
Zápisnica z  3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vysoká pri Morave,  

konaného dňa 02.03.2023  

 

Dátum a čas zasadnutia: 02.03.2023, začiatok o 16,05 hodine   

Miesto zasadnutia: Zasadačka Obecného úradu Vysoká pri Morave  

Prítomní : viď prezenčná listina 

Starosta obce :                    Mgr. Andrej Dvoran 

Poslanci :                      Pavol Blaha, Dušan Dvoran, Marián Kohút, Milan Lapčík, 

Marián Malcher, Beáta Miškolciová, Silvia Novoveská,              

Ing. Hana Tomečková , Ing. Elena Vinceková,  

Hlavná kontrolórka obce :  Ing. Zdenka Bothová,   

Zapisovateľka :                   Mgr. Ivana Poláková, 

Členovia komisií:    František Bobák, Ferdinand Kováč, Doc. Ing. Miroslav 

   Kopča, PhD., Hana Malcherová,  

                                             

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Kontrola uznesení a správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly 

6. Informácia o činnosti starostu obce od 14.02.2022 do 02.03.2023 

7. Informácia o činnosti komisií  

8. Interpelácia poslancov 

9. Kompetencia starostu obce nakladať s financiami bez súhlasu OcZ – zvýšenie limitu 

10. Hospodárenie obce za rok 2022                                                                                                         

11. Čerpanie rezervného fondu                                                                                                         

12. Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce k  31.12.2022                                                

13. Návrh na zriadenie sociálnej komisie                                                                                       

14. Pripomienky poslancov                                                                                                           

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

16. Rôzne                                                                                                                                                      

17. Záver 

 

1/  Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva ( ďalej aj „OcZ“) vo Vysokej pri Morave otvoril 

a viedol starosta obce Vysoká pri Morave Mgr. Andrej Dvoran so začiatkom o 16,05h. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v súlade s ustanovením § 13 

ods.4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Starosta prítomných privítal a skonštatoval, že  Obecné zastupiteľstvo sa zišlo 

v počte prítomných 9 poslancov z celkového počtu 9, čo je 100.% -ná účasť a zasadnutie 

je spôsobilé rokovať a uznášať sa. V úvode starosta obce prítomných poslancov 

informoval, že počnúc týmto zasadnutím sa budú uznesenia číslovať chronologicky, 

podľa poradia od začiatku do konca kalendárneho roka.  



2./ Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva   

 

Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým návrhom programu zasadnutia OcZ. 

V rámci tohto bodu neboli prednesené žiadne doplňujúce, ani pozmeňujúce návrhy 

a o programe sa hlasovalo tak ako bol starostom obce navrhnutý, zverejnený a na tomto 

zasadnutí odprezentovaný.   

 

Uznesenie číslo 27/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený program zasadnutia 

bez pripomienok, dodatkov a zmien.  

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že program rokovania bol prijatý v navrhovanej a zverejnenej 

podobe. 

 

3./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhuje poslancov OcZ Ing. Hanu Tomečkovú  

a Pavla Blahu, za zapisovateľku určuje pracovníčku obce Mgr. Ivanu Polákovú.     

K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.  

 

Uznesenie číslo 28/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje za overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva poslancov Ing. Hanu Tomečkovú a Pavla Blahu,               

za zapisovateľku pracovníčku obce Mgr. Ivanu Polákovú    

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

4./ Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol zvoliť členov návrhovej komisie v zložení poslancov: p. Beáta 

Miškolciová, p. Milan Lapčík, p. Dušan Dvoran. K návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.   

 



Uznesenie číslo 29/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave volí členov návrhovej komisie v zložení 

poslancov: p. Beáta Miškolciová, p. Milan Lapčík, p. Dušan Dvoran a ukladá jej  

sledovať priebeh rokovania a predkladať návrhy na uznesenie.  

 

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

 

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý. Návrhová komisia sa ujala 

svojej funkcie.  

 

5./ Kontrola uznesení a správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  

Bod č. 5 uviedol starosta obce a odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Zdenke 

Bothovej, ktorá prítomných poslancov informovala o stave plnenia uznesení. 

Konštatovala, že uznesenia z obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave zo dňa 

14.12.2022 boli riadne dňa 16.12.2022 zverejnené na webovej stránke obce v časti 

https:// www.vysokaprimorave.sk/uznesenia-a-zapisnice.  

Písomná správa o kontrole uznesení bola všetkým poslancom doručená mailom dňa 

15.02.2023 a na zasadnutí odprezentovaná hlavnou kontrolórkou, spolu so správou 

o výsledku kontroly  plnenia zmluvy uzatvorenej v zmysle uznesenia č. 347/41/3/2022.   

 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesení. 

 

Uznesenie číslo 30/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky o plnení uznesení, prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri 

Morave zo dňa 14.12.2022, že uznesenia, terminované ku dňu 14.12.2022, sú splnené             

a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  

 

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.  

 

Hlasovanie o horeuvedenom uznesení: 

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

 



Uznesenie číslo 31/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie Správu hlavnej 

kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia zmluvy v zmysle uznesenia č. 347/41/3/  

2022 zo dňa 21.06.2022.  

 

Neboli prednesené žiadne doplňujúce ani pozmeňovacie návrhy.  

 

Hlasovanie o horeuvedenom uznesení: 

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0  

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

6./ Informácia o činnosti starostu obce od 14.12.2022 – 02.03.2023   

Starosta obce informoval prítomných o svojej činnosti za obdobie od 14.12.2022 – 

02.03.2023. Konštatoval, že vo funkcii je tri mesiace a za toto obdobie mal viacero 

dôležitých stretnutí. Jednou z hlavných priorít je dobudovanie kanalizácie v celej obci, 

zaujímal sa o fungovanie ČOV a riešil problematiku likvidácie kalov. Ďalej poukázal na 

problematiku výrazného nárastu cien energií, kde sa snaží nájsť spôsob šetrenia na 

energiách. Prítomných informoval o fotovoltaike (montáž solárnych panelov), kde rokuje 

s odborníkmi a o výsledku bude poslancov informovať na najbližšej spoločnej komisii. 

Rokoval s firmou SMM s.r.o. Trnava o cene za dielo- rekonštrukcia Domu služieb.                   

Oboznámil prítomných o spolupráci s Ing. Bibianou Švárnou, odborníčkou na financo-

vanie projektov z Eurofonodov. Starosta sa zúčastnil Klubu starostov, bol na stretnutí 

s predstaviteľmi Nafty a.s., rokoval s firmou Hydrotech, a.s. Vinosady ohľadom 

odstredivky na odvodnenie kalov na ČOV. Taktiež informoval, že sa pripravuje nový 

PHSR- Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ďalej starosta prítomných informoval 

o dokončení kamerového systému v obci. Spolu s poslancom p. Dušanom Dvoranom 

navštívili BSK. Starosta sa zúčastnil Obecnej zabíjačky a Fašiangového sprievodu, ktoré 

hodnotil ako veľmi vydarené akcie a poďakoval organizátorom za ich prípravu. Starosta 

mal stretnutie so zástupcami Futbalového klubu, Hasičmi, zástupcami Motoklubu Patriot, 

kde prerokovali možnosti spolupráce. Ďalej informoval o plánovanom osadení 

bankomatu ATM v obci. Mal stretnutie s Ing. Jánom Rusnákom vo veci projektov 

verejného osvetlenia v obci a s Ing. Rehákom rokoval ohľadom možnosti vývozu kalov 

z ČOV. Starosta v závere informoval, že sa pripravuje kolaudácia prístavby MŠ a že sa 

začal vyberať poplatok za rozvoj obce podľa zákona a platného VZN z roku 2017. 

Starosta v závere prítomných poslancov informoval, že k 1.03.2023 prijal nového 

pracovníka obce p. Jozefa Maxiána na pozíciu údržbár, zvárač. Poslanci zobrali správu 

o činnosti starostu obce na vedomie.    

 

 



7./ Informácia o činnosti komisií od 14.12.2022 - 02.03.2023 

Písomné správy o činnosti jednotlivých komisií prítomným predniesli predsedovia 

jednotlivých komisií. Zápisnice z komisií tvoria samostatnú súčasť materiálov z 3. 

zasadnutia OcZ. Poslanci zobrali správy o činnosti jednotlivých komisií na vedomie.    

 

8./ Interpelácia poslancov 

Poslanec p. Dušan Dvoran interpeluje k správe starostu a navrhuje vyvolať stretnutie 

s výkonným tajomníkom ZMOS PhDr. Kaliňákom, ktorý by ozrejmil problematiku 

pomoci obciam v súvislosti so zvyšovaním cien za elektriku.   

V ďalšom p. Dušan Dvoran interpeloval k výške podielových daní. Starosta informoval, 

že tento rok sme za dva mesiace dostali na podielových daniach viac o 25000 EUR 

oproti minulému roku. Ďalej p. Dušan Dvoran interpeluje k záverečnému účtu, kde 

upozorňuje na daňové a nedaňové pohľadávky a nedoplatky na daniach a poplatkoch, 

ktoré je potrebné vyberať. V závere upozorňuje, aby sa pri osádzaní plánovaného 

bankomatu pri Kultúrnom dome rešpektoval projekt zateplenia budovy a bankomat sa 

neosadil na nevhodnom mieste. Starosta informoval, že riešenie bankomatu v obci je 

zatiaľ len v rovine rokovaní a podľa predloženého návrhu umiestnenia nedôjde                 

k žiadnemu zásahu do budovy, ide o samostatne stojaci bankomat a dá sa umiestniť 

kamkoľvek, podľa potreby. p. Dušan Dvoran ďalej poukazuje, že ide o bankomat ATM, 

kde sú najvyššie poplatky. Starosta informuje, že ide o službu pre ľudí a tí budú vopred 

upozornení o výške poplatku. V súčasnosti sa osádzajú bankomaty ATM takmer všade, 

pretože banky rušia svoje bankomaty z dôvodu náročnosti na ich prevádzku.  

 

9./ Kompetencia starostu obce nakladať s financiami bez súhlasu OcZ – zvýšenie 

limitu 

Finančná komisia prediskutovala výšku finančného limitu, ktorá je v kompetencii 

starostu obce nakladať s financiami bez schválenia OcZ a odporúča doterajšiu sumu 

zvýšiť a schváliť finančný limit do sumy 4000 EUR.  

 

Uznesenie číslo 32/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s navýšením finančného limitu 

(kompetencia starostu obce nakladať s financiami bez súhlasu OcZ) do sumy 4000 EUR 

s DPH.  

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9  

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

10./ Hospodárenie za rok 2022  

Hospodárenie obce za rok 2022 bolo všetkým poslancom doručené, prerokované na 

finančnej komisii a tvorí samostatnú súčasť materiálov z 3. zasadnutia OcZ. 

 



Uznesenie číslo 33/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárenie obce za rok 2022 

bez pripomienok a výhrad. 

 

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

 

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0   

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

11./ Čerpanie rezervného fondu       

Čerpanie rezervného fondu bolo všetkým poslancom doručené, prerokované na finančnej 

komisii a tvorí samostatnú súčasť materiálov z 3. zasadnutia OcZ. 

 

Uznesenie číslo 34/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie použitie rezervného 

fondu za rok 2022 

 

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

 

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

12./ Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce k  31.12.2022                                                 

Prítomní boli oboznámení a informovaní o Hodnotiacej správe programového rozpočtu. 

 

 

Uznesenie číslo 35/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie hodnotiacu správu 

programového rozpočtu obce k  31.12.2022 bez pripomienok a výhrad. 

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0  

„ZDRŽAL SA" - 0 

 



13. Návrh na zriadenie sociálnej komisie                                                                                        

Starosta informoval prítomných poslancov o pribúdajúcich sociálnych prípadoch v obci, 

ktoré je potrebné riešiť, rovnako aj pribúdajúce prípady umiestňovania seniorov do 

zariadení sociálnych služieb a z toho dôvodu, mailom zo dňa 20.02.2023, navrhuje 

zriadiť sociálnu komisiu. Starosta navrhuje komisiu v zložení: predseda sociálnej 

komisie p. Dušan Dvoran, členovia komisie p. Pavol Blaha, p. Beáta Miškolciová a za 

obec Mgr. Ivana Poláková.    

 

Uznesenie číslo 36/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave zriaďuje sociálnu komisiu.  

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

Uznesenie číslo 37/2023 

 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave volí za predsedu sociálnej komisie:                  

p. Dušana Dvorana, za členov sociálnej komisie z radov poslancov p. Pavla Blahu a p. 

Beátu Miškolciovú, za členku z radu občanov pracovníčku obce Mgr. Ivanu Polákovú.  

 

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

14./ Pripomienky poslancov  

 

V tomto bode zasadnutia dal starosta obce poslancom priestor na pripomienkovanie. 

