
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 25.02.2021 

Prítomní : 
Starosta obce :                         Dušan Dvoran 
Poslanci :                                 Pavol Blaha, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela 

 Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.,  Milan Lapčík, 

 Hana Maxiánová, Silvia Novoveská, Ing. Ján Rusnák 
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 8.12. 2020– 25.2. 2021 

7.  Informácia o činnosti komisií 
8.  Interpelácia poslancov 
9.  Hospodárenie za rok 2020 
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 9 poslancov z celkového počtu 9 a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

Uznesenie číslo 228/1/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania OZ 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, návrh predložil starosta obce: 
Zapisovateľka : Mgr. Ivana Poláková 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Rusnák, Ing. Lenka Dvoranová 

K bodu 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce   
Návrhová komisia: Róbert Dinuš, Milan Lapčík, Hana Maxiánová  



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

informovala o stave plnenia uznesení. Písomná správa o plnení uznesení bola všetkým poslancom 

doručená a hlavnou kontrolórkou odprezentovaná. 

  

Uznesenie číslo 229/2/1/2021 

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

8.12.2020 termínované ku dňu 25.02.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. 

Dlhodobé uznesenia prijaté v roku 2020 sa naďalej priebežne zabezpečujú.  

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

 

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 08.12.2020- 25.02.2021 

Písomná správa bola všetkým doručená, starosta prítomných oboznámil s jej obsahom a táto tvorí 

súčasť zápisnice. V rámci tohto bodu starosta doplnil informáciu o blížiacom sa skončení funkcie 

riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave p. Pavla Bencu a potrebe ku dňu 31.8.2021 vyhlásiť nové 

výberové konanie na obsadenie pozície.      

K bodu 7./ Informatívne správy o činnosti komisií za obdobie od 08.12.2020- 25.02.2021 

Správy o činnosti jednotlivých komisií boli prítomným podané a tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie číslo 230/3/1/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 08.12.2020- 25.02.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 08.12.2020- 25.02.2021 
 

( 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 rok 2020 

Hospodárenie obce za rok 2020 bolo všetkým doručené, prerokované na finančnej komisii a tvorí 

samostatnú prílohu tejto zápisnice. Starosta obce v tomto bode podrobne informoval poslancov              

o hospodárení obce za minulý rok a o projektových zámeroch obce pre rok 2021.    
 

Uznesenie číslo 231/4/1/2021 
 

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

rok 2020 bez pripomienok a výhrad. 
 

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

K bodu č. 10./ Pripomienky a návrhy poslancov 

- p. poslanec Pavol Blaha navrhuje riešiť kúpu novších motorových vozidiel obce pre vedúceho 

ČOV a zabezpečenie auta na rozvoz stravy pre dôchodcov. Prítomní navrhujú poveriť vedúceho 

ČOV predložením cenovej ponuky na konkrétny typ vozidla pre služobné účely.     

-  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 Ing. Erika Joštiaka o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 2605/21, 2605/8 na 

Poľnej ulici  

Prítomní zobrali na vedomie informáciu o prebiehajúcom geodetickom zameraní obecného 

pozemku parc.č. 2605/21, 2605/8 na Poľnej ulici s tým, že po obdržaní GP bude známy skutkový 

stav zastavanosti na pozemku a následne obec osloví vlastníkov zabratého obecného pozemku na 

jeho právne vysporiadanie, odkúpenie a zlegalizovanie stavieb.   

11b./ Zámenná zmluva na pozemky medzi obcou Vysoká pri Morave (pozemok v ceste na 

Robotníckej ulici pri RD s.č. 543) a p. Máriom Jánským s manž. a p. Ivetou Kovárovou                     

r. Jánskou z dôvodu majetkoprávneho usporiadania užívaných častí nehnuteľnosti.     
 

Uznesenie číslo 232/5/1/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zámennú zmluvu medzi obcou Vysoká 

pri Morave na pozemky na Robotníckej ulici (parc.č.2738/5- diel 2, parc.č. 2738/7- diel 3 a parc.č. 

2738/8- diel 4) a p. Máriom Jánským s manž. (parc.č. 3104/4- diel 6) a p. Ivetou Kovárovou                  

r. Jánskou (parc.č. 3104/3- diel 5) podľa geometrického plánu č. 08/2021 z dôvodu hodného 

osobitého zreteľu, ktorý je daný tým, že zmluvné strany sa dohodli na právnom vysporiadaní 

dlhodobo užívaných častí nehnuteľností, kde diely č.2,3,4 tvoria súčasť verejnej komunikácie na 

Robotníckej ulici a diely č.5 a 6 tvoria súčasť dvora rod. Jánskej, ktoré tieto v dobrej viere užívajú 

ako svoje vlastníctvo. Zámena pozemkov je bezodplatná s tým, že poplatky, spojené s prevodom 

do KN znáša v plnom rozsahu obec. 
 

