Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 09.12.2021
Prítomní :
Starosta obce :
Poslanci :

Dušan Dvoran
Pavol Blaha, Róbert Dinuš, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela
Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Milan Lapčík, Silvia
Novoveská, Ing. Ján Rusnák,
Hlavná kontrolórka obce :
Ing. Zdenka Bothová,
Zapisovateľka :
Mgr. Ivana Poláková,
Členovia komisií neposlanci: František Bobák, Milan Jurík, Dana Koreničová, Eva Luptáčiková,
Hana Malcherová, Viera Maxiánová, Beáta Miškolciová, JUDr.
Anna Poláková, Ing.Zuzana Poláková, RSDr. Anna Tomečková.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia – starosta obce
Schválenie programu rokovania
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Informácia o činnosti starostu od 25.11. 2021 – 9.12.2021
Informácia o činnosti komisií
Interpelácia poslancov
Stanovenie výšky úhrad poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2022
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave
Návrh rozpočtu pre rok 2022
Pripomienky poslancov
Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
Rôzne
Záver

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia – starosta
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. Poslankyňa Hana Vencovská sa ospravedlnila z neúčasti.
K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ
Uznesenie číslo 299/69/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania s doplnkom o bod
č.13- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
(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, Milan Lapčík
K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce
Návrhová komisia: Pavol Blaha, Mgr. Gabriela Gabrišová, Silvia Novoveská
K bodu 5./ Informácia o činnosti starostu od 25.11. 2021 – 9.12.2021
Písomná správa o činnosti starostu bola všetkým poslancom doručená a odprezentovaná.
K bodu 6./ Informácia o činnosti komisií od 25.11. 2021 – 9.12.2021
Písomné správy boli predsedami komisií na rokovaní odprezentované, v tomto období
zasadala finančná komisia a redakčná rada Vysočan.
K bodu 7./ Interpelácia poslancov
V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne dotazy, ani verejne položené otázky poslancov.
K bodu 8./ Stanovenie výšky úhrad poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok
2022
Uznesenie číslo 300/70/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje stanovené úhrady za služby poskytované
obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2022 bez výhrad
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 9./ VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave
Uznesenie číslo 301/71/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.1/2022 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2022 bez výhrad
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 10./ Návrh rozpočtu pre rok 2022
Uznesenie číslo 302/72/6/2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Vysoká pri Morave k
návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Vysoká pri Morave
k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 303/73/6/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Obce Vysoká pri Morave na rok 2022 podľa
predloženého návrhu a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu11./ Pripomienky poslancov
- Starosta informoval, že obdržal pripomienku zo strany poslancov ohľadom odhŕňania snehu,
ktorú odôvodnil tým, že obec mala dodnes veľký traktor v oprave a druhým zabezpečuje vývoz
žúmp a malotraktor nestíha sneh odpratávať. Sneh bude ešte v priebehu večera a noci odhrnutý.
-p. poslanec Pavol Bláha sa informoval, či je možné zakúpiť kabínu na malotraktor, ktorým sa
odpratáva sneh. Starosta informoval, že preverí u dodávateľa traktora, či je to technicky možné.
Ďalšie pripomienky a návrhy zo strany poslancov neboli v rámci tohto bodu vznesené.
K bodu 12./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
V rámci tohto bodu neboli predložené a prerokované žiadne žiadosti občanov a organizácií,
ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
K bodu 13./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Uznesenie číslo 304/74/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predloženým plánom kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
K bodu 14./ Rôzne
14a./ Informácia o výsledku verejného obstarávania a výber zmluvného dodávateľa na „Montáž
verejného osvetlenia - Športová ulica, Vysoká pri Morave“
Uznesenie číslo 305/75/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného obstarávania
na zákazku: „Montáž verejného osvetlenia- Športová ulica, Vysoká pri Morave“ a poveruje
starostu obce podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom Exko s.r.o., Okružná 24, Dunajská
Lužná v celkovej sume 10 560 € s DPH
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )

14b./ Návrh odmeny pre predsedu lesného spoločenstva v obci Vysoká pri Morave

Uznesenie číslo 306/76/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predsedovi lesného spoločenstva
Milanovi Lapčíkovi finančnú odmenu vo výške 1000€ za zastupovanie Obce za dobu troch rokov
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9, „zdržal sa“ p.poslanec
Milan Lapčík)
Rôzne:
- p. poslankyňa Silvia Novoveská sa informuje, kedy sa budú asfaltovať diery na obecných
cestách. Starosta informoval, že asfalt je dovezený a ak to umožní počasie, začne sa s opravami
výtlkov.
K bodu 15./ Záver
Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým poslancom, členom komisií a ostatným
prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 16, 50h.

Dušan Dvoran
Starosta obce

Ing. Ján Rusnák

Milan Lapčík
Overovatelia zápisnice

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková

