
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 10.02.2022 

 

Prítomní : 
 

Starosta obce :                        Dušan Dvoran 

Poslanci :                       Pavol Blaha, Róbert Dinuš, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela 

Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Silvia Novoveská, Ing. 

Ján Rusnák, Hana Vencovská  
Hlavná kontrolórka obce :      Ing. Zdenka Bothová,   
Zapisovateľka :                    Mgr. Ivana Poláková, 

Členovia komisií neposlanci:  Milan Jurík, Dana Koreničová, Eva Luptáčiková, Hana Malcherová, 
     JUDr. Anna  Poláková, Ing.Zuzana 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 10.12. 2021 – 10.2.2022 

7.  Informácia o činnosti komisií 

8.  Interpelácia poslancov 

9.  Správa o hospodárení obce za 4. Q 2021 a rok 2021 

10.  VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave  

11.  Návrh kultúrnych podujatí na rok 2022 /predpoklad/ 

12. Riešenie sociálnej situácie občanov 

13.  Pripomienky poslancov 

14.  Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ  

15.  Rôzne 

16.  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. Poslanec Milan Lapčík sa ospravedlnil z neúčasti.   

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 307/1/1/2022 

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, Pavol Bláha  

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce   
 

Návrhová komisia: Robert Dinuš, Ing. Lenka Dvoranová,  Doc.Ing. Miroslav Kopča, PhD.                          

 

K bodu 5./ Kontrola uznesení  

 

Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová všetkých prítomných informovala o stave plnenia 

uznesení a písomná správa bola všetkým poslancom doručená a odprezentovaná. 

 

Uznesenie číslo 308/2/1/2022 

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

o plnení uznesení 

a) prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 25.11.2021 a dňa 09.12.2021, 

že tieto uznesenia terminované ku dňu 10.2.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú 

b) prijatých na obecných zastupiteľstvách počas roku 2021, že ku dňu 31.12.2021 nie je splnené 

uznesenie číslo 275/48/4/2021 prijaté na OZ dňa 16.09.2021, ktoré je terminované do 23.3.2022  

 

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

 

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu od 10.12.2021 – 10.02.2022 

 

Písomná správa o činnosti starostu bola všetkým poslancom doručená a odprezentovaná. 

 

K bodu 7./ Informácia o činnosti komisií od 10.12.2021 – 10.02.2022 

 

Písomné správy o činnosti jednotlivých komisií boli všetkým prítomným odprezentované. V tomto 

období zasadala finančná komisia a komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie.  

 

Uznesenie číslo 309/3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o činnosti starostu obce od 

10.12.2021 – 10.02.2022 a informáciu o činnosti jednotlivých komisií od 10.12.2021 – 10.02.2022 

 

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

 

K bodu 8./ Interpelácia poslancov 

 

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne dotazy, ani verejne položené otázky poslancov. 

 

K bodu 9./ Správa o hospodárení obce za 4.Q 2021 a rok 2021.  

 

Uznesenie číslo 310/4/1/2022 

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

4.Q 2021 a celý rok 2021 bez výhrad. 

 

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



9a./ Čerpanie rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o čerpaní rezervného 

fondu.   

 

9b./ Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie Hodnotiacu správu programového 

rozpočtu k 31.12.2021. 

 

K bodu 10./ VZN o určení výšky finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave  

 

Uznesenie číslo 311/5/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.2/2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov pre ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave  

 

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

 

K bodu 11./ Návrh kultúrnych podujatí na rok 2022 /predpoklad/ 

Starosta prítomných informoval o predpokladaných kultúrnych podujatiach, ktoré by sa mali 

uskutočniť v roku 2022, ak to dovolí súčasná situácia s pandémiou. Doc.Ing. Miroslav Kopča, 

PhD. navrhol prítomným samostatné stretnutie so starostom a členmi kultúrnej komisie za účelom 

vypracovania harmonogramu plánovaných kultúrnych akcií obce Vysoká pri Morave na rok 2022.   

 

K bodu 12./ Riešenie sociálnej situácie občanov 

Starosta prítomných informoval o sociálnej situácii občanov v obci a vyzval pracovníčku JUDr. 

