
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 24.08.2022 

 

Prítomní : 

 

Starosta obce :                        Dušan Dvoran 
Poslanci :                      Pavol Blaha, Róbert Dinuš, 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 :                    Hana Malcherová 

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

    Ferdinand Kováč, Eva Luptáčiková, Zdena Madejová, Beáta 

    Miškolciová, 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 21.6. 2022 – 24.8.2022 

7.  Informácia o činnosti komisií 

8.  Interpelácia poslancov 

9.  Hospodárenie obce za I. polrok 2022 

10.  Schválenie Dodatku rozpočtu č.1 pre rok 2022 

11.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave pre roky  

2022-2030 

           12.   Pripomienky poslancov 

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

           14.   Rôzne 

           15.   Záver 

 

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia – starosta obce 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva o 16,00h otvoril a viedol starosta obce Vysoká pri Morave. 

Konštatoval, že je prítomných 9 poslancov z celkového počtu 9 a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 353/47/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok, 

dodatkov a zmien.  

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

 

 



K bodu 3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Rusnák, Milan Lapčík a zapisovateľka zápisnice: Hana 

Malcherová - návrh predložil starosta obce                       

 

Uznesenie číslo 354/48/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje za overovateľov zápisnice poslancov             

Ing. Jána Rusnáka a Milana Lapčíka, zapisovateľkou zápisnice je pracovníčka Obecného úradu 

Hana Malcherová.   

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

 

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie  

 

Návrhová komisia: Pavol Blaha, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD., Silvia Novoveská - návrh 

predložil starosta obce   

 

Uznesenie číslo 355/49/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje návrhovú komisiu v zložení poslancov- 

Pavol Bláha, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD. a Silvia Novoveská 

 

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

 

K bodu 5./ Kontrola uznesení  

 

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

uznesení prijatých na OcZ dňa 21.06.2022. Písomná správa bola všetkým poslancom doručená               

a odprezentovaná.  

 

Uznesenie číslo 356/50/4/2022 

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

o plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 21.06.2022,    

že tieto uznesenia terminované ku dňu 24.08.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne 

zabezpečujú.  

 

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

 

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu od  21.06.2022 – 24.08.2022 

 

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

 

K bodu 7./ Informácia o činnosti komisií od  21.06.2022 – 24.08.2022 

 

Písomné správy o činnosti jednotlivých komisií boli všetkým prítomným odprezentované 

predsedami komisií. Zápis z jednotlivých komisií tvorí samostatné prílohy zápisnice.   

 

 

 



Uznesenie číslo 357/51/4/2022 

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

a informáciu o činnosti jednotlivých komisií za obdobie od 21.06.2022- 24.08.2022  

 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 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./ Hospodárenie obce za I. polrok 2022 

 

Uznesenie číslo 358/52/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárenie obce I. polrok 2022 bez 

výhrad a berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1.polrok 2022.  

 

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

 

K bodu 10./ Schválenie Dodatku rozpočtu č. 1 pre rok 2022 

 

Uznesenie číslo 359/53/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok rozpočtu č.1 pre rok 2022 bez 

výhrad.  

 

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

 

K bodu 11./ Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave pre roky 

2022- 2030 

 

Uznesenie číslo 360/54/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Vysoká pri Morave pre roky 2022-2030 

 

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

 

K bodu 12./ Pripomienky poslancov 

 

p. poslanec Pavol Blaha sa informoval, či posilňovacie stroje v ZŠ, ktoré sa predali boli majetkom 

školy alebo obce. Starosta informoval, že boli majetkom školy a predali sa z dôvodu, že sa rušila 

posilňovňa.  

p. poslanec Ing. Ján Rusnák sa informoval, kedy sa zruší krízový štáb, zriadený kvôli pandémii 

Covid a navrhuje ho zrušiť. Starosta informoval o právomociach krízového štábu, ktorý sa zatiaľ 

nerušil, je možné ho zrušiť alebo ponechať v prípade budúcej potreby.         

