
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 22.04.2021 

Prítomní : 

Starosta obce :                         Dušan Dvoran 

Poslanci :                                 Pavol Blaha, Ing. Lenka Dvoranová, Doc. Ing. Miroslav Kopča, 

                                                 PhD.,  Milan Lapčík, Hana Maxiánová, Silvia Novoveská,  

                                                 Ing. Ján Rusnák, Robert Dinuš 

Hlavná kontrolórka obce :      Ing. Zdenka Bothová,   

Zapisovateľka :                    Mgr. Ivana Poláková, 

Členovia komisií neposlanci: František Bobák, Milan Jurík, Dana Koreničová,  

                               Ing. Ferdinand Kováč, Hana Malcherová, Beáta Miškolciová,  

    JUDr. Anna 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 25.2.2021 – 22.4.2021 

7.  Informácia o činnosti komisií od 25.2.2021 – 22.4.2021 

8.  Interpelácia poslancov 

9.  Schválenie záverečného účtu obce 

10.  Hospodárenie za I.Q 2021 

11.  Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ  

12.  Pripomienky poslancov 

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

14.  Rôzne 

15. 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. Mgr. Gabriela Gabrišová sa ospravedlnila z neúčasti.  

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 236/9/2/2021 

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) 

 

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: Milan Lapčík,  Doc.Ing. Miroslav Kopča ,PhD.,  Silvia Novoveská 



K bodu 5./ Kontrola uznesení – Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová prítomných informovala 

o stave plnenia uznesení prijatých na OZ dňa 25.02.2021. Písomná správa o plnení uznesení bola 

všetkým poslancom doručená. 

  

Uznesenie číslo 237/10/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že  Uznesenie č. 235/8/1/2021 zo dňa 

25.02.2021 nie je splnené ku dňu 22.04.2021, ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 25.02.2021, 

termínované ku dňu 22.04.2021 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 25.02.2021 – 22.04.2021 

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 25.02.2021 – 22.04.2021 

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

tvoria súčasť materiálov na OZ.  

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ p. Benca informoval o situácii, spojenej s pandémiou COVID 19 a oznámil, že 

dňa 26.04.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Zároveň 

informoval prítomných, že ku dňu 31.08.2021 podal žiadosť o ukončenie pracovného pomeru 

a poďakoval za spoluprácu s obcou.    

 

Uznesenie číslo 238/11/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 25.02.2021 – 22.04.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 25.02.2021 – 22.04.2021 

 

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

 

K bodu 8./ Interpelácia poslancov   

 

p. poslanec Róbert Dinuš sa informoval k žiadosti p. Joštiaka o odkúpenie obecného pozemku       

na Poľnej ulici, prečo sa žiadosť neprerokuje na tomto zastupiteľstve. Starosta informoval, že na 

základe výzvy obce si podali žiadosť o právne vysporiadanie vlastníčky susedných pozemkov              

p. Lenka Santi a p. Irena Ulehlová, ktoré predmetný obecný pozemok v minulosti nevedome 

zastavali a tiež z dôvodu, že k dnešnému dňu nebol geodetkou predložený geometrický plán na 

majetkové vysporiadanie, ktorý čaká na overenie na katastri.       

p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje ohľadom spevnenia chodníkov na cintoríne, 

keďže pozemky na cintoríne nie sú obecným majetkom, či ich môže obec týmto spôsobom 

zveľaďovať. Starosta informoval, že údržba cintorína spadá pod obec a tieto úpravy sa budú 

realizovať v rámci údržby a z dôvodu bezpečnosti.    

p. poslanec Pavol Blaha sa informoval, prečo má obec určovať nový názov ulice „Kvetná“- vchod 

z Družstevnej, keď táto nespĺňa parametre ulice, je súkromná a na katastri je vedený ako pozemok 

na ktorom je dvor- zastavaná  plocha a nádvorie. Starosta informoval, že nevidí dôvod na to, aby 

sa ulica nemohla pomenovať, keďže je skolaudovaná a žiadatelia majú na to právo, aby sa mohli 

prihlásiť na trvalý pobyt a dostať súpisné čísla na nové domy.   

 

 



 

K bodu 9./ Schválenie záverečného účtu obce 

 

Uznesenie číslo 239/12/2/2021 

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

k záverečnému účtu obce k 31.12.2020 a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

 

K bodu 10./ Hospodárenie obce za I.Q. 2021 

 

Hospodárenie obce za I.Q 2021 bolo všetkým doručené, prerokované na finančnej komisii a tvorí 

samostatnú prílohu tejto zápisnice. 