Annu Polákovú, aby prítomných oboznámila s konkrétnymi prípadmi, a to p. Viery Matulovej, 

umiestnenej v súkromnom zariadení DSS Rohožník, kde menovanej narástol dlh 13795,52€, 

nakoľko mesačné platby za služby DSS sa nepokryjú z jej dôchodku a preto sa DSS Rohožník v 

súlade so zákonom o sociálnych službách obrátila na obec a žiada o súčinnosť pri riešení 

problematiky vymáhania vzniknutého dlhu. Hlavná kontrolórka informovala prítomných, že zistí 

možnosti riešenia a navrhuje prítomným stretnutie cca do troch týždňov. Prítomní so stretnutím 

súhlasili. Ďalej JUDr. Poláková informovala o prípade p. Konráda Cabadaja, ktorý je momentálne 

umiestnený, za pomoci pána starostu a BSK v zariadení Senior n.o. Vojka a v súčasnej dobe obec 

nemá voči menovanému občanovi žiadne záväzky.   

 

K bodu 13./ Pripomienky poslancov 

 

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky poslancov. 

 

K bodu 14./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ  

 

14a./ Žiadosť BERTO Slovakia , a.s. Vysoká pri Morave o odkúpenie pozemku 

 

Uznesenie číslo 312/6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje žiadosť BERTO Slovakia, a.s.Vysoká pri 

Morave o odkúpenie pozemku parcela č. 4505/604 o výmere 413m2 v cene 30,83EUR/m2 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 ide o priľahlý pozemok, ktorý bude žiadateľ 

využívať ako prístupovú cestu do areálu firmy Berto a vzhľadom k jeho umiestneniu nie je 

využiteľný 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) 

 

14b./ Žiadosť OZ Cykloklub VYSOČAN o finančný príspevok vo výške 2000 EUR    

 

Uznesenie číslo 313/7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok pre OZ Cykloklub 

VYSOČAN vo výške 2000 EUR na kúpu cyklodresov na reprezentáciu obce na rôznych  

podujatiach.      

 

(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9, „zdržal sa“ - poslanec 

Pavol Bláha) 

 

14c./ Žiadosť obyvateľov obce o schválenie názvu novovzniknutej súkromnej ulice Orechová 

(pokračovanie Robotníckej ulice) 

 

Uznesenie číslo 314/8/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.3 k VZN č. 4/2016 o názvoch 

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

„Orechová“ 

 

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

 

K bodu 15./ Rôzne  

 

15a./ Verejné obstarávanie a výber zmluvného dodávateľa na „Úpravu spevnených plôch na 

cintoríne Vysoká pri Morave“  

 

Uznesenie číslo 315/9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného obstarávania 

cez Tendernet na zákazku: „Úprava spevnených plôch na cintoríne Vysoká pri Morave“ a 

poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou COLAS 

Slovakia a.s. Trnava, IČO: 31651402 v celkovej sume 92 677,72 EUR s DPH  

 

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

 

15b./ Nákup 2ks veľkokapacitných kontajnerov na ČOV Vysoká pri Morave 

 

Uznesenie číslo 316/10/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 2ks veľkokapacitných 

kontajnerov pre potreby ČOV Vysoká pri Morave od spoločnosti ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 

Trenčianske Teplice v celkovej výške 3540,- 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 ) 

 

15c,/ Úhrada faktúr za materiál (okná ČOV) a práce na výmene okien na ČOV  

 

Uznesenie číslo 317/11/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s   

a./ úhradou faktúry za materiál (okná ČOV) od D.A.L. Stav, s.r.o. Vysoká pri Morave vo výške 

3753,60 EUR s DPH  

b./ úhradou faktúry za práce (výmena strešných okien na ČOV) od dodávateľa P. Šibalíka, Vysoká 

pri Morave, IČO: 44695063 vo výške 1800 EUR.        

 

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

 

15d./ Zmluva pre umiestnenie Z-boxu na Námestí Oslobodenia medzi nájomcom Packeta Slovakia 

s.r.o Bratislava a prenajímateľom obcou Vysoká pri Morave.  

 

Uznesenie číslo 318/12/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmluvy pre umiestnenie Z-

boxu s firmou Packeta Slovakia s.r.o. po úprave článku II. ods. 2.5 zmluvy, kde sa posledné štyri 

riadky zmluvy rušia.  

 

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

 

15e./ Rozpočet Inštalmont  

 

Uznesenie číslo 319/13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním tovaru a prác firmy 

Inštalmont s.r.o. Malacky v zmysle  predloženého rozpočtu v sume 5878,98 EUR s DPH     

 

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

 

Rôzne:  

p. Tomečková informovala o doplnení kroniky obce za rok 2021.     

 

K bodu 16./ Záver 

 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým poslancom, členom komisií a ostatným 

prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18 h.    

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 
Starosta obce     

       Pavol Blaha      

       Overovatelia zápisnice 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 