 



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

 

13a./ Žiadosť Leonóry Kopčovej, Vysoká pri Morave 475 o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

spoluvlastnícky podiel 1/3  na pozemkoch na štadióne parc.č. 2485, 2486   

 

Uznesenie číslo 361/55/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu 

neurčitú pre Leonóru Kopčovú, bytom Vysoká pri Morave 475 na spoluvlastnícky podiel 1/3 na 

pozemkoch na štadióne parc.č. 2485, 2486 k.ú. Vysoká pri Morave. Výška nájomného pre rok 

2022 je stanovená v sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje každoročný index inflácie.     

 

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

 

13b./ Žiadosť Milana Kudličku, Pri Maline 6, Malacky o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

pozemky na štadióne parc.č. 2485, 2486    

 

Uznesenie číslo 362/56/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu 

určitú na jeden rok pre Milana Kudličku, bytom Pri Maline 6, Malacky na spoluvlastnícky podiel 

1/2 na pozemkoch na štadióne parc.č. 2500, 2501, 2502  k.ú. Vysoká pri Morave vo výmere 

958,5m2. Výška nájomného pre rok 2022 je stanovená v sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje 

každoročný index inflácie.   

 

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

 

13c.) Žiadosť Ľubomíra Knebla a manž., Bazová 9, Vysoká pri Morave o predaj nehnuteľnosti 

parcela registra E-KN č. 4508/100 o výmere 451m2- LV č. 4158 

 

Uznesenie číslo 363/57/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odpredajom pozemku parcela registra 

E-KN č. 4508/100 o výmere 451m2- LV č. 4158     

 

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

   zdržal sa 1- Ing. Lenka Dvoranová)  

 

13d.) Žiadosť učiteľa Mgr. Milana Lekára o prenájom bytu v učiteľskej bytovke s.č.21 na dobu 

určitú počas  zotrvania pracovného pomeru v ZŠ Vysoká pri Morave. 

 

Uznesenie číslo 364/58/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na                 

2-izbový byt na prízemí v učiteľskej bytovke s.č.21 na dobu určitú počas zotrvania pracovného 



pomeru v ZŠ Vysoká pri Morave a za podmienok stanovených podľa VZN č. 4/2021 o stanovení 

výšky úhrad za užívanie zamestnaneckých bytov.         

 

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

 

13e.) Žiadosť ZŠ s MŠ o zakúpenie 6ks jedálenských stolov a 2ks menších jedálenských stolov    

 

Uznesenie číslo 365/59/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 6ks jedálenských stolov o 

rozmere 160x80cm do školskej jedálne.       

 

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

 

Informáciu starostu obce o zakúpení stolov do zasadačky Obecného úradu vo Vysokej pri Morave 

zobrali prítomný poslanci na vedomie.   

 

13f.) Žiadosť BL-010 s.r.o. ul. Ľ. Fullu 3069/5, 841 05 Bratislava o zriadenie vecného bremena 

pre Západoslovenskú distribučnú a,s, na parcelu č. 3092/10- lokalita Kasárne NN rozvod. Žiadateľ 

firma BL-010 s,r,o,, úhrada vecného bremena je stanovená na 10€ za bežný meter.   

  

Uznesenie číslo 366/60/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením vecného bremena  pre firmu 

Západoslovenská distribučná a,s, na parcelu č. 3092/10- lokalita Kasárne NN rozvod. Žiadateľ 

firma BL-010 s,r,o, zaplatí úhradu 10€ za bežný meter.   

       

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

 

K bodu 14./ Rôzne  

 

14a.) Rekonštrukcia vnútorných priestorov a sociálnych zariadení v budove Materskej školy 

Vysoká pri Morave   

 

Uznesenie číslo 367/61/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s rekonštrukciou vnútorných priestorov a 

sociálnych zariadení v budove Materskej školy Vysoká pri Morave od dodávateľa Zdenka 

Šidlovská v celkovej sume 10 970,-EUR s DPH 

          

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

 

14b.) Práce naviac na rekonštrukciu chodníkov a úpravu svahov na cintoríne   

 

Uznesenie číslo 368/62/4/2022 

 



Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami naviac na rekonštrukciu 

chodníkov a úpravu svahov na cintoríne vo výške 5 091,00 € bez DPH na svahy a 10 957,00 €      

s DPH na chodníky.        

 

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

 

14c.) Rozšírenie premostenia odvodňovacieho kanála- lokalita Mláka   

 

Uznesenie číslo 369/63/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizáciou rozšírenia premostenia 

odvodňovacieho kanála- lokalita Mláka od dodávateľa Igor Veselý s.r.o. Stupava vo výške 4 400€ 

s DPH  

 

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

 

14d.) Kúpa multifunkčného zariadenia na hrubé predčistenie ČOV  

 

Uznesenie číslo 370/64/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou multifunkčného zariadenia na hrubé 

predčistenie ČOV od spoločnosti IN-EKO v sume 19 390 € bez DPH 

 

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

 

14e.) Nákup ponorného čerpadla do zbernej šachty na dažďovú vodu pri bufete Pod Šancem 

 

Uznesenie číslo 371/65/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou výkonnejšieho ponorného čerpadla 

na dažďovú vodu v zbernej šachte pri bufete Pod Šancem. 

 

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

 

14f.) Odpis nevymožiteľných pohľadávok za daň z nehnuteľností – zaniknuté PO a  pohľadávky 

za odberateľské faktúry z r.2008- byt na štadióne a učiteľská bytovka   

 

Uznesenie číslo 372/66/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpis nevymožiteľných pohľadávok za 

daň z nehnuteľností – zaniknuté PO v celkovej výške 51 347,24 € a odpis pohľadávok za 

odberateľské faktúry z r.2008- za byt na štadióne vo výške 604, 00 € a za učiteľskú bytovku vo 

výške 1478,78€.       

 

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

    zdržal sa 1- Ing. Lenka Dvoranová )  



14g.) Zrušenie krízového štábu pre Covid-19  

 

Uznesenie číslo 373/67/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší krízový štáb pre Covid-19 

 

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

 

Rôzne: 

- p. Marián Kohút upozorňuje na zdemolované zábradlie pri vjazde na Stromovej ulici. Starosta 

prisľúbil bezodkladnú opravu zábradlia.  

- p. poslankyňa Hana Vencovská sa informuje z akého dôvodu parkuje hasičské auto na ČOV. 

Starosta informoval, že hasičské auto tam bude parkovať cez zimu, momentálne je v garáži 

protipovodňový vozík a iné zariadenia a nie je tam dostatok priestoru pre hasičské auto.  

- p. Ing. Ferdinand Kováč sa informuje o termíne vybavenia stavebného povolenia na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, žiadosť je podaná od marca. Starosta informoval, že preverí 

túto skutočnosť a bude urgovať príslušný stavebný úrad vo veci vydania stavebného povolenia.  

- p. poslanec Milan Lapčík upozorňuje na potrebu opraviť poškodené dopravné značenie na 

Zohorskej ceste- spojnica s bývalým družstvom.         

- p. RSDr. Anna Tomečková informovala, že končí redakcia Vysočan v tomto volebnom období 

a posledný Vysočan bude vydaný po voľbách  pred Vianocami. Zároveň všetkým poďakovala za 

spoluprácu. 

- p. Marián Kohút informuje, že ak by mala obec záujem, vedel by prispieť programom- svetelnou 

šou ako dar obci v rámci akcie Vítania jesene. Starosta informoval, že sa treba spojiť a dohodnúť 

s kultúrnou komisiou. 

-p. Ing. Ferdinand Kováč sa informoval ohľadom premávky cyklobusu, ktorý má zastávku aj vo  

Vysokej pri Morave. Starosta informoval, že túto zážitkovú prepravu zabezpečil Bratislavský 

samosprávny kraj a obec sa snažila svojich občanov o tejto možnosti informovať prostredníctvom 

rozhlasu a webovej stránky.  

 

K bodu 15./ Záver 

 

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

prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17,50 h.    

 

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 

Starosta obce        

Milan Lapčík  

       Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala: Hana Malcherová  