 

 Uznesenie číslo 240/13/2/2021 

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

I. Q 2021 bez výhrad. 

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

 

K bodu č. 11./ Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ 

Uznesenie číslo 241/14/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania                        

na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave podľa predloženého návrhu.    

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

 

K bodu č. 12./ Pripomienky a návrhy poslancov 

-p. poslanec Robert Dinuš sa informoval, či sa rozkopané cesty a chodníky v rámci  rekonštrukcie 

plynu uvedú do pôvodného stavu. Starosta informoval, že  stavbu realizuje firma PETROSTAV, 

ktorá je povinná po ukončené prác uviesť všetky pozemky do pôvodného stavu.    

- p. poslanec Pavol Blaha sa informuje v akom stave je byt v učiteľskej bytovke na prízemí, ktorý 

sa má na základe žiadosti ZŠ prideliť učiteľovi. Starosta informoval, že bude potrebné vykonať 

obhliadku bytu, zistiť v akom je stave a prípadné nedostatky odstrániť. p. poslanec Doc. Ing. 

Miroslav Kopča, PhD. upozornil že v prípade zmeny nájomcu alebo majiteľa bytu je zo zákona 

potrebná revízia elektrickej inštalácie bytu. Starosta informoval, že ak sa nezmení vlastník bytu, 

novú revíznu správu netreba. Ing. Ján Rusnák doplnil, že podľa platnej STN sa pravidelná revízna 

správa musí urobiť vždy pri zmene vlastníka alebo nájomcu bytu.  

 

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

 

K bodu 13./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

13a./ Nákup kosačky pre Základnú školu s Materskou školou vo Vysokej pri Morave   

Uznesenie číslo 242/15/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania a 

zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku malého 



rozsahu v zmysle ZOV, §1, odsek 14: „Nákup kosačky pre Základnú školu s Materskou školou vo 

Vysokej pri Morave  v hodnote do 4200 EUR s DPH.                                                                                                     

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

13b./ Žiadosť o príspevok na rozvoj OZ Cykloklubu Vysočan 

Uznesenie číslo 243/16/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok na rozvoj OZ 

Cykloklubu Vysočan za účelom zakúpenia reklamných tričiek, klubových dresov, reklamných 

predmetov a prezentačných materiálov vo výške 2000€ s DPH. 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9, p. poslanec Pavol Bláha 

nehlasoval z dôvodu zainteresovanosti ) 

 

13c./ Žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie pridelenia bytu v učiteľskej bytovke na Hlavnej ulici č. 21     

z dôvodu prijatia nového učiteľa od 1.8.2021. 

Uznesenie číslo  244/17/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje užívanie 2-izbového bytu na prízemí                

v budove, súpisné číslo 21 – objekt „Učiteľská bytovka“,  nachádzajúci sa na pozemku parcela 

registra „C“ parc. č. 601/2, ktorý sa stal uznesením obecného zastupiteľstva číslo 209/80/6/2020 

zo dňa 29.10.2020 dočasne prebytočným majetkom obce, v zmysle § 7a) odst. 1 zachovania 

účelového určenia majetku – ku dňu 01.08.2021.  

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

V rámci tohto bodu poslanci ďalej konštatovali, že s firmou Berto sk, s.r.o., ktorá má predmetný 

byt v prenájme sa urobí zmluva o ukončení nájmu, resp. sa uzatvorí zmluva o nájme bytu len do 

30.07.2021 a ku dňu 01.08.2021 obec urobí vyúčtovanie.  

V ďalšom hlavná kontrolórka dala do pozornosti, že ak chcú poslanci zvýšiť nájomné bytov 

v učiteľskej bytovke ako sa bavili na finančnej komisii, že obec má platné VZN č.3/2021 o nájme 

nebytových priestorov a je možné dodatkom k uvedenému VZN zapracovať zvýšenie cien 

nájomného v bytovom dome.     

13d./ Žiadosť obyvateľov domov o schválenie názvu „novovzniknutej" súkromnej ulice – vjazd z 

Družstevnej ulice. 

Uznesenie číslo 245/18/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so žiadosťou o schválenie názvu súkromnej 

ulice – vjazd z Družstevnej ulice s tým, že bude postupovať podľa článku 3, ods. 3, 4 planého 

VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev a príjme nové VZN o určení názvu 

novovzniknutej ulice s názvom „Kvetná ulica“. 

