
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 13.02.2020 
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, Jacqueline Eckerová Milan Jurík, Dana 

                                               Koreničová, Ing. Ferdinand Kováč, Hana Malcherová, Viera 

                                               Maxiánová Beáta Miškolciová, JUDr. Anna Poláková, Zuzana 

   Poláková, RSDr. Anna Tomečková, Valéria Dvoranová, 
Ostatní zúčastnení:                Mgr. Andrea Kršková, Zdena Madejová- zamestnanci OcÚ, 

    Anna Buzeková- občianka obce. 

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 11.12.2019 – 13.02.2020 

7.  Informácia o činnosti komisií 

8.  Interpelácia poslancov 

9.  Hospodárenie obce za rok 2019 

10.  Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave 2018 - 2022 

11.  Pripomienky a návrhy poslancov 

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

13.  Rôzne 

14.  Záver 

 

 

K bodu 1./ Rokovanie Obecného zastupiteľstva o 16,00h otvoril a viedol starosta obce Vysoká pri 

Morave. Konštatoval, že je prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9 ( p. poslanec Róbert 

Dinuš sa ospravedlnil z dôvodu choroby) a rokovanie Obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ 

 

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) 

 

K bodu 3./ 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 4./ Voľba návrhovej komisie, návrh predložil starosta obce   

Návrhová komisia: Ing. Lenka Dvoranová, Hana Maxiánová, Silvia Novoveská 

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

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

a odprezentovaná na finančnej komisii. 

  

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) 

 

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 11.12.2019 – 13.02.2020 

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

súčasť zápisnice. 

K bodu 7./ Informatívne správy o činnosti komisií za obdobie od 11.12.2019 – 13.02.2020 

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

V tomto období zasadala finančná komisia a komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné 

prostredie. Kultúrna komisia a komisia pre verejný poriadok v tomto období nesadali.     

 

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) 
 

K bodu 8./ Interpelácia poslancov   

 

- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje, či sa aj doteraz predávali urnové miesta na  

cintoríne. Starosta informuje, že ide len o jednorazový poplatok za výdavky, ktoré obec vynaložila 

na vybudovanie nových 46 urnových miest. 

- p. poslanec Pavol Blaha sa informuje, či sa dajú urnové miesta vybudovať aj na druhej strane 

cintorína. Starosta vysvetlil v prípade potreby možnosti a technické riešenia ďalšieho budovania 

urnových miest na cintoríne. Tieto plánuje do budúcna rozšíriť. 

- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje akým spôsobom a aké obdobie funguje MAS 

Dolné Záhorie (Miestna akčná skupina), nakoľko sa domnieva, že projekt na kamerový systém 

trvá dlho. Starosta vysvetlil systém fungovania skupiny MAS Dolné Záhorie a informoval, že celý 

projekt na kamerový systém v obci Vysoká pri Morave zabezpečuje firma CNS EuroGrants s.r.o. 

Malacky, v.z. Ing. Demetrovičová, ktorej obec poskytla všetky podklady pre MAS. Starosta ďalej 

informoval, že najskôr nám musia projekt schváliť, potom sa podpíše zmluva s MAS Dolné 

Záhorie a následne, keď nám budú pridelené finančné prostriedky, sa začne samotný projekt 

realizovať. 



- p. poslanec Pavol Blaha žiada informáciu ako sa bude riešiť prenájom obecných bytových 

priestorov, nakoľko sa domnieva, že výška nájomného za obecné byty je neadekvátna.   

- p. poslanec Milan Lapčík navrhuje, aby OZ poverilo hlavnú kontrolórku obce riešením danej 

problematiky, t.j. vykonaním kontroly prenájmu všetkých bytových priestorov vo vlastníctve obce 

s návrhom riešení. 

