
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 25.11.2021 

 

Prítomní : 
 

Starosta obce :                         Dušan Dvoran 
Poslanci :                       Pavol Blaha, 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, Eva Luptáčiková,   

  Hana Malcherová, JUDr. Anna Poláková,  RSDr. Anna Tomečková, 

    Valéria Dvoranová. 

 

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce 

2.  Schválenie programu rokovania 

3.  Predstavenie kandidátov na hlavného kontrolóra Obce Vysoká pri Morave 

4.  Voľba volebnej komisie 

5.  Tajné voľby hlavného kontrolóra 

6.  Vyhlásenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra 

7.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

8.  Voľba návrhovej komisie  

9.  Kontrola uznesení  

10.  Informácia o činnosti starostu od 16.9.2021 – 25.11.2021 

11.  Informácia o činnosti komisií 

12.  Interpelácia poslancov 

13.  Hospodárenie za III. Q 2021 

14.  Úprava rozpočtu č. 2/2021 

15.  Pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2022 

16.  Návrh VZN č. 4/2021 o stanovení výšky úhrad za užívanie služobných bytov vo    

      vlastníctve obce  

17.  Pripomienky poslancov 

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

19.  Rôzne 

20.  Záver 

 

K bodu 1./ Otvorenie zasadnutia – starosta  

 

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

Konštatoval, že je prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9 a rokovanie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné, p. poslankyňa Silvia Novoveská a p. poslanec Róbert Dinuš 

sa ospravedlnili z neúčasti.  

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 



Uznesenie číslo 285/55/5/2021 

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

dodatkov a zmien.  

(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 3./ Predstavenie kandidátov na hlavného kontrolóra Obce Vysoká pri Morave 
 

Do termínu podania boli doručené dve prihlášky. Kandidátky, ktoré splnili požadované 

predpoklady  boli pozvané na zasadanie obecného zastupiteľstva. Voľbe predchádzala prezentácia 

jednotlivých kandidátov v poradí, ako boli doručené prihlášky na obecný úrad, t.j. Ing. Zdenka 

Bothová, Ing. Katarína Tomkovičová.     

 

K bodu 4./ Voľba volebnej komisie 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo členov a následne schválilo trojčlennú volebnú komisiu na sčítanie 

hlasovacích lístkov v zložení: Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Pavol Blaha, Mgr. Gabriela 

Gabrišová.    

 

Uznesenie číslo 286/56/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje trojčlennú volebnú komisiu na sčítavanie 

hlasovacích lístkov pri voľbe hlavného kontrolóra obce v zložení: Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., 

Pavol Blaha, Mgr. Gabriela Gabrišová.    

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 5./ Tajné voľby hlavného kontrolóra 

Voľba kandidátov prebehla tajne, vložením označeného hlasovacieho lístka do zapečatenej 

schránky. Každý poslanec zakrúžkoval poradové číslo s menom kandidáta, lístok vložil do obálky 

a do pripravenej volebnej urny. Po skončení hlasovania komisia sčítala odovzdané hlasy,                      

o výsledku hlasovania spísala zápisnicu a predseda volebnej komisie Doc. Ing. Miroslav Kopča 

PhD. oznámil obecnému zastupiteľstvu výsledok hlasovania s počtom hlasov 7 pre Ing. Zdenku 

Bothovú a s počtom hlasov 0 pre Ing. Katarínu Tomkovičovú.   

 

K bodu 6./ Vyhlásenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra 

 

Uznesenie číslo 287/57/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

a./ berie na vedomie voľbu hlavného kontrolóra obce Vysoká pri Morave s nástupom k 01.01.2022 

b./ zvolilo v počte hlasov 7 za hlavného kontrolóra Ing. Zdenku Bothovú   

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 7./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrh predložil starosta obce 
 

Zapisovateľka : Mgr. Ivana Poláková 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Rusnák, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. 



K bodu 8./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce   

 

Návrhová komisia: Milan Lapčík, Ing. Lenka Dvoranová, Hana Vencovská 

 

K bodu 9./ Kontrola uznesení  

 

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

uznesení. Písomná správa bola všetkým poslancom vopred zaslaná a hlavnou kontrolórkou 

odprezentovaná. 

 

Uznesenie číslo 288/58/5/2021 

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

o plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 16.09.2021, že 

uznesenia prijaté na OZ dňa 16.09.2021, termínované ku dňu 25.11.2021 sú splnené a dlhodobé sa 

priebežne zabezpečujú. 

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 10./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 16.9.2021 – 25.11.2021 

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 11./ Informatívne správy o činnosti komisií za obdobie od 16.9.2021 – 25.11.2021 

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, spolu so stavebnou 

komisiou s ktorej zápisom sa stotožňuje, ďalej zasadala komisia pre verejný poriadok a redakčná 

rada Vysočan. 

 

Uznesenie číslo 289/59/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.09.2021 do 25.11.2021 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 16.09.2021 do 25.11.2021 

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 12./ Interpelácia poslancov    
 

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani dotazy poslancov.  
 

K bodu 13./ Hospodárenie za III. Q 2021 

 

Uznesenie číslo 290/60/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárení za III. Q 2021 bez výhrad. 

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

 



K bodu 14./ Úprava rozpočtu č. 2/2021 

 

Uznesenie číslo 291/61/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2021 bez výhrad.  

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 15./ Pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

Starosta prítomných informoval o návrhu rozpočtu na rok 2022 a vyzval prítomných na diskusiu. 

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky poslancov k návrhu rozpočtu na rok 2022 

 

K bodu 16./ Návrh VZN č. 4/2021 o stanovení výšky úhrad za užívanie služobných bytov vo      

vlastníctve obce  

 

Uznesenie číslo 292/62/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č. 4/2021 o stanovení výšky úhrad 

za užívanie zamestnaneckých bytov vo vlastníctve obce Vysoká pri Morave s účinnosťou od 

1.01.2022      

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

K bodu 17./ Pripomienky a návrhy poslancov 

 

- p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. sa informoval, kedy sa začne v obci budovať 

kamerový systém. Starosta informoval, že zmluva je od apríla 2021 zo strany obce podpísaná 

a odoslaná na ministerstvo s tým, že do dnešného dňa neprišla odpoveď a kamerový systém bude 

možné realizovať až po podpísaní zmluvy zo strany ministerstva a zaslaní finančných prostriedkov 

na to určených.   

- p. poslankyňa Hana Vencovská sa informovala, či by sme niekde v obci mohlo umiestniť 

výdajné miesto na balíčky, aby občania nemuseli čakať na pošte. Starosta informoval, že v obci 

pri VIP by mal byť umiestnený Alza box, ak by sa projekt nerealizoval, zriadi tam náhradné 

výdajné miesto.    
- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová informovala, že pri RD p. Maca na chodníku na Novej ulici 

parkuje veľký kamión, miesto je neprehľadné a nebezpečné. Starosta informuje, že napíše list a 

vyzve majiteľa, aby uhradil parkovanie s tým, že na chodníku parkovať nemôže.   

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

 

K bodu 18./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

V rámci tohto bodu neboli predložené a prerokované žiadne žiadosti občanov a organizácií, 

ktorých riešenie je v kompetencii OcZ    

 

K  bodu 19./ Rôzne  

 

19a./ Stavebné úpravy chodníkov na miestnom cintoríne 

 

FK odporučila vypracovať výkaz výmer na realizáciu chodníkov na miestnom cintoríne a následne 



a zahájiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa s termínom realizácie v roku 2022. Starosta 

informoval, že obec má projekt, aj spolu s výkazom výmer a rozpočtom na 101 669 EUR s DPH.    

 

Uznesenie číslo 293/63/5/2021   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zahájením verejného obstarávania na 

výber dodávateľa na realizáciu chodníkov na miestnom cintoríne s termínom realizácie v roku 

2022 a predpokladanou hodnotou zákazky 101 000 EUR s DPH.  

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

19b./ Montáž stožiarov verejného osvetlenia na Športovej ulici  

 

Uznesenie číslo 294/64/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zahájením verejného obstarávania na 

montáž stožiarov verejného osvetlenia na Športovej ulici v cene do 11 200 € s DPH formou 

uzatvoreného prieskumu trhu.   

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

19c./ Zakúpenie 20 ks svietidiel na osvetlenie futbalového štadióna.  

 

Uznesenie číslo 295/65/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 20 ks osvetľovacích telies                       

so zdrojmi na osvetlenie plochy futbalového štadióna v sume do 6500 € s DPH.  

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

19d./ Rekonštrukcia učebne chémie a fyziky v základnej škole- úhrada časti faktúry  

 

Uznesenie číslo 296/66/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s finančnou dotáciou vo výške 6000 € za 

rekonštrukciu učebne chémie a fyziky v základnej škole Vysoká pri Morave.    

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

19e./ Odmena pre hlavného kontrolóra za II. polrok 2021 

 

Uznesenie číslo 297/67/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odmenou pre hlavného kontrolóra                   

za II. polrok 2021 vo výške 30% 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

19f./ Zakúpenie 260 ks balíčkov pre deti na Mikuláša v hodnote 3€/ks    

 

Uznesenie číslo 298/68/5/2021 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 260 ks balíčkov pre deti na 



Mikuláša v hodnote 3€/ks.    

 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 ) 

 

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        

Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. 

 

       Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 