- p. poslanec Marián Kohút navrhuje doplniť Redakčnú radu VYSOČAN o nové 

členky z radu občanov, a to  RSDr. Annu Tomečkovú a p. Evu Luptáčikovú. Starosta 

otvoril diskusiu, nikto z prítomných nemal pripomienky. Starosta požiadal prítomných 

o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 38/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s doplnením Redakčnej rady 



VYSOČAN o nových členov z radu občanov, a to RSDr. Annu Tomečkovú a p. Evu 

Luptáčikovú.  

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

- p. poslanec Dušan Dvoran požiadal o otvorenie veľkej brány pre vjazd autom ku 

stojisku kontajnerov na zbernom dvore, nakoľko ide o službu občanom a súčasný stav je 

v rozpore s myšlienkou podporenia separovania odpadu. Starosta informuje, že dôvodom 

uzatvorenia veľkej brány pre autá je, že tento priestor v súčasnosti nie je pod kontrolou, 

resp. nie je monitorovaný. Starosta informoval, že brána bola otvorená dva dni a už tam 

bol navezený stavebný odpad. Starosta je proti tomu, aby bola otvorená brána pre autá, 

pokiaľ tam nebude dobudovaný kamerový systém. Poslanec p. Dušan Dvoran má za to, 

že uzamknutím priestoru sa nepodporuje separovaný zber v obci a trvá na jeho otvorení. 

Poslanec p. Pavol Blaha navrhuje umiestniť kontajnery na dvor Obecného úradu, kde to 

bude pod kontrolou. Starosta s týmto navrhovaným riešením nesúhlasí.        

- p. poslankyňa Beáta Miškolciová informovala, že obyvatelia Mládežníckej ulice 

nepočujú hlásenia v rozhlase. Starosta informoval, že Mládežnícka ulica sa bude riešiť 

komplexne, spolu s osvetlením.   

- p. poslankyňa Ing. Hana Tomečková sa informuje, či existuje kamera, snímajúca 

dvor požiarnej zbrojnice, nakoľko sa tam vytvára čierna skládka. Ide o priestor smerom 

od hrádze, p. Dvoran Dušan informoval, že je tam kamera a dá sa pozrieť záznam, treba 

osloviť hasičov.  

-   p. poslankyňa Ing. Elena Vinceková sa informuje, či je možné osadiť odpadkové 

koše v Mláke, starosta nemá námietky voči návrhu, ide o obecné pozemky, kde sa  

v budúcnosti plánuje cesta. Ďalej p. poslankyňa Ing. Elena Vinceková upozorňuje na 

čiernu skládku odpadu pri vodárni. Starosta informuje, že dňa 22.4.2022 bude 

veľkokapacitný zber odpadu, jeden veľký kontajner bude pristavený aj v tomto priestore.  

- Poslanec p. Marián Malcher sa informuje, kto bude odpad pri vodárni likvidovať 

a nakladať do kontajnera. Starosta informuje, že na vyčistenie zabezpečí pracovníkov 

Obecného úradu.   

- Poslanec p. Marián Kohút sa informoval ako zabrániť tomu, aby počas 

veľkokapacitného zberu v obci nechodili do našej obce vyvážať odpad aj ľudia z iných 

obcí a miest. Starosta informoval, že toto bude ošetrené, počas vývozu bude prebiehať 

kontrola a obyvatelia obce sa budú preukazovať občianskym preukazom, príp. iným 

dokladom, preukazujúcim pobyt v obci.  

- p. poslankyňa Ing. Hana Tomečková sa informovala ako v súčasnosti funguje 

upratovanie verejného priestoru na Námestí oslobodenia, všimla si v poslednom čase 



väčší neporiadok. Starosta informoval, že priestor majú na starosti  pracovníci verejnej 

zelene.  

- p. poslankyňa Ing. Elena Vinceková sa informuje, či je možné riešiť opravu časti 

cyklotrasy za plynármi, resp. v koho kompetencii to je. Starosta informuje, že v tejto 

lokalite je to komplikované, ide o pôvodnú pohraničnú cestu, ktorá by mala prejsť pod 

správu BSK.  

- Poslanec p. Marián Malcher sa informuje, či je možné osadenie značky „zákaz 

vjazdu“ motorovým vozidlám od hrádze smerom k cyklomostu. Značka je zakúpená, len 

nie je osadená. p. Dušan Dvoran informuje, že obec nemá právo ju osadiť, najskôr to 

musí byť schválené Dopravným inšpektorátom, nemôžu sa hocikde a svojvoľne osádzať 

dopravné značky, navyše nejde o obecný pozemok, ide o pozemky SPF. Najskôr musí 

obec získať cestu do majetku a potom ju dať zapísať ako miestnu komunikáciu. JUDr. 

Poláková informovala, že obec v roku 2022 prijala VZN, ktorým  túto cestu schválila a 

určila ako Marcheggskú cestu.   

 

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

 

15a./ Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia a na Mládežníckej ulici 

 

Stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 27.01.2023 v bode č. 5 prerokovala žiadosť 

obyvateľov Mládežníckej ulice o vybudovanie verejného osvetlenia na ulici. V prvom 

kroku odporúča zadať vypracovanie návrhu verejného osvetlenia s rozpočtom. Starosta 

obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 39/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektu 

verejného osvetlenia a rozhlasu s rozpočtom.   

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

15b./ Žiadosť Jany Leškovej a Ing. Jozefa Leška o stanovisko k zastavovacej štúdii   

 

Stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 15.02.2023 v bode č. 3 prerokovala žiadosť 

Jany Leškovej a Ing. Jozefa Leška o stanovisko k zastavovacej štúdii a posúdenie súladu 

s územným plánom pre zástavbu rodinných domov v lokalite B11 (Hraničiarska ulica 

v zákrute smerom na Láb) na pozemkoch parc.č. 2903/100 a 2903/200 vo vlastníctve         

p. Štefana Kadnára a odporúča stavebnému úradu dodržiavať územný plán. Starosta 

otvoril k tomuto bodu diskusiu.      



- p. poslanec Dušan Dvoran má k tomu výhrady a konštatuje, že predložená štúdia je               

v rozpore s platným ÚPN. V zastavanom území obce platia určité pravidlá a neboli 

dodržané plochy. Trvá na tom, aby stavebný úrad prísne dodržiaval Územný plán obce, 

ktorý bol riadne schválený príslušným VZN a zmeniť ho môže len Obecné zastupiteľstvo 

3/5 väčšinou, a to schválením nového VZN.    

Starosta obce dal slovo žiadateľke p. Jane Leškovej, ktorá prítomným predložila písomné 

stanovisko spracovateľa ÚPN obce Vysoká pri Morave, v zastúpení Ing. Arch. Otta 

Novitzkeho k zastavovacej štúdii. Ďalej prítomných informovala, že v ÚPN obce nie je 

rozdelené zastavané a nezastavené územie a každá zóna na zastavanie má tie isté 

parametre, či ide o zastavané alebo nezastavané územie. ÚPN obce bol spracovaný                  

v roku 2005, kedy p. Jana Lešková pôsobila na Obecnom úrade – stavebný úrad a bola 

pri posudzovaní tohto územného plánu. Domnieva sa, že ak by bol na danú lokalitu 

riadne vypracovaný ÚPN zóny, ktorý by podrobne zareguloval dané územie, bolo by to 

jasne dané.   

- p. poslanec Pavol Blaha konštatuje, že reálne v lokalite budú parkovať len vlastníci RD, 

a nikdy to nebude slúžiť ako miestna komunikácia, na čo p. Jana Lešková reaguje, že 

vlastníci majú parkovanie zabezpečené na vlastných pozemkoch.   

- p. poslanec Dušan Dvoran nevidí dôvod, prečo by sa mali touto žiadosťou na OcZ 

zaoberať. Má za to, že ako poslanci nemôžu v danej veci rozhodovať, nie sú na to 

oprávnení. Kompetentný vo veci konať je výlučne stavebný úrad, ktorý sa musí riadiť a 

dodržiavať Územný plán obce. Kontrolórka obce potvrdila slová pána Dušana Dvorana  

a má za to, že v tejto veci sa nemajú čo poslanci vyjadrovať, je to čisto v kompetencii 

stavebného úradu.  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie žiadosť Jany Leškovej 

a Ing. Jozefa Leška o stanovisko k zastavovacej štúdii, žiada dodržať podmienky ÚPN 

obce a odstupuje žiadosť na vybavenie stavebnému úradu. 

 

15c./ Žiadosť Silvie Tánczošovej, Robotnícka 9, Vysoká pri Morave o povolenie zriadiť 

elektrickú prípojku na Námestí oslobodenia za účelom prevádzky pojazdného bufetu.  

 

Starosta bližšie informoval o došlej žiadosti, ktorá bola poslancom doručená mailom a  

 následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 40/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením elektrickej prípojky 

na Námestí Oslobodenia na obecnom pozemku parc.č. 775/6 za účelom prevádzky 

pojazdného bufetu p. Tánczošovej.   

 

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0  

„ZDRŽAL SA" - 0  



Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

16./ Rôzne  

• Doplnenie kamerového systému na futbalovom štadióne 

 

Na základe prieskumu trhu finančná komisia odporúča rozšírenie kamerového systému 

na futbalovom štadióne firmou Zvac Systems s.r.o. Malacky. Vybraná cenová ponuka je 

v sume 2 300,46 eur bez DPH. V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky 

poslancov, starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 41/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s doplnením kamerového systému 

na futbalovom štadióne. Na základe prieskumu trhu (zákazka malého rozsahu podľa 

ustanovenia §1, odsek 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) bola vybraná 

cenová ponuka firmy Zvac Systems s.r.o. Malacky v sume 2 300,46 EUR bez DPH. 

 

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

Výsledok hlasovania:  

 

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 

• Vypracovanie projektu na školský dom s.č. 38  

 

Stavebná komisia dňa 27.01.2023 v bode č. 2 prediskutovala možnosti kompletnej 

rekonštrukcie školského domu s.č. 38, ktorý je súčasťou areálu Základnej školy 

a navrhuje dať vypracovať projekt s výkazom výmer a rozpočtom. V rámci tohto bodu 

neboli vznesené žiadne pripomienky poslancov, starosta obce požiadal návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu uznesenia.  

    

Uznesenie číslo 42/2023 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektu 

s výkazom výmer a rozpočtom na rekonštrukciu školského domu s.č. 38  

  

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

Výsledok hlasovania:  

„ZA"   - 9 

„PROTI"  - 0 

„ZDRŽAL SA" - 0 

 

Starosta obce konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.  

 



Rôzne:  

- p. poslanec Dušan Dvoran navrhuje prítomným poslancom zriadiť a odsúhlasiť trvalú 

návrhovú komisiu s tým, že na jej zložení by sa dohodli na najbližšom zasadnutí 

spoločnej komisie. Starosta a poslanci s návrhom súhlasia.  

- p. poslanec Marián Kohút sa informuje, či je možné zmeniť stanovené termíny 

zasadnutí OcZ pre rok 2023, nakoľko mu ďalší termín zasadnutia OcZ nevyhovuje. 

Starosta informoval, že termíny zasadnutí na rok 2023 boli dohodnuté včas 

a v dostatočnom predstihu a nebudú sa priebežne meniť. Je potrebné sa podľa toho 

zariadiť. Na to, aby bolo Obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a unášať sa, je 

potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a neprítomnosť niektorého 

z poslancov na zasadnutí bude ospravedlnená.   

- p. Rastislav Chovančák žiada osadiť smetnú nádobu pri Jednote, nakoľko sa tam 

hromadí odpad. Zároveň upozorňuje na nesprávne nastavené dopravné zrkadlo pri 

výjazde z Mládežníckej ulice a upozorňuje na nevhodné parkovanie auta firmy BOMA, 

ktoré bráni výhľadu pri výjazde áut z Mládežníckej ulice.   

- p. Dušan Dvoran žiada o výmenu poškodeného dopravného zrkadla na križovatke ulíc 

Továrenská a Družstevná.  

- p. Beáta Miškolciová upozorňuje na sklopené dopravné zrkadlo pri výjazde zo ZŠ, je 

potrebné ho  nakloniť správnym smerom, aby spĺňalo svoj účel.   

- RSDr. Anna Tomečková prítomných informovala o písaní kroniky v roku 2022 a v 

krátkosti informovala o štatistických údajoch a dianí v obci za uvedené obdobie. Zároveň 

požiadala kultúrnu komisiu, aby po uskutočnení kultúrnej akcie včas aktualizovali fotky 

zverejňované vo vitrínach na námestí. Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová jej 

verejne poďakovala za dlhodobé angažovanie sa v uvedených veciach.     

 

17. Záver 

 

Starosta v závere poďakoval prítomným za účasť a o 18:20 ukončil rokovanie.   

 

 

 

Starosta obce:   Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Andrej Dvoran   Ing. Hana Tomečková  ............................................  

      

..............................................  Pavol Blaha        ............................................ 

                         

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková     


