
Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 18.06.2020

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, Valéria Dvoranová, Milan Jurík, Dana Koreničová,
Ing. Ferdinand Kováč, Hana Malcherová, Beáta Miškolciová, JUDr. Anna Poláková, Ing. Zuzana
Poláková, RSDr. Anna Tomečková,
Ostatní zúčastnení:                Mgr. Andrea Kršková, Zdena Madejová- zamestnanci OcÚ.

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 16. 4. 2020 – 18.6.2020
7. Informácia o činnosti komisií
8. Interpelácia poslancov
9. Územný plán zóny Dúbrava
10. Zmena územného plánu na bývalom poľnohospodárskom družstve ( možnosť zriadenia
      ubytovní )
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
12. Pripomienky a návrhy poslancov
13. Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
14. Rôzne
15. Záver

K bodu 1./ Rokovanie Obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu o 15,05h otvoril
a viedol starosta obce Vysoká pri Morave. Konštatoval, že je prítomných 9 poslancov z celkového
počtu 9 a rokovanie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ

Uznesenie číslo 158/29/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania, doplnený o nový bod
programu č. 12 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 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: Róbert Dinuš, Ing. Lenka Dvoranová, Hana Maxiánová.

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.

Uznesenie číslo 159/30/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
18.06.2020 sú splnené, dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.

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

K bodu 6./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 16.04.2020 – 18.06.2020
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 16.04.2020 – 18.06.2020

Správy o činnosti jednotlivých komisií boli prítomným podané a tvoria prílohu tejto zápisnice.
V tomto období zasadala finančná komisia, komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné
prostredie a kultúrna komisia. Komisia pre verejný poriadok a redakčná rada Vysočan v tomto
období nezasadali. Komisia pre verejný poriadok má podnet napadnutia psom, ktorým sa bude
zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie. Najbližšie číslo obecného občasníka Vysočan vyjde v
lete.

Uznesenie číslo 160/31/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.04.2020 – 18.06.2020
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 16.04.2020 – 18.06.2020

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

K bodu 8./ Interpelácia poslancov
- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informovala, kedy sa predpokladá otvorenie zubnej
ambulancie v obci. Starosta odpovedal, že najneskôr do konca septembra by mala ordinácia začať
riadne fungovať, v súčasnosti ju zariaďujú. Dva dni v týždni budú vyhradené pre občanov obce.
- p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. sa dotazoval ohľadom jednania s firmou Slovak
Telekom o plánovanej zemnej pokládke optokáblov v obci. Nesúhlasí, aby vznikol v našej obci
„monopol“ pre firmu Slovak Telekom. Starosta odpovedal, že občania sa môžu slobodne rozhodnúť,
či sa budú chcieť na optokábel Telekom pripojiť alebo nie a zostanú verní doterajšiemu operátorovi.
-p. poslanec Pavol Blaha sa informoval v akom štádiu je kamerový systém v obci, či sa bude
realizovať alebo nie. Starosta informoval, že žiadosť o dotáciu je podaná na Ministerstve



pôdohospodárstva SR, odkiaľ sú financované žiadosti z MAS Dolné Záhorie a obec čaká na
vyhodnotenie.
-p. poslankyňa Mgr. Gabriela Gabrišová sa informovala, či má obec bližšie informácie ohľadom
umiestnenia detí ZŠ zo Suchohradu do okolitých škôl, či pozná vekovú skladbu detí a pod. Starosta
informoval, že zatiaľ sa neozvali a čaká na konkrétne požiadavky.

K bodu 9./ Územný plán zóny Dúbrava- zámer využitia pozemkov na chovateľskú a pestovateľskú
činnosť

Uznesenie číslo 161/32/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním Územného plánu zóny
Dúbrava autorizovaným projektantom Ing. arch. Roniem Vámošom, Bratislava v sume 3600 €
s DPH.

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, „proti“ 1.poslanec- Ing.
Lenka Dvoranová )

K bodu 10./ Zmena územného plánu na bývalom poľnohospodárskom družstve ( možnosť

zriadenia ubytovní na základe žiadosť)

- Július Kováč- JUKO chov a šport, Bzovícka 4, Bratislava – žiadosť o zmenu ÚPN na možnosť
vybudovať ubytovacie zariadenie v areáli Športového centra na bývalom PD.

- Peter Vrabček, MixFood s.r.o., B.Němcovej 520/2, Malacky- žiadosť o zmenu ÚPN na pozemkoch
parc.č. 4505/255, 4505/4, 4505/435 za účelom zriadenia ubytovne v areáli firmy MixFood na
bývalom PD.

- BERTO sk, s.r.o.- Žiadosť o zmenu územného plánu v areáli žiadateľa na bývalom PD za účelom
zriadenia ubytovne pre zamestnancov.

Uznesenie číslo 162/33/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním doplnenia územného plánu
obce o možnosť zriadenia ubytovní v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktoré budú
slúžiť pre účely ubytovania pracovníkov firiem, ktoré v danom priestore vykonávajú podnikateľskú
činnosť.