- p. poslankyňa Silvia Novoveská sa informuje, či má obec k dispozícii nové cestovné poriadky 

autobusových spojov z obce a do obce Vysoká pri Morave. Starosta informuje, že CP vydáva 

SAD, obec zabezpečí cestovný poriadok pre potreby občanov a tento bude k dispozícii na 

Obecnom úrade. Ďalej menovaná, upozorňuje, že niektoré spoje neodchádzajú z autobusových 

zastávok, ale z námestia a ľudia sú pri cestovaní dezorientovaní. Starosta zabezpečí žiadosť na 

SAD, kde bude žiadať, aby autobusové spoje odchádzali z riadnych autobusových zastávok a nie 

mimo nich a z námestia, kde sa aj otáčajú. 

- p. starosta informoval, že interpeláciu môžu poslanci podať aj písomne, elektronicky mimo OZ, 

resp. počas priebehu celého mesiaca a na tú sa im potom bude odpovedať na ďalšom OZ.   

K bodu 9./ Hospodárenie obce za rok 2019 

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

samostatnú prílohu tejto zápisnice. 

 

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 ) 

 

K bodu 10./ Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave 2018 - 2022 

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 ) 

K bodu č. 11./ Pripomienky a návrhy poslancov 

- Starosta prítomných informoval, že už má k dispozícii Generel dopravného značenia v obci a ten 

postúpi na prerokovanie a schválenie Dopravnej komisii ODI Malacky. 

- p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD sa informuje aká bola požiadavka p. Rudolfa 

Caboňa, resp. jeho splnomocneného zástupcu za pozemok na športovom štadióne, ktorý mala 

doteraz obec od menovaného v prenájme. Starosta informuje, že podľa vyjadrení vlastníka                      

a splnomocnenej zástupkyne tam chcú stavať RD, čo je nereálne, nakoľko ide o pozemok- ornú 

pôdu v extraviláne obce, kde sa nedá stavať RD, nedovoľuje to Územný plán a pozemok je dlhé 

roky využívaný ako súčasť športového štadióna. V súčasnej dobe bola notársky ocenená orná pôda 

v našej obci na 0,50€/m2, do úvahy pripadá zámena za adekvátny pozemok- ornú pôdu 

v extraviláne obce v rovnakej výmere a kvalite. Starosta ďalej konštatuje, že je to vec obojstrannej 

dohody a ďalších rokovaní, ktoré zatiaľ prebehli len v štádiu voľných debát. Je potrebné, aby 

vlastník/splnomocnený zástupca predložili obci reálny návrh na majetkovoprávne vysporiadanie.  



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

K bodu 12./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

12a./ Žiadosť Pavla Szaba, Hlavná 31, Vysoká pri Morave a Ivany Szegfü, Mamateyova 9, 

Bratislava o odkúpenie časti obecného pozemku parcela registra „C“KN č. 576/1 zapísaný na LV 

č. 4185 o výmere 169m2     

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 ) 

 

12b./ Žiadosť Dominiky Horeckej, Továrenská 340/3, Vysoká pri Morave o odkúpenie priľahlej 

časti obecného pozemku parcela registra „C“KN č. 775/8 zapísaný na LV č. 4185 o výmere cca 

81m2    

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave sa žiadosťou zaoberalo a konštatuje, že je  potrebné 

zistiť skutkový stav využitia pozemku, vykonať miestnu obhliadku, keďže nejde o prípad hodný 

osobitého zreteľa (pozemok netvorí neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnosti žiadateľky). V prípade, že 

obec je naklonená k odpredaju, je potrebné, aby bol vypracovaný geometrický plán na náklady 

žiadateľa a zverejnil sa zámer obce na odpredaj. Obecné zastupiteľstvo presúva rozhodnutie 

o odpredaji na ďalšie rokovanie OZ.   

12c./ Kontrola prenájmu všetkých bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.  

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) 

 

12d./ Žiadosť ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o prerušenie prevádzky MŠ počas letných  prázdnin 

a schválenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na materskú školu počas týchto mesiacov. 

