
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 
zo dňa 24.06.2021 

Prítomní : 
Starosta obce :                         Dušan Dvoran 

Poslanci :                       Pavol Blaha, Robert Dinuš Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela 
 Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Milan Lapčík,  
Ing. Ján Rusnák, Hana Vencovská, 

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 22.4.2021 – 24.6.2021 
7. Informácia o činnosti komisií 

8. Interpelácia poslancov 
9. Pripomienky poslancov 

10. Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 
11. Rôzne 

12. 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. poslankyňa Silvia Novoveská sa ospravedlnila z neúčasti.  

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 250/23/3/2021 

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, Milan Lapčík  

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce   
Návrhová komisia: Pavol Blaha,  Ing. Lenka Dvoranová, Róbert Dinuš 

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

o stave plnenia uznesení prijatých na OZ dňa 22.04.2021. Písomná správa o plnení uznesení bola 

všetkým poslancom doručená. 
 



Uznesenie číslo 251/24/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia prijaté na OZ dňa 

22.04.2021, termínované ku dňu 24.06.2021 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 22.04.2021 do 24.06.2021 

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 22.04.2021 do 24.06.2021 

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

tvoria súčasť materiálov na OZ.  

 

Uznesenie číslo 252/25/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 22.04.2021 do 24.06.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 22.04.2021 do 24.06.2021 

 

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

K bodu 8./ Interpelácia poslancov   
 

p. poslanec Róbert Dinuš informoval prítomných ohľadom nefunkčnosti zvonov na miestnom 

kostole, zavolal odborníka na miestnu obhliadku a požiadal ho o predloženie cenovej ponuky. 

Ponuka na najlacnejší tretí zvon bola v sume 2664,00 EUR a týmto žiada obec, aby touto čiastkou 

prispela na jeho opravu. Zároveň upozornil na problém so zatekaním okien v Dome smútku. 

Starosta zobral informáciu na vedomie a zabezpečí nevyhnutnú opravu a následne nechá okná 

vymeniť.  
p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. navrhuje, aby sa v rámci pripravovaných výkopových 

prác na Športovej ulici v obci vložila do jednotlivých výkopov voľná chránička, ak by bolo v 

budúcnosti potrebné pokladať ďalšie káble do zeme. Starosta s návrhom súhlasí a informáciu berie 

na vedomie.   
p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje, kedy sa vybuduje kamerový systém v obci na 

ktorý obec dostala pridelenú dotáciu. Starosta informoval, že sa čaká na podpis zmluvy s MAS 

Dolné Záhorie, bez platnej zmluvy sa nedá začať s inštaláciou kamier.   

p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje prečo nie je v zasadačke OcÚ klimatizácia. 

Starosta informoval, že takú požiadavku zo strany poslancov nikdy neobdržal. Ak ju poslanci 

navrhnú, tak sa dá vypracovať cenová ponuka a následne sa klimatizácia v zasadačke zrealizuje.   

 

K bodu 9./ Pripomienky a návrhy poslancov 

 

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

K bodu 10./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

10a./ Žiadosť ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o prerušenie prevádzky materskej školy počas letných 

prázdnin, o úpravu času prevádzky počas letných prázdnin a o určenie príspevku na úhradu 

nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu v MŠ počas letných prázdnin. 

Uznesenie číslo 253/26/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  



a.) s prerušením prevádzky MŠ počas letných prázdnin od 2.08.2021 do 13.08.2021 a od 

30.08.2021 do 31.08.2021  

b.)  s úpravou času prevádzky počas letných prázdnin v mesiaci júl- august 2021, a to od 6.30h do 

16h 

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

Uznesenie číslo 254/27/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú dieťaťu v MŠ počas letných prázdnin za mesiac júl 2021 vo výške 20 € 

a za mesiac august 2021 vo výške 10 €    

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

10b./ Žiadosť ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o výmenu drevených stolov za antikorové                         

vo výdajni jedla pre deti v materskej škole a v kuchyni.   

Uznesenie číslo 255/28/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením antikorových stolov pre ZŠ            

s MŠ Vysoká pri Morave, určených do výdajne jedla a kuchyne od spoločnosti Gastrolux, s.r.o. 

Žilina v celkovej sume 3977,23€ s DPH.       

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

10c./ Žiadosť učiteľa ZŠ Vysoká pri Morave p. Ľubomíra Lesňáka, trvale bytom Banícka 20, 

Spišská Nová Ves o pridelenie nájomného bytu v učiteľskej bytovke s.č. 21 od 16.08.2021  

Mgr. Daniel Prokop- budúci riaditeľ ZŠ s MŠ v diskusii doplnil informáciu, že ide o učiteľa, ktorý 

má trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi, v tunajšej základnej škole je zamestnaný už štvrtý rok, býva 

v podnájme a je to učiteľ, ktorého škola nutne potrebuje, vyučuje kombináciu biológia- chémia.    

Ing. Zdenka  Bothová- HK upozornila, že ide o zamestnanecký byt, nie o nájomný byt.  

Uznesenie číslo 256/29/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje pridelenie zamestnaneckého bytu                     

v učiteľskej bytovke s.č. 21 pre učiteľa ZŠ Vysoká pri Morave p. Ľubomíra Lesňáka, trvale bytom 

Banícka 20, Spišská Nová Ves od 16.08.2021.   

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

10d./ Žiadosť vlastníkov bytov polyfunkčného domu Krátka 2 o prenájom časti pozemku parc.č. 

599/4 za účelom oplotenia priestoru z vnútornej strany domu a zamedzeniu pohybu cudzích osôb.      