( Uznesenie schvaľuje 0 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, „proti“- všetkých 9
poslancov, uznesenie nebolo schválené )

K bodu 11./ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

Uznesenie číslo 163/34/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2020 bez pripomienok.

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

K bodu 12./ Pripomienky a návrhy poslancov



- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová obdržala podnet od občianky, že za hrádzou smerom na
plynárne sú umiestnené včelie úle, kto to tam umiestnil a či má povolenie. Starosta informoval, že
včelári majú zo zákona právo umiestňovať úle v rámci katastra obce a zároveň povinnosť ohlásenia,
obec je o tomto informovaná. Ohlásil to Slovenský zväz včelárov, včely patria p. Grambličkovi zo
Stupavy a v tomto mieste sú dočasne umiestnené kvôli kvitnúcemu agátu.

- p. poslanec Pavol Blaha sa informoval ako dopadla kontrola nájmu obecných bytov, ktorou bola
poverená hlavná kontrolórka obce. Ing. Zdenka Bothová sa vyjadrila, že sa dohodli so starostom, že
do predloží návrh na poslednom zasadnutí OcZ v roku 2020, aby sa od budúceho roku mohli
pripraviť nové zmluvy.

- Hlavná kontrolórka Ing. Zdenka Bothová žiada poslancov, aby ju poverili kontrolou všetkých
ubytovacích zariadení v obci. Starosta prítomných informoval, že nemá nahlásené žiadne
ubytovacie zariadenia a jediné čo môže v tejto veci urobiť je vyzvať podnikateľov, aby predložili
knihy ubytovaných. Ing. Lenka Dvoranová navrhuje, aby poslanci preverili, či majú  kompetenciu
poveriť hlavnú kontrolórku touto činnosťou a pripravili podklady do budúceho zasadnutia OcZ.

- p poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová žiada, aby dal p. starosta a poslanci priestor prítomným
občanom, vyjadriť sa k došlej petícii, resp. by chcela bližšie informácie ohľadom šíriaceho sa
zápachu a hluku z prevádzky v bývalom areáli PD. Ing. Rudolf Rúrik v mene dotknutých občanov
žiada poslancov a obec, aby im boli nápomocní pri riešení problematiky šíriaceho sa neznesiteľného
zápachu a hluku z prevádzky, ktorý ich značne obťažuje. Pán starosta odpovedal, že firma čistila
priestory a vyvážala kontajnery z družstva, rovnako aj žumpu a obec im bola v tomto nápomocná.
Šíriaci sa zápach rieši Inšpekcia ŽP, je potrebné sa obrátiť na kompetentnú inštitúciu. Biologický
odpad z prevádzky odvážajú do zazmluvnenej bioplynovej stanice, idú si vybudovať vlastnú
čističku a majú nepretržitú prevádzkovú dobu, je to prevádzka v ktorej robí 60 ľudí. Pán poslanec
Milan Lapčík prítomných žiada, aby dotknutí občania svoje požiadavky dali na papier. Pán starosta
informuje, že v danej veci môže obec robiť mediátora, obec nemá právomoci riešiť požiadavky
s ktorými sa na ňu občania obrátili formou petície. Starosta ich žiada, aby predložili relevantný
doklad o šíriacom sa zápachu a neprimeranom hluku (posudky) a následne budú obe strany
predvolané a problém bude riešený mediátorskou formou za účasti zástupcov občanov ako aj
konateľa prevádzky. P. Vrabček- konateľ prevádzky Mix Food prvý krát započul o tomto probléme
a nikto ho doteraz na nič neupozornil, prečo to občania doteraz neriešili, má zato, že všetko sa dá
vyriešiť.

K bodu 13./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ.

13a./ Zvýšenie poplatku na stravu pre dôchodcov o 0,25€ na deň z dôvodu zabezpečenia
jednorazových obalov

-p. poslanec Milan Lapčík navrhuje, aby sumu na jednorazové obaly na stravu pre dôchodcov
doplácala obec.

Uznesenie číslo 164/35/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje, že obec zabezpečí jednorazové obaly na
výdaj obedov pre dôchodcov v sume 0,25EUR na osobu a deň

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



13b./ Súhlas vlastníka Rudolfa Caboňa, Uránová  11, Bratislava na odkúpenie pozemkov na štadióne
parc.č. 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496- LVč. 3652 v zmysle ceny podľa Znaleckého posudku
5,14€/m2 v prospech Obce Vysoká pri Morave.

Uznesenie číslo  165/36/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením pozemkov na štadióne parc.č.
2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496 - LVč. 3652 v celkovej výmere 2543m2 v prospech Obce
Vysoká pri Morave od vlastníka Rudolfa Caboňa, Uránová 3265/11, 821 02 Bratislava za cenu podľa
znaleckého posudku 5,14€/m2, t.j. v prepočte za 13071,02 EUR s DPH s tým, že náklady spojené
s prevodom nehnuteľností do KN hradí kupujúci Obec Vysoká pri Morave.

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

- Odkúpenie pozemkov od vlastníkov na športovom štadióne

Uznesenie číslo 166/37/3/2020

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením pozemkov od vlastníkov na športovom štadióne za cenu
určenú znaleckým posudkom, vypracovaným ÚEOS-Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava.
Všeobecná hodnota pozemkov na štadióne je 5,14 €/m2 s DPH.

