste s tým, že by si chcel časť pozemku dočasne
prenajať. Žiadosť o prenájom bude predmetom rokovaní.
Poslanec Pavol Blaha sa ďalej informuje prečo obec schvaľuje predĺženie nájmu obecného bytu
s.č. 182 (stará ZŠ- bývalý Printing) firme Berto sk, s.r.o. na 5 rokov. Starosta informoval, že
poslanci môžu dať nájomcovi výpoveď z nájmu hocikedy v priebehu doby prenájmu
s trojmesačnou výpovednou lehotou a bez udania dôvodu.
Poslanec Milan Lapčík informoval o prijatí novej žiadosti firmy Berto Slovakia s.r.o. o odkúpení
druhej časti pozemku p.č. 4505/604- pokračovanie príjazdovej cesty s tým, že táto prišla deň pred
zasadnutím OZ a z toho dôvodu bude môcť byť prerokovaná až na ďalšom zasadnutí OZ v 06/22.
Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová informovala prítomných o prebiehajúcej kontrole
v súvislosti s povinnosťami obce zabezpečovať sociálne služby v obci s tým, že spracovala návrh
s odporúčanými postupmi obce, ktorý predložila p. starostovi na konzultáciu a následne bude
zaslaný poslancom na prerokovanie.
K bodu 9./ Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2021 a rozpočtové hospodárenie za r. 2021
Uznesenie číslo 324/18/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 10./ Určenie sobášiaceho poslanca
Uznesenie číslo 325/19/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje sobášiaceho poslanca Pavla Blahu.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 11./ Pripomienky poslancov
p. Pavol Blaha sa informoval, či sa dá dňa 23.4.2022 kvôli prípravám svadby zatvoriť zberný
dvor. Starosta s návrhom súhlasí a zverejní informáciu pre občanov o uzatvorení ZD dňa
23.4.2022.
K bodu 12./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
12a./ Žiadosť OZ Spevácky zbor Hochštetňan o finančný príspevok vo výške 1500 EUR

Uznesenie číslo 326/20/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok pre OZ Spevácky
zbor Hochštetňan vo výške 1500 EUR na činnosť OZ za účelom reprezentácie obce.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
12c./ Žiadosť spoločnosti Berto sk, s.r.o o predĺženie zmluvy o nájme obecného bytu na Hlavnej
ulici s.č. 182 – stará ZŠ (bývalý Printing)
Uznesenie číslo 327/21/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predĺžením zmluvy o nájme obecného
bytu na Hlavnej ulici s.č. 182 – stará ZŠ (bývalý Printing) zo dňa 1.03.2021 na dobu 5 rokov
s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 13./ Rôzne
13a./ Nákup 10 ks stolov a 40 ks stoličiek do prístavby jedálne v Materskej škole
Uznesenie číslo 328/22/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 10 ks stolov a 40 ks stoličiek
do prístavby jedálne v Materskej škole v celkovej výške 3372,00,- EUR s DPH podľa ustanovenia
§1, odsek 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazku malého rozsahu.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
13b./ Riešenie havarijnej situácie- oprava multifunkčného zariadenia MZ- ČOV (Výmena uloženia
hriadele vymetania vrátane čapov, púzdier a prevodovky).
Uznesenie číslo 329/23/2/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním prác u spoločnosti Hydrotech
na opravu multifunkčného zariadenia MZ- ČOV (Výmena uloženia hriadele vymetania vrátane
čapov, púzdier a prevodovky) v sume 2194,00 EUR bez DPH.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Rôzne:
Starosta prítomných informoval o došlej žiadosti IRG Realitné centrum s r.o. Malacky o úpravu
priestorového usporiadania rozvojovej lokality R17 podľa predloženého návrhu riešenia s tým, že
uvedená žiadosť nebola prerokovaná v stavebnej komisii, poslanci OZ sa s ňou vopred
neoboznámili a z toho dôvodu nemôže byť predmetom schvaľovania na dnešnom OZ. Vzhľadom
k tomu, že došlá žiadosť IGR s r.o. obsahovala okrem horeuvedeného aj ďalšiu požiadavku na
začlenenie iných pozemkov do zmien a doplnkov ÚPN, prítomný odporúčajú žiadateľovi v danej
veci podať samostatnú žiadosť. Starosta poslancom a prítomnému zástupcovi spoločnosti IRG

s r.o. navrhuje spoločné stretnutie, kde bude predstavený zámer úpravy lokality R17 a dohodnutý
postup schvaľovania a financovania.
K bodu 14./ Záver
Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým poslancom, členom komisií a ostatným
prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17,30 h.

Dušan Dvoran
Starosta obce

Ing. Ján Rusnák
Doc.Ing. Miroslav Kopča, PhD
Overovatelia zápisnice

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková

