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Programová štruktúra výdavkovej časti rozpočtu: 
 

 
Program 6: Odpadové hospodárstvo 
               Podprogram 6.1:  Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 
                                  
Program 7: Komunikácie 
               Podprogram 7.2:  Oprava pozemných komunikácií 
              Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií 
 
Program 11: Kultúra 
             Podprogram 11.2. Kultúrna infraštruktúra 
             Prvok 11.2.1: Kultúrne stredisko 
            Prvok 11.2.7: Knižnica 
 
 
Program 6: Odpadové hospodárstvo 
 
Zámer: Zabezpečiť vývoz a uskladnenie domového a iného odpadu 
 
Podprogram: 6.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 

 
 Rozpočet-

schválený 

Rozpočet-

upravený  

Skutočnosť % 

Rozpočet programu 80 750,00 85 731,15 92 451,60 107,84 
Bežné výdavky 80 750,00 85 731,15 92 451,60 107,84 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Zámer: zabezpečiť zber, odvoz a zneškodnenie odpadu  
Zodpovednosť: Karol Dvoran, technik obce + pracovníci VPS 
Cieľ:  Vyzbieranie, odvoz a uskladnenie odpadu a tým zamedziť počtu čiernych skládok 
v obci i mimo nej 
Merateľný ukazovateľ:  množstvo vyvezeného odpadu 

 
Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa zabezpečenie vývozu a uskladnenia domového a iného odpadu od 
občanov, čím by sme chceli znížiť, prípadne i zamedziť, vytváranie čiernych skládok v obci 
i mimo jej katastra a tým ochrániť naše životné prostredie. 
Pravidelne udržovať poriadok i na miestnom cintoríne. Organizovanie veľkokapacitného 
zberu odpadu v intervale jar, jeseň, separovanie odpadu. 
Firme FCC Zohor sme uhradili čiastku 72 475,36 € za vývoz, uloženie a zneškodnenie tuhého 
komunálneho odpadu od občanov. Od právnických a fyzických osôb sme vybrali poplatky vo 
výške 97 799,23 €, vrátanie nedoplatkov z minulých rokov. Za úpravu skládky sme uhradili 
sumu 579,50 €. Za vývoz kontajnera zo základnej školy sme uhradili 2 684,30 €, 
z veľkokapacitného zberu 5 982,03 € a za vývoz kontajnera na štadióne 1 147,19 € a na 
cintoríne 4 128,60 €. Za vývoz kontajnerov z ČOV – kaly – sme uhradili firme VPS Stupava 
sumu 5 454,62 €. 



O B E C    V Y S O K Á   P R I   M O R A V E, OBECNÝ ÚRAD 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Program: 7. komunikácie 

 
Zámer: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov 
 
Podprogram: 7.2.  Oprava pozemných komunikácií 

 

Prvok: 7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií 

 

 Rozpočet-

schválený 

Rozpočet-

upravený  

Skutočnosť % 

Rozpočet programu 10 200,00 10 199,71 14 524,06 142,40 
Bežné výdavky 10 200,00 10 199,71 14 524,06 142,40 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Zámer: udržiavať kvalitné chodníky a miestne komunikácie  
Zodpovednosť: Karol  Dvoran, technik obce + pracovníci na VPP 
Cieľ:   opraviť poškodenie chodníkov a miestnych komunikácií 
Merný ukazovateľ: metre štvorcové opravenej plochy 

 
Podprogram zahŕňa opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov a iných drobných 
opráv, hlavne výtlkov po zime. Odhŕňanie snehu a posyp náledia vykonávajú hlavne 
pracovníci verejno-prospešných služieb v réžii obce.  
Pracovníci verejno-prospešných služieb a prác sa starajú tiež o stav chodníkov, hlavne v zime. 
Zakúpili sme dopravné značenie v hodnote 1 724,06 €. Dokončili sme vysprávky miestnych 
komunikácií  firmou Dopra-via Bratislava v hodnote 8 400,00 €. Firma Igor Veselý zo 
Stupavy nám vykonal rozšírenie premostenia v lokalite „Mláka“ v hodnote 4 400,00 €. 
 