Uznesenie číslo 257/30/3/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s oplotením pozemku pre potreby 

vlastníkov bytov polyfunkčného domu Krátka 2 bez prenájmu alebo predaja za účelom využívania 

priestoru z vnútornej strany domu a zamedzeniu pohybu cudzích osôb vo vonkajších priestoroch.   

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

10e./ Sťažnosť a žiadosť Húšek, spol. s r.o. Vysoká pri Morave na technickú zmenu zriadenia 

samostatnej prípojky plynu a merania spotreby pre Lekáreň  

Starosta informoval, že obec v minulosti kúpila lekáreň, kde je podružné meranie. p. Hušek žiada, 

aby si obec vybudovala samostatnú prípojku a odpojila lekáreň od objektu- bývalého obchodu, 

ktorý žiadateľ prerobil na byt. Starosta so žiadateľom problematiku riešil osobne a navrhoval mu 



možnosti riešenia. Starosta žiadateľovi odpovie, že obec bude pri realizácii samostatnej prípojky 

nápomocná a finančne sa bude spolupodieľať s tým, že žiadateľ si zabezpečí projekt a firmu na 

realizáciu zriadenia samostatnej prípojky plynu.       

10f./ Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej 

pri Morave  

Uznesenie číslo 258/31/3/2021  
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.4/2016 o názvoch 

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

„Kvetná“.   

 

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

 

10g./ Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave a menovanie 

riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave. 
 

Starosta vyzval nového budúceho riaditeľa Mgr. Daniela Prokopa, aby sa prítomným v krátkosti 

predstavil . 
 

Uznesenie číslo 259/32/3/2021  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Vysoká pri Morave o výsledku výberového konania zo dňa 08.06.2021 na obsadenie funkcie 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vysoká pri Morave. 

 

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

 

Uznesenie číslo 260/33/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledku výberového konania zo dňa 

08.06.2021 menuje do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vysoká pri Morave 

úspešného uchádzača Mgr. Daniela Prokopa s nástupom od 1.09.2021. 

 

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

 

10h./ Úprava rozpočtu č.1  

 

Uznesenie číslo 261/34/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 podľa predloženého 

návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  

 

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

 

10i./ Prístavba kultúrneho domu – rozpočet 

 

Uznesenie číslo 262/35/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na prístavbu kultúrneho 

domu s cenou do 178 850 € s DPH. 

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



10j./ Prístavba jedálne v materskej škole – rozpočet 

 

Uznesenie číslo 263/36/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na prístavbu jedálne 

v Materskej škole s cenou do 55 274 € s DPH (stavebná časť). 

 

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

 

10k./ Dom služieb – rozpočet 

 

Uznesenie číslo 264/37/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a 

zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na rekonštrukciu domu 

služieb s cenou do 92 084 € s DPH. 

 

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

 

10l./ Nákup stožiarov verejného osvetlenia na Športovej ulici 

 

Uznesenie číslo 265/38/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje nákup stožiarov verejného osvetlenia                     

s výložníkom a elektrickou výzbrojou v  počte 20ks do hodnoty 10 000 EUR s DPH.  

 

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

 

10m./ Informácia o zakúpení automobilu pre potreby obce – Peugeot 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o zakúpení osobného 

automobilu značky Peugeot pre potreby obce v sume 21 318,00 €  s DPH. 

 

10n./ Informácia o zakúpení traktorovej kosačky 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o zakúpení traktorovej 

kosačky pre ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave od spoločnosti Marián Šupa v celkovej sume 4 092 €                

s DPH. 

 

10o./ Rekonštrukcia zvonu na miestnom kostole 

 

Uznesenie číslo 266/39/3/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na opravu zvona na miestnom 

kostole v sume 2 664,00 € s DPH. 

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

10p./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 

Uznesenie číslo 267/40/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 bez pripomienok.    



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

 

 

10r./ Odmena pre hlavného kontrolóra za I. polrok 2021 vo výške 30% 

Uznesenie číslo 268/41/3/2021   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke                   

za I. polrok 2021 vo výške 30% 

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

10s./ Návrh hlavnej kontrolórky na vypracovanie VZN o nájme  v zamestnaneckých bytoch.     

 

Uznesenie číslo 269/42/3/2021   

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave žiada starostu obce o vypracovanie VZN o nájme    

v zamestnaneckých bytoch.    

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

K  bodu 11 : Rôzne  

 

p. poslanec Pavol  Blaha sa informuje, či si môže Cykloklub Vysočan urobiť okolo informačnej 

tabule pri altánku pod šancom úpravu a výsadbu okolia.   

starosta prítomných informoval, že od 3.7. 2021 začína premávať vláčik Záhoráčik a taktiež podal 

informáciu o zosúladení spojov autobusov a vlakov.  

p. poslanec Ing. Ján Rusnák požiadal o opravu nesprávneho nápisu „KOHLISKA“ na informačnej 

tabuli. Starosta prisľúbil zabezpečiť opravu.   

RSDr. Anna Tomečková požiadala starostu o opravu rozbitej skrinky na námestí, kde ľudia 

svojvoľne lepia rôzne plagáty, inzeráty. Starosta informoval, že objedná nové sklo na výmenu 

a zabezpečí opravu. Ďalej informovala prítomných, že treba bezodkladne pracovať na ďalšom 

vydaní Vysočana k 750. výročiu obce, ktoré bude 14.08.2021.  

p. Beáta Miškolciová- MŠ žiada o preloženie kontajnerov na šatstvo, ktoré sú umiestnené priamo 

pri vstupe do MŠ, kde sa neustále tvorí neporiadok, Starosta prisľúbil preloženie kontajnerov na 

šatstvo k bývalému smetisku oproti ihrisku. 

 

K bodu 15./ Záver 

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

prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18, 05h.    

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 
Starosta obce       Milan Lapčík 

Overovatelia zápisnice 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 

 