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

13e./ Žiadosť p. Gabaša o zafinancovanie dokončenia prístupovej cesty na Robotníckej ulici.  

Po prerokovaní došlej žiadosti na spoločnej komisii sa prítomní zhodli, že je potrebné premerať 

a zistiť skutočné množstvo materiálu použitého na vybudovanie príjazdovej cesty a následne 

vyčísliť celkové náklady.      

13g./ Žiadosť Mareka Krúžeka o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 775/94 o výmere 48 m2 za 

účelom rozšírenia budúceho stavebného pozemku. 



 

 

Uznesenie číslo 246/19/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpredaj obecného pozemku parc.č. 

775/94 o výmere 48 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa Mareka Krúžeka, bytom Krížna 15, 

Vysoká pri Morave v cene 30,83EUR/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 142/2020 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 uvedený pozemok je priľahlý, vedľa pozemku 

žiadateľa, ktorý na ňom plánuje výstavbu RD. Uvedený pozemok je vzhľadom k výmere a 

umiestneniu nevyužiteľný 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 )    

14./ Rôzne 

14a./ Nákup úžitkového vozidla pre potreby obce. 

Uznesenie číslo 247/20/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania                     

a zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku s nízkou 

hodnotou: „Nákup úžitkového vozidla pre potreby obce“ v hodnote do 22 000 EUR s DPH.                                                                                                     

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

 

14b./ Nákup malotraktora a návesu za traktor pre potreby obce. 

Uznesenie číslo 248/21/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania a 

zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku s nízkou 

hodnotou: „Nákup malotraktora“ v hodnote do 19 900 EUR s DPH  a návesa za traktor v hodnote 

do 4000 EUR s DPH pre potreby obce.                                                                                                     

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

 

14c./ Výmena okien na učiteľskom dome s.č. 38- 1.etapa   

Uznesenie číslo 249/22/2/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním ponuky na výmenu okien 

na učiteľskom dome s.č. 38.  

 

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

 

Rôzne: 

- p. poslanec Robert Dinuš sa informoval ohľadom príprav programu na plánované 750. výročie 

založenia obce. Starosta poskytol bližšie informácie o pripravovanej akcii.   

- členka redakčnej rady p. Eva Luptáčiková upozornila na problém s prerastajúcim ihličnatým 

stromom v areáli ZŠ pri jej RD a žiada o jeho orez z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti hrajúcich 

sa detí v priestoroch školy a z dôvodu, že zo stromu vzniká množstvo odpadu, ktorý následne čistí. 

Starosta informoval, že zabezpečí orez nebezpečných spodných konárov z ihličnatého stromu.   



- člen komisie p. Ferdinand Kováč upozornil na strhnutú striešku na informačnom paneli pri 

altánku pod šancom. Starosta informoval, že zabezpečí opravu. 

- p. poslanec Pavol Blaha sa informoval, či obec dostala dotáciu na nabíjačku na bicykle. Starosta 

informoval, že dotáciu sme nedostali kvôli administratívnej chybe, budúci rok môže obec podať 

novú žiadosť. Taktiež má starosta obce v pláne zabezpečiť aj nabíjačku na elektro automobily.  

- p. Valéria Dvoranová- JD upozornila, že po dedine sa túlajú skupiny detí a vyberajú zo schránok 

doručené zásielky, ktoré trhajú a rozhadzujú po ulici. Starosta informoval, že obec nemá 

právomoc v tejto veci konať, zodpovední za deti sú ich rodičia, starosta môže vyzvať políciu na 

častejšiu kontrolu po obci. Starosta ďalej informoval, že sme dostali dotáciu na kamerový systém 

a po realizácii projektu a pokrytí verejných priestorov kamerami by sa mal problém 

s vandalizmom vyriešiť.  

- p. poslanec Pavol Blaha sa informoval, či má obec pripravený zámer s využitím budovy 

bývalého Printingu. Starosta informoval, že zámer môže obec pripraviť až po doriešení problému 

premiestnenia obecných dielní do iných obecných priestoroch, zámerom obce je vybudovať vo 

dvore Obecného úradu samostatné montované haly pre tento účel.      

 

K bodu 15./ Záver 

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

prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18, 10h.    

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 

Starosta obce       Pavol Blaha 

Overovatelia zápisnice 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 

 


