
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 13.02.2020 

 

Uznesenie číslo 130/1/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania OZ bez 

pripomienok, dodatkov a zmien. 

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

 

Uznesenie číslo 131/2/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 

13.02.2020 sú splnené, dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.                                                                                             

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

Uznesenie číslo 132/3/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 11.12.2019 – 13.02.2020 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 11.12.2019 – 13.02.2020 

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

Uznesenie číslo 133/4/1/2020 

 

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

za rok 2019 bez pripomienok. 

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

 

Uznesenie číslo 134/5/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie vypracovaný Komunitný plán 

sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave pre roky 2018 – 2022.                                                                                

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

Uznesenie číslo 135/6/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom priľahlej časti obecného 

pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 6/2020 ako parcela registra „C“KN č. 576/91                                        

o výmere 169m2 za cenu 26,60€/m2 pre žiadateľov Pavla Szaba, Hlavná 31, Vysoká pri Morave        

a Ivany Szegfü, Mamateyova 9, Bratislava z dôvodu dlhodobého užívania a starostlivosti 

o pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do katastra 

nehnuteľnosti znášajú v plnom rozsahu žiadatelia.                                                                                      

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

Uznesenie číslo 136/7/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním 

kontroly prenájmu všetkých bytových aj nebytových priestorov vo vlastníctve obce s návrhom 

riešení.                                                                                                                                                                                                       

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

 



Uznesenie číslo 137/8/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí                                                                                                   

a./ s prerušením prevádzky Materskej školy  počas letných  prázdnin v čase od 13.07.2020 do 

16.08.2020 a dňa 31.08.2020;                                                                                                                                                                   

b./ s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na materskú školu počas týchto mesiacov 

v sume 7,50€ za mesiac júl a 7,50€ za mesiac august 2020;                                                                   

c./ s úpravou času prevádzky počas trvania letných prázdnin denne do 16,00h.                                                         

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

Uznesenie číslo 138/9/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave                                                                                                                      

a./ súhlasí so zriadením autobusovej zastávky na znamenie pri športovom štadióne;                            

b./ doporučuje starostovi obce v súvislosti so zriadením autobusovej zastávky podniknúť 

potrebné kroky na príslušných orgánoch (Slovenská autobusová doprava Bratislava, Slovenská 

správa ciest Bratislava).                                                                                                                       

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

 

Uznesenie číslo 139/10/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom 1 urnového miesta vo 

výške 120€, ktoré uhradí nájomca obci Vysoká pri Morave pri podpise zmluvy.                                                               

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

Uznesenie číslo 140/11/1/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou vo výške 936,71€ na 

nákup konvektomatu do kultúrneho domu.                                                                                                              

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

 

 

 

Dušan Dvoran, v.r.  

    Starosta  obce   

      

 


