
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 
zo dňa 16.09.2021 

Prítomní : 
Starosta obce :                         Dušan Dvoran 

Poslanci :                       Pavol Blaha, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela 
 Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Milan Lapčík, 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, 

Viera Maxiánová, Beáta Miškolciová, JUDr. Anna Poláková,                     

Ing. Zuzana Poláková, RSDr. Anna Tomečková, Valéria Dvoranová. 

 

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 24.6.2021– 16.9.2021 

7. Informácia o činnosti komisií 
8. Interpelácia poslancov 
9. Hospodárenie za I. polrok 2021 

10. Pripomienky poslancov 

11. Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 
12. Rôzne 
13. Záver 

 

K bodu 1./ 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 ospravedlnil a na zasadnutie 

príde neskôr.  

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 270/43/4/2021 

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) 

 

K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh predložil starosta obce 
Zapisovateľka : Mgr. Ivana Poláková 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Rusnák, Pavol Blaha   

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

Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Milan Lapčík                           

K bodu 5./ Kontrola uznesení  

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



uznesení. Písomná správa bola všetkým poslancom doručená a kontrolórkou odprezentovaná. 

 

Uznesenie číslo 271/44/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenie číslo 265/38/3/2021 bude 

zrušené a prijaté nové, aktualizované. 

Ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 24.6.2021 termínované ku dňu 16.9.2021 sú splnené a 

dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. 

 

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

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

Písomná správa starostu obce o činnosti za uvedené obdobie bola všetkým poslancom zaslaná, 

starosta prítomných oboznámil s jej obsahom a táto tvorí súčasť materiálov na OZ.   

K bodu 7./ Informatívne správy o činnosti komisií za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

Prítomní sa oboznámili so správami o činnosti jednotlivých komisií za uvedené obdobie a tieto 

tvoria súčasť materiálov na OZ. V tomto období zasadala finančná komisia a kultúrna komisia. 

 

Uznesenie číslo 272/45/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 24.06.2021 do 16.09.2021 

 

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

 

K bodu 8./ Interpelácia poslancov    
 

- p. poslanec Pavol Blaha sa informuje ohľadom spôsobu úhrad kúpnej ceny pri prevodoch 

obecných pozemkov. Starosta informoval, že do 6 mesiacov od schválenia uznesenia musí byť 

uzatvorená kúpna zmluva v ktorej si obec stanoví podmienky a termín úhrady kúpnej ceny. Obec 

dá podmienku, že kúpna cena bude uhradená pri podpise zmluvy, resp. pred podaním Návrhu na 

vklad do KN. Ak nebude v stanovenom termíne kúpna cena vyplatená, zmluva stratí platnosť a 

uznesenie sa zruší.  
- p. poslankyňa Silvia Novoveská sa informuje, prečo nebola na komisii prerokovaná došlá 

žiadosť p. Bertoviča o odkúpenie obecného pozemku. Starosta informoval, že nezasadala stavebná 

komisia. Je potrebné, aby sa poslanci najskôr išli pozrieť na daný pozemok a žiadateľ im musí 

ozrejmiť zámer a dôvod odkúpenia.  
- Ing. Zdenka Bothová, hlavná kontrolórka informovala o povinnostiach obce zabezpečiť 

opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách, obrátila sa na odborníčku v danej 

problematike. Obec by mala vypracovať VZN o podmienkach a rozsahu sociálnych služieb 

poskytovaných obcou.   
   

K bodu 9./ Hospodárenie za I. polrok 2021 

 

Uznesenie číslo 273/46/4/2021 

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

za I. polrok 2021 bez výhrad. 

 

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

 

 



K bodu 10./ Pripomienky a návrhy poslancov 

 

- Ing. Lenka Dvoranová sa informovala, či obec zabezpečí na jeseň pre občanov vývoz zeleného 

odpadu zo záhrad. Starosta informoval, že vývoz zelene umožní pri plánovanom veľkokapacitnom 

zbere na jeseň, cca v mesiaci 10/2021.    

Ďalšie pripomienky a návrhy zo strany poslancov neboli v rámci tohto bodu vznesené.  

K bodu 11./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

11a./ Žiadosť Ireny Ulehlovej, Staničná 331, Vysoká pri Morave o právne vysporiadanie                             

a odkúpenie užívaného pozemku parc.č. 2605/42 o výmere 24m2  

 

Uznesenie číslo 274/47/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného 

pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 2605/42                                        

o výmere 24m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku Irenu Ulehlovú, Staničná 331, Vysoká pri 

Morave v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do katastra nehnuteľnosti znáša 

v plnom rozsahu žiadateľka s tým, že kúpna cena bude v plnej výške uhradená pri podpise KZ.                                                                                      

 

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

 

11b./ Žiadosť Lenky Santi, Poľná 626/8, Vysoká pri Morave o právne vysporiadanie                                

a odkúpenie užívaného pozemku parc.č. 2605/8 o výmere 40m2 a parc.č. 2605/21 o výmere 60m2 

 

Uznesenie číslo 275/48/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného 

pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 2605/8                                        

o výmere 40m2 a parc.č. 2605/21 o výmere 60m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku Lenku Santi,  

Poľná 626/8, Vysoká pri Morave v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do 

katastra nehnuteľnosti znáša v plnom rozsahu žiadateľka  s tým, že kúpna cena bude v plnej výške 

uhradená pri podpise KZ.                                                                                                                    

 

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

 

11c./ Žiadosť A.X.Agroslavinvest s.r.o. o súhlas na umiestnenie predajného stánku pekárne na 

Námestí oslobodenia, vedľa stánku PNS.   

 

Uznesenie číslo 276/49/4/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s umiestnením predajného stánku pekárne 

na Námestí oslobodenia, vedľa stánku PNS.    

 

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

 

K  bodu 12./ Rôzne  

 

12a./ Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave 



s nástupom k 01.01.2022  

 

Uznesenie číslo 277/50/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

súhlasí s vyhlásením výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave               

s nástupom k 01.01.2022 v zmysle predložených zásad voľby hlavného kontrolóra obce na 

obdobie 6 rokov.     

 

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

 

12b./ Verejné obstarávanie na stavbu „Prístavba jedálne materskej školy“ z dôvodu predloženia 

ponúk s prekročenou pôvodnou cenou a určenie novej predpokladanej hodnoty zákazky do 75 000 

€ s DPH  

 

Uznesenie číslo 278/51/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s opakovaním verejného obstarávania na 

projekt „Prístavba jedálne materskej školy“ s maximálnou cenou do 75 000 € s DPH formou 

prieskumu trhu. 

 

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

 

12c./ Informácia o výsledku verejného obstarávania na stavbu „Prístavba kultúrneho domu“  

 

Uznesenie číslo 279/52/4/2021   

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

cez TENDERnet na projekt „Prístavba kultúrneho domu“ a poveruje starostu obce podpísaním 

zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v celkovej sume 165 822,43 €           

s DPH   

 

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

 

12d./ Informácia o výsledku verejného obstarávania na „Stavebné úpravy Domu služieb“ 

 

Uznesenie číslo 280/53/4/2021   

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

cez TENDERnet na projekt „Stavebné úpravy Domu služieb“ a poveruje starostu obce podpísaním 

zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v celkovej sume 92 004,66 €                 

s DPH   

 

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

 

12e./ Nákup stožiarov verejného osvetlenia na Športovú ulicu – zmena technických podmienok 

 

Uznesenie číslo 281/54/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenie číslo 265/38/3/2021 

 

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



Uznesenie číslo 282/55/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstarávaním formou prieskumu 

trhu na dodávku stožiarov verejného osvetlenia s výložníkmi a elektrickou výzbrojou podľa 

priložených typov a povrchovej úpravy s cenou do 10 600€ s DPH.   

 

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

 

12f./ Zoznam uhradených došlých faktúr nad 1600€  

 

Uznesenie číslo 283/53/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizovanými nákupmi Obce Vysoká pri 

Morave v priloženom zozname z knihy záväzkov (00305197) k 01.07.2021- 31.08.2021  

 

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

 

12g./ Spolufinancovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby - Jeseň života                    

v Záhorskej Vsi 

 

Uznesenie číslo 284/54/4/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok pre Zariadenie opatrovateľskej 

služby - Jeseň života v Záhorskej Vsi vo výške 300€/osoba/mesiac pre umiestnených občanov 

z Vysokej pri Morave so stupňom odkázanosti V. a VI.     

 

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

 

12h./ Uzatvorenie dohody o poskytovaní servisných služieb, opráv a údržby vodárenských, 

kanalizačných a kúrenárskych zariadení v majetku obce Vysoká pri Morave s p. Jánom 

Horváthom, Bratislava.   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o uzatvorení Dohody 

o pracovnej činnosti na servisné práce, opravu a údržbu vodárenských, kanalizačných 

a kúrenárskych zariadení v budovách v majetku obce Vysoká pri Morave s pánom Jánom 

Horváthom, Vysoká pri Morave na dobu 12 mesiacov.  

 

Rôzne:  

Starosta pozval prítomných poslancov do KD dňa 18.9.2021 pri  príležitosti Vítania jesene 2021 

a zároveň požiadal poslanca p. Blahu- Cykloklub Vysočan o súčinnosť pri organizovaní podujatia 

Na kolesách proti rakovine dňa 25.9.2021.  
 

p. poslanec Pavol  Blaha sa informuje v akom stave vybavenia je žiadosť o dopravné značenie 

a osadenie značiek, p. poslanec Milan Lapčík informoval, že stavebná komisia sa vecou zaoberala 

a v roku 2020 bola podaná žiadosť na Okresný úrad Malacky. Starosta informoval, že preverí 

v akom štádiu vybavenia je žiadosť a prečo nie sú značky osadené.    

 

p. poslanec Ing. Ján Rusnák opätovne žiada o opravu nesprávne uvedeného nápisu „KOHLISKA“ 

na informačnej tabuli. Starosta prisľúbil zabezpečiť opravu.   

  



p. poslankyňa Hana Vencovská sa informuje v akom štádiu sú žiadosti o autobusové zastávky. 

Starosta informoval, že zo Slovak Lines obdržal odpoveď, kde sú uvedené podmienky za akých sa 

sa stavba bude môcť realizovať. Najskôr je potrebné dohodnúť so SPF- vlastník pozemku 

vypracovanie projektu, vybaviť povolenia, skolaudovať a následne sa osadia autobusové zastávky.        
 

RSDr. Anna Tomečková sa informuje, či si budú môcť občania zakúpiť novú brožúru pri 

príležitosti 750.výročia založenia obce. Starosta informoval, že brožúry budú na predaj na 

Obecnom úrade v cene 5€/ks.  
 

O 17,35h sa dostavil na rokovanie p. poslanec Róbert Dinuš a informoval sa, či bol odmenený 

kolektív, ktorý pripravoval brožúru k 750.výročiu založenia obce. Starosta informoval, že odmeny 

boli vyplatené. Zároveň p. poslanec Róbert Dinuš informoval ohľadom stavu osadenia nových 

zvonov na kostole,  hodiny sa budú robiť až v ďalšej fáze.  

 

K bodu 13./ Záver 

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

prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17, 45h.    

 

 

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 
Starosta obce       Pavol Blaha 

Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 

 


