
Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 24.06.2020

Prítomní :
Starosta obce :                        Dušan Dvoran
Poslanci :                                Róbert Dinuš, Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela

Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD., Silvia Novoveská,
Ing. Ján Rusnák

Hlavná kontrolórka obce :     Ing. Zdenka Bothová
Zapisovateľka :                   Mgr. Ivana Poláková
Členovia komisií:                  František Bobák, Jacqueline Eckerová, Milan Jurík,  Michal Kokavec

1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Informácia o rozhodnutí súdu v spore s NANDIN DVOR, a.s.
6. Zrušenie uznesenia č. 149/20/2/2020- Zmluva o prenájme zubnej ambulancie
7. Schválenie zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s prevádzkovateľom H&V, s.r.o. v zastúpení
    Mário Vrábel- Piešťany
8. Termín podávania žiadostí občanov a organizácií pred obecným zastupiteľstvom
9. Schválenie termínov a hodín zastupiteľstiev do konca roku 2020
10. Pripomienky a návrhy poslancov
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1./ Rokovanie Obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu o 17,30h otvoril
a viedol starosta obce Vysoká pri Morave. Konštatoval, že je prítomných 6 poslancov z celkového
počtu 9 a rokovanie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

K bodu 2./ Schválenie programu rokovania OZ

Uznesenie číslo 176/47/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok,
dodatkov a zmien.

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 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, Mgr. Gabriela Gabrišová

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

Návrhová komisia: Róbert Dinuš, Silvia Novoveská, Ing. Lenka Dvoranová



K bodu 5./ Informácia o rozhodnutí súdu v spore s NANDIN DVOR, a.s.

Uznesenie číslo 177/48/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie Rozsudok Okresného súdu Malacky
sp.zn. 10Cb/63/2019-92 zo dňa 27.05.2020 v spore žalobcu NANDIN DVOR, a.s. a žalovanej Obce
Vysoká pri Morave vo veci prevodu vlastníctva pozemku parcela registra „E“KN č. 4554.

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 178/49/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s Dohodou o urovnaní, ktorou žalovaná Obec
Vysoká pri Morave zaplatí žalobcovi NANDIN DVOR, a.s. sumu 101 824,34 EUR a náhradu trov
konania vo výške 3054,50 EUR, t.j. 104 878, 84 EUR

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

K bodu 6./ Zrušenie uznesenia č. 149/20/2/2020- Zmluva o prenájme zubnej ambulancie

Uznesenie číslo 179/50/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší v plnom rozsahu Uznesenie č. 149/20/2/2020 zo
dňa 16.04.2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
budúcej zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s novým prevádzkovateľom One day teeth s r.o.
so sídlom Kremnická 26, 851 01 Bratislava.

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

K bodu 7./ Schválenie zmluvy o prenájme zubnej ambulancie s prevádzkovateľom H&V, s.r.o.
v zastúpení Mário Vrábel- Piešťany

Uznesenie číslo 180/51/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme zubnej
ambulancie s prevádzkovateľom H&V, s.r.o. v zastúpení Mário Vrábel- Piešťany.

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

K bodu 8./ Termín podávania žiadostí občanov a organizácií pred obecným zastupiteľstvom

Uznesenie číslo 181/52/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje termín podávania žiadostí občanov
a organizácií najneskôr do 8 pracovných dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva.

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

K bodu 9./ Schválenie termínov a hodín zastupiteľstiev do konca roku 2020



Uznesenie číslo 182/53/4/2020

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje termíny Obecného zastupiteľstva pre rok
2020, a to 3.09.2020 o 16,00h, 29.10.2020 o 16,00h a 8.12.2020 o 16,00h

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

K bodu 10./ Pripomienky a návrhy poslancov

p.poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje, prečo cez webstránku nefunguje kamera na
bociany. Starosta odpovedal. že kamera je funkčná a bociany sa dajú pozorovať.

p.poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová prítomných informovala, že v rámci rady školy bola pozrieť
telocvičňu po rekonštrukcii, ktorá je veľmi pekná a navrhuje prerobiť aj vonkajšiu fasádu budovy
školy. Starosta informoval, že obec uskutoční verejné obstarávanie, aby zistila predpokladanú
hodnotu zákazky a následne vyčlenila potrebné finančné prostriedky na túto stavebnú úpravu.

K bodu 11./ Rôzne

Starosta informoval prítomných, že obec dala vypracovať geometrický plán na majetkovoprávne
vysporiadanie a zameranie hranice pozemkov medzi hasičskou zbrojnicou a Ing. Práznovským
a dohodli sa na vysporiadaní formou zámennej zmluvy.
Ing. Lenka Dvoranová sa informovala ohľadom úhrady súdneho vyrovnania s NANDIN DVOROM.
Starosta odpovedal, že potrebné peniaze budú uhradené z bežného účtu.

K bodu 12./ 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  18 hodine.

Dušan Dvoran Ing. Ján Rusnák
Starosta obce Mgr. Gabriela Gabrišová

Overovatelia zápisnice

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková