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

13c./ Žiadosť ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o zvýšenie finančného príspevku

Uznesenie číslo 167/38/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zvýšením finančného príspevku od
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a spojených
s činnosťou v školskom klube detí s účinnosťou od 1.septembra 2020 nasledovne:

- materská škola vo výške 20€/mesiac

- školský klub detí vo výške 10€/mesiac

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

13d./ Žiadosť o ZŠ s MŠ prerušenie prevádzky MŠ od 10.8.2020 do 31.8.2020 a poplatok na
čiastočnú úhradu nákladov na MŠ za júl 15€ a august 7,50€

Uznesenie číslo 168/39/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší Uznesenie č. 137/8/1/2020

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

Uznesenie číslo 169/40/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením prevádzky MŠ od 17.8.2020 do
31.8.2020 a poplatkom na čiastočnú úhradu nákladov na MŠ za júl 15€ a za august 7,50€

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, „za“ -7 poslancov, „zdržal
sa“- 0, „proti“- 2 poslanci: Mgr. Gabriela Gabrišová, Silvia Novoveská )



13e./ Žiadosť Zmiešaného speváckeho zboru Hochstetňan o finančný príspevok na ošatenie
účinkujúcich členov zboru vo výške 750€

- JUDr. Anna Poláková informovala prítomných, že pripravila stanovy OZ– zmiešaného speváckeho
zboru a žiadosť o registráciu. Ide o ustálenú spevácku skupinu, ktorá má záujem sa pravidelne
zúčastňovať na obecných podujatiach a týmto spôsobom sa reprezentovať.

Uznesenie číslo 170/41/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný príspevok na ošatenie
účinkujúcich členov zboru vo výške 750€.

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

K bodu 14./ Rôzne

14a./ Dopracovanie projektu „Gravitačná kanalizácia v obci Vysoká pri Morave“ pre stavebné
povolenie v zmysle požiadaviek Okresného úradu Malacky, štátnej vodnej správy projektantom
pôvodného projektu Ing. Arch. Miroslavom Frecerom- Ateliér B, Bratislava v konečnej sume 5000€
s DPH.

Uznesenie číslo 171/42/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí

a./ s vypracovaním projektu pre stavebné povolenie na Gravitačnú kanalizáciu v obci Vysoká pri
Morave v zmysle požiadaviek OÚ ŽP Malacky;

b./ s priamym zadaním osobitého druhu zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods.14. zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní projektantovi Ing. Frecerovi- Ateliér B, Bratislava v celkovej
sume 5000EUR s DPH.

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

14b./ Práce naviac pri odstraňovaní havarijného stavu striech ZŠ- montáž nového bleskozvodu

Uznesenie číslo 172/43/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami navia – montáž nového bleskozvodu
na streche ZŠ, prístavby telocvične a šatní ZŠ a telocvične ZŠ v sume 2445 € s DPH.

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

14c./ Úhrada prác firme DOCARO na asfaltovaní chodníkov na Robotníckej ulici

Uznesenie číslo 173/44/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou prác firme DOCARO na asfaltovaní
chodníkov na Robotníckej ulici po výmene plynových potrubí v sume 11 856 € s DPH.

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, zdržal sa 1: Ing. Rusnák )

14d./ Informácia o dotácii z Nadácie EPH vo výške 3000€ na nákup 100ks stoličiek do Kultúrneho
domu



Uznesenie číslo 174/45/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 100 ks stoličiek do kultúrneho
domu Vysoká pri Morave v sume 3180 € z Nadácie EPH, z čoho spoluúčasť obce bude 180 €.

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

14e./ Odmena pre hlavného kontrolóra za I. polrok 2020

Uznesenie číslo 175/46/3/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odmenou pre hlavného kontrolóra za I.
polrok 2020 vo výške 30%

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, „zdržali sa“: Ing.
Dvoranová Lenka, Pavol Blaha )

Rôzne:

- p. poslanec Róbert Dinuš žiada starostu, aby zabezpečil pravidelné čistenie a vysýpanie
košov/mechov v Mláke.
- p. poslankyňa Silvia Novoveská sa informuje, kto znečistil olejom dlažbu pred Kultúrnym domom.
Starosta informoval, že má vedomosť o tom, že to urobili deti r. Stojkovej.
- p. poslankyňa Mgr. Gabriela Gabrišová vyzýva prítomných, ak by mali príspevok do Vysočana,

treba ho poslať najneskôr do týždňa.
- p. starosta informoval, že bude jednať o návšteve partnerskej obce Povljana v Chorvátsku, ktorá

by sa mala uskutočniť v počte 16 ľudí v termíne 1.10- 4.10. 2020.

K bodu 15./ Záver
Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom, členom komisií
a ostatným prítomným za účasť, informoval o termíne ďalšieho zastupiteľstva v septembri a ukončil
rokovanie o 17,45h.

Dušan Dvoran Ing. Ján Rusnák
Starosta obce

Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD

Overovatelia zápisnice

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková