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

11c./ Žiadosť Mgr. Sone Šebelovej, Družstevná 15A, Vysoká pri Morave o odpustenie nájomného 

za prenájom priestoru v Kultúrnom dome na dobu pokiaľ bude nariadené zatvorenie prevádzok 

z dôvodu pandémie COVID 19. 
 

Uznesenie číslo 233/6/1/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby nájomného pre 

žiadateľku Mgr. Soňu Šebelovú za prenájom priestorov v Kultúrnom dome vo Vysokej pri 

Morave z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19. 
 

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

 

11d./ Žiadosť Ing. Alena Bobríkovej, Veterná 890/11, Vysoká pri Morave o odpustenie platby 

nájomného od 1.1.2021 a pozastavenie zálohových platieb za energie za nevyužívanie prenajatých 

nebytových priestorov v Dome služieb v súvislosti s pandémiou koronavírusu.  
      

Uznesenie číslo 234/7/1/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby nájomného 

a pozastavenie zálohových platieb za energie pre žiadateľku Ing. Alenu Bobríkovú, Veterná 

890/11, Vysoká pri Morave od 1.1.2021 z dôvodu  nevyužívania priestorov v Dome služieb pre 

COVID-19.  
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9  ) 

 

12./ Rôzne 



12a./ Uzatvorenie zmlúv o nájme uvedených obecných bytov pre nájomcu Berto sk, s. r. o. na 

základe výsledkov Obchodnej verejne súťaže zo dňa 22.12.2020 na obsadenie dvoch bytov                 

v prebytočnom majetku obce (byt na I. poschodí v budove súp.č. 21- učiteľská bytovka a byt                  

v budove súp.č. 182- stará škola)  

Uznesenie číslo 235/8/1/2021  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvoriť nájomné zmluvy pre nájomcu 

Berto sk, s. r. o. podľa predložených návrhov a v zmysle vyhodnotenej Obchodnej verejne súťaže 

zo dňa 22.12.2020 na obsadenie dvoch bytov v prebytočnom majetku obce (byt na I. poschodí            

v budove súp.č. 21- učiteľská bytovka a byt v budove súp.č. 182- stará škola) 
 

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

Rôzne: 
- p. poslanec Pavol Bláha prítomných informoval, že dohodol projektanta na vydláždenie 

spevnených plôch a chodníkov na cintoríne s tým, že žiada starostu a poslancov, aby navrhli 

termín stretnutia s projektantom na tvare miesta.  
 

-p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. sa informuje, či sa v zasadačke Obecného úradu             

po jej rekonštrukcii rátalo aj s napojením notebookov pre poslancov. Starosta informoval, že 

napojenie zabezpečí a zasadačka bude kompletne pripravená na rokovania s tým, že zabezpečí 

silnejší WiFi signál na internet.    

 

- Ing. Ferdinand Kováč – informoval o projekte Baum 2020 na vodácku infraštruktúru a žiada 

zaslať za obec stanovisko, kde by boli zadefinované lokality (prístavisko) v rámci nášho katastra 

a či by sa dalo uvažovať aj s lokalitou v rámci prebiehajúceho projektu Nového cyklomosta 

Marchegg. Starosta informoval, že rakúska strana v tomto mieste plánuje vybudovať prístavisko.   

 

- p. poslanec Robert Dinuš sa informuje, kto má v správe kanál na Stromovej ulici a upozorňuje, 

že sa tam dostal bobor a likviduje stromy, je potrebné to tam vyčistiť a upraviť. Starosta 

informuje, že obec musí vyhľadať firmu, ktorá projektuje kanalizácie a vodné stavy a dať 

vypracovať projekt na odvod dažďovej vody v tomto mieste, kde by súčasný kanál v budúcnosti 

tvoril súčasť komunikácie na Stromovej ulici, prepojenej s „Mlákou“.   

 

- členka redakčnej rady RSDr. Anna Tomečková informovala o doplnení obecnej kroniky o dianí 

v obci pred a počas pandémie.  
 

- Starosta informoval o náraste počtu obyvateľov v obci a o postupoch obce a Stavebného úradu 

pri plánovaných výstavbách nových rodinných domov za predpokladu dodržania záväzných 

regulatívov územného plánu.   

 

K bodu 13./ Záver 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom, členom komisií 

a ostatným prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 17,30h.    

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 
Starosta obce       Ing. Lenka Dvoranová 

Overovatelia zápisnice 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 

 