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 ) 

12e./ Žiadosť obyvateľov Športovej ulice Vysoká pri Morave o zriadenie autobusovej zastávky na 

znamenie pri športovom štadióne 

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 ) 

12f./ Jozef Konya – Dohoda o dočasnom užívanie časti budovy starej ZŠ Vysoká pri Morave 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave zobralo na vedomie informáciu starostu obce o 

uzatvorení dohody o dočasnom užívaní časti budovy starej ZŠ, Hlavná 182 (bývalý Printing)                    

s Jozefom Konyom, trvale bytom Vysoká pri Morave na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.05.2020 

s tým, že menovaný odpracuje týždenne 10 hodín v prospech obce Vysoká pri Morave.    

12g./ Arpád Szalay – Dohoda o úhrade za odber elektriny a vody z budovy starej ZŠ do mobilného 

domčeka Arpáda Szalaya, dočasne umiestneného vo dvore starej ZŠ vo Vysokej pri Morave 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave zobralo na vedomie s výhradami informáciu 

starostu obce o uzatvorení dohody s Arpádom Szalayom za účelom odberu elektriny a vody z 

budovy starej ZŠ do mobilného domčeka menovaného, dočasne umiestneného vo dvore starej ZŠ 

vo Vysokej pri Morave na dobu určitú od 1.1.2020 do 31.12.2020 v sume 70€/mesiac. 

 

13./ Rôzne 

13a./ Informácia starostu obce o vybudovaní 42 nových urnových miest na obecnom cintoríne vo 

Vysokej pri Morave v celkovej výške 4061,96€ s DPH a návrh na úhradu za prenájom 1 urnového 

miesta vo výške 120€, ktoré uhradí nájomca pri podpise zmluvy. 

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 ) 

13b./ Informácia starostu o zakúpení konvektomatu do kultúrneho domu z dotácie SPP – 

distribúcie vo výške 5000€ a dofinancovania sumy 936,71€ z rozpočtu obce. 

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 ) 



13c./ Informácia o prebiehajúcom prieskume trhu- verejnom obstarávaní prostredníctvom portálu 

TENDERnet na zákazku: Izolácia striech ZŠ Vysoká pri Morave (hlavná budova, šatne, 

telocvičňa) - havarijný stav v maximálnej sume 52 000€ s DPH   

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave zobralo na vedomie informáciu o prebiehajúcom 

verejnom obstarávaní s tým, že na ďalšom zasadnutí bude oznámený výsledok VO. 

Rôzne: 

- p. poslanec Pavol Bláha žiada zaslať k nahliadnutiu podklady k projektu Izolácia striech ZŠ 

Vysoká pri Morave. Starosta informuje, že tieto mu budú zaslané elektronicky, spolu s odborným 

posudkom na havarijný stav striech budov základnej školy a zároveň apeloval na ostatných 

poslancov, ak majú vedomosť o stavebných firmách, vykonávajúcich izolácie striech, aby poskytli 

kontakty na Obecný úrad a budú oslovení v rámci prieskumu trhu- verejného obstarávania cez 

TENDERnet.       

 

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

kroniky a priebežnom dianí v obci za rok 2019  

  

- p. Beáta Miškolciová, poverená vedením úseku materskej školy informovala o dianí v Materskej 

škole za posledné obdobie a o plánovaných aktivitách v nasledujúcom, najbližšom období.  

 

- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informovala v akom štádiu je príprava novej internetovej 

stránky obce a kedy bude táto spustená. Starosta informoval,  že v súčasnosti je nová stránka 

v testovacej verzii, bude nám zaslaný návrh na pripomienkovanie prehľadnosti a následne bude 

táto doplnená o všetky potrebné dokumenty. V budúcnosti budú zamestnanci obce, po zaškolení, 

zabezpečovať zverejňovanie dokumentov na webstránku obce.        

 

K bodu 14./ Záver 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom, členom komisií 

a ostatným prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 18,10h.    

 

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 

Starosta obce             

       Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD 

  

Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 

 

 

 