 
Program 11: Kultúra 
 
Zámer: Organizovanie kultúrnych akcií v obci 
 
Podprogram: 11.2 Kultúrna infraštruktúra 

 

Prvok: 11.2.1 Kultúrne stredisko 

 

 Rozpočet-

schválený 

Rozpočet-

upravený  

Skutočnosť % 

Rozpočet programu 18 000,00 33 000,00 50 302,47 152,43 
Bežné výdavky 18 000,00 26 000,00 43 302,47 166,55 

Kapitálové výdavky 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00 
 
Zámer: organizácia kultúrnych akcií   
Zodpovednosť: členovia kultúrnej komisia a starosta obce 
Cieľ:  obohatiť kultúrnych život v obci 
Merateľný ukazovateľ:  počet kultúrnych akcií v obci 
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Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa naplánovanie a následne organizáciu kultúrnych akcií v obci, ktoré tu 
majú už svoju tradíciu. Každým rokom sa snažíme o ich rozšírenie a obohatenie o nové prvky. 
Naše kultúrne akcie sú známe i mimo hraníc našej obce. 
Tak ako minulý rok i tento rok chod obce v I. polroku výrazne ovplyvnila pandémia korona-
vírusu. Mnohé akcie – ako vítanie nového roka, obecná zabíjačka – boli z bezpečnostných 
dôvodov zakázané. No niektoré sme predsa aspoň symbolicky oslávili. Z kultúrnych akcií, 
ktoré sa v roku 2022 konali treba spomenúť: 
- „Fašiangy“ – výlet do družobnej obce Vedrovice – 661,58 € 
-  „Deň učiteľov“ – 367,30 € 
-  „Stavanie mája“ – v hodnote 1 131,49 € 
-  „Otvorenie nového mosta Vysomarch“ – 3 114,28 €. Táto veľmi významná akcia sa konala 
7. mája 2022 za účasti predstaviteľov obce Vysoká pri Morave, Marchegg, Bratislavského 
samosprávneho kraja a Niederostereichu. Nový cyklomost spája krajinu Slovensko 
a Rakúsko. Bol vybudovaný hlavne z financií Európskej únie. 
- „MDD“ – 779,95 € 
- „detský futbalový turnaj“ – 573,77 € 
- „oslavy letného slnovratu“ – sa opäť konali na športovom štadióne, bol pripravený bohatý 
hudobný program a občerstvenie vo výške 8 576,50 €. 
V II. polroku nám už uvoľnená pandemická situácia dovolila včleniť sa do normálneho chodu 
obce pokračovaním ďalších kultúrnych akcií, ktoré sú spestrením života občanov obce. 
V auguste sa konal už druhý ročník akcie „Morava nás nedelí“. Vystúpenia sa zúčastnilo 
viacero hudobných kapiel. Táto akcia má veľkú návštevnosť. Tento rok sme zaplatili 7 213,00 
€. Na akciu sme dostali z BSK príspevok vo výške 3 000,00 €. Koncom septembra sa konala 
„Súťaž vo varení guláša spojená s príletom bosoriek“. Akcia stála 6 968,83 €. V októbri, ktorý 
sa označuje ako mesiac úcty k starším, obec po dvojročnej prestávke usporiadala posedenie 
pre našich dôchodcov – v hodnote 2 206,98 €. Pri príležitosti Pamiatky zosnulých obec 
zakúpila veniec v hodnote 182,00 €. Siedmeho novembra klub mamičiek usporiadal pre deti 
lampiónový sprievod obcou, obec poskytla priestory kultúrneho domu a zakúpil tovar na teplý 
čaj a občerstvenie v hodnote 69,30 €. V mesiaci november sme po koronovej odmlke 
zorganizovali druhý ročník stretnutia pracovníkov obecných úradov. Tento rok sa stretnutie 
konalo v našej obci. Cieľom je spoznať sa – ako pracovníci obecných úradov – medzi sebou, 
vymienať si skúsenosti a rady v pracovnej oblasti. Stretnutie stálo 450,05 €. V decembri sme 
oslávili príchod Mikuláša, rozsvietili sme vianočný strom a detičky si pre Mikuláša pripravili 
básničky a pesničky za čo boli odmenené mikulášskym balíčkom. Táto akcia sa tento rok 
konala v priestoroch materskej školy, nakoľko priestor na Námestí oslobodenia je poznačený 
rekonštrukciou domu služieb. Bola to vlastne prvá akcia kultúrnej komisie v novom 
povolebnom období. Zúčastnení ju hodnotili ako veľmi dobrú. Mikuláš stál 1 193,85 €. 
Koncom roka bol zakúpený ohňostroj, ktorým sme privítali Nový rok 2023. 
Speváckemu klubu Hoštetňan sme dali príspevok vo výške 1 500,00 € a občianskemu 
združeniu Cykloklub Vysočan príspevok vo výške 2 000,00 €, boli zakúpené ceny na detské 
rybárske preteky za 39,43 € a Jednote Slovenska bol uhradený výlet do Dolnej  Krupej 
a Trnavy, do priateľskej obce Vedrovice a do Jakubova a k tomu zakúpené tričká všetko 
 hodnote 2 756,80 € . Boli zakúpené ceny na detské rybárskej preteky za 158,26 
Z Nadácie EPH sme dostali dotáciu vo výške 7 000,00 € na nákup vybavenia kuchyne 
kultúrneho domu. Zakúpili sme chladničky a pec v celkovej hodnote 8 738,90 €. 
Príspevky poskytnuté obcou boli do konca roka minuté a organizáciami riadne zúčtované. 
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Prvok: 11.2.7 Knižnica 

 

 Rozpočet-

schválený 

Rozpočet-

upravený  

Skutočnosť % 

Rozpočet programu 300,00 300,00 0,00 0,00 
Bežné výdavky 300,00 300,00 0,00 0,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Zámer: podpora čítania kníh   
Zodpovednosť: Zdenka Madejová – vedúca miestnej knižnice 
Cieľ:  rozšíriť čitateľský obzor hlavne u mladej generácie 
Merateľný ukazovateľ:  počet čitateľov miestnej knižnice 

 
Komentár k podprogramu: 
Podprogram zahŕňa rozšírenie už jestvujúceho knižného fondu a tým obohatiť poznatky 
čitateľov a hlavne u mladých ľudí vypestovať vzťah ku knihám a zážitky z ich čítania. 
V roku 2022 sme nezakúpili žiadne knihy. 
 
Program 16: Aministratíva 
 
Zámer: Zabezpečiť chod obce 
 
Podprogram: 16.1 Podporná činnosť – správa obce 

 Rozpočet-

schválený 

Rozpočet-

upravený  

Skutočnosť % 

Rozpočet programu 1 121 200,00 1 412 113,04 1 316 151,87 93,20 
Bežné výdavky    790 200,00     951 213,04  1 068 676,41 112,35 

Kapitálové výdavky    331 000,00    460 900,00 247 475,46 53,69 
 
 
Zámer: zabezpečiť riadny chod obce  
Zodpovednosť: pracovníci obce a starosta obce 
Cieľ:  uspokojiť potreby občanov a zabezpečiť dostatočné príjmy obce 
Merateľný ukazovateľ:  spokojnosť občanov a výška dosiahnutých príjmov 

 
Komentár k podprogramu: 
Zabezpečiť chod obce v oblasti hlásenia pobytu obyvateľstva, matriky, civilnej a požiarnej 
ochrany, správy obce, finančných služieb, skládky tuhého komunálneho odpadu, čistiarne 
odpadových vôd a kanalizácie, verejnoprospešných služieb, bytového a nebytového 
hospodárstva, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, športových služieb, ostatných 
kultúrnych služieb, cintorínskych služieb, v oblasti predškolskej a školskej výchovy, 
stravovacích služieb a v oblasti sociálnej sféry.  
Zakúpili sme nové stoly do prerobenej zasadačky obecného úradu za 2 988,00 €, nové stoly 
a stoličky do dokončenej prístavby jedálne materskej školy za 4 815,60 €. Vymenili sa okná 
na budove čistiarne odpadových vôd za 5 553,60 €. Dali sme vykonať prekládku elektrického 
vedenia na budove domu služieb z dôvodu jej rekonštrukcie za 5 152,25 €. Zakúpili sme 
lavičky na cintorín za 941,50 €. 
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Čo sa týka kapitálových výdavkov tak treba spomenúť, že v mesiacoch marec – jún prebehla 
na miestnom cintoríne oprava chodníkov. V celkovej hodnote 112 366,69 €.  
Dali sme vypracovať zmeny a doplnky k územnému plánu vo výške 1 000,00 €,  projekt 
zateplenia základnej školy za 12 000,00 € a projekt na rekonštrukciu domu služieb-II. etapa za 
9 400,00 €, bola zakúpená rezačka dlaždíc vo výške 671,31 €, bola dokončená rekonštrukcia 
verejného osvetlenia na ulici Športovej v hodnote 10 560,00 €, z dotácie DHZ bol zakúpený 
čln za 1 849,99 € ako doplnenie vybavenie hasičskej techniky a bola ukončená prístavba 
jedálne materskej  školy, slúžiaca hlavne pre výdaj obedov pre našich dôchodcov vo výške 
83 370,81 €. Prístavba zatiaľ nebola skolaudovaná. Urobili sme rekonštrukciu sociálnych 
zariadení v materskej škôlke za 10 970,00 €, zakúpili sme prístrešok pre cyklistov, ktorý bol 
osadený v priestore oproti športového štadióna v celkovej hodnote 4 657,00 €, na prístrešok 
sme dostali finančný príspevok od BSK vo výške 3 000,00 €.  
Za príspevky Bratislavskému samosprávnemu kraju – ak kultúrnu akciu Morava nás nedelí 
a na cykloprístrešok – srdečne ďakujeme. 
 


