
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 16.04.2020 
 

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, Beáta    

   Miškolciová, JUDr. Anna 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.  Činnosť krízového štábu obce pri koronavíruse 

7.  Informácia o činnosti starostu od 14. 2. 2020 – 16. 4. 2020 

8.  Informácia o činnosti komisií 

9.  Interpelácia poslancov 

10.  Schválenie záverečného účtu za rok 2019 

11.  Hospodárenie obce za  I. Q 2020 

12.  Spoluúčasť obce na riešení havarijného stavu strechy ZŠ 

13.  Oplotenie detského ihriska na miestnom štadióne 

14.  Projekčná štúdia domu služieb a výber variantu 

15.  Informácia o príprave zubnej ambulancie /zmluva o prenájme/ 

16.  Pripomienky a návrhy poslancov 

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

18.  Rôzne 

19.  Záver 

 

K bodu 1./ Rokovanie Obecného zastupiteľstva vo veľkej sále kultúrneho domu 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 141/12/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania OZ bez pripomienok, 

dodatkov a zmien. 



 

(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, Milan Lapčík 

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

Návrhová komisia: Pavol Blaha, Mgr. Gabriela Gabrišová, Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. 

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 142/13/2/2020 

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

16.04.2020 sú splnené, dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.                                                                                

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

K bodu 6./ Činnosť krízového štábu obce pri koronavíruse 
 

Písomná správa o činnosti krízového štábu obce pri koronavíruse bola všetkým doručená, starosta 

o činnosti informoval na zasadnutí a správa tvorí prílohu zápisnice.  

K bodu 7./ Informácia o činnosti starostu za obdobie od 14.02.2020 – 16.04.2020 

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

súčasť zápisnice.  

K bodu 8./ Informatívne správy o činnosti komisií za obdobie od 14.02.2020 – 16.04.2020 

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

V tomto období zasadala len finančná komisia, ostatné komisie- komisia pre výstavbu, územný 

rozvoj a životné prostredie, kultúrna komisia, komisia pre verejný poriadok a redakčná rada 

Vysočan v tomto období nezasadali. Predsedovia v krátkosti informovali o problematike a dianí 

v obci.   

 

Uznesenie číslo 143/14/2/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 14.02.2020 – 16.04.2020 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 14.02.2020 – 16.04.2020 

 

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

 

K bodu 9./ Interpelácia poslancov   

 

- p. poslanec Milan Lapčík sa informoval ohľadom realizácie projektov Hasičskej zbrojnice, 

Prístavby kuchyne ku KD, Prístavby školskej jedálne a ďalších kvôli súčasnej nepriaznivej 

situácii, spojenej s pandémiou a poklesom financií. Starosta informoval, že obec vybaví potrebné 



stavebné povolenia na jednotlivé projekty, avšak k samotnej realizácii môže prísť až keď sa 

situácia zlepší.  

-  p. poslanec Milan Lapčík sa ďalej informoval ako sa vyvíja situácia ohľadom súdneho sporu                 

s Ing. Rehákom, Nandin Dvor o zaplatenie dlžnej sumy za pozemok p.č. 4554, ktorý v minulosti 

spoločnosť odkúpila od obce a ten bol následne v rámci reštitúcií vrátený pôvodnému majiteľovi. 

Starosta informoval, že pokiaľ nebude v danej veci súdne rozhodnuté, obec nemôže inak konať a 

len v medziach zákona.   

-  p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD. informoval, že dostáva sťažnosti občanov, ktorí 

v tejto dobe jazdia po hrádzi na bicykloch a pán s bielym autom Ford Tranzit tam pravidelne 

v poobedňajších hodinách jazdí a venčí psov, ktorí utekajú za autom a ohrozujú cyklistov.  

Starosta, spolu s p. poslancom naformulujú list na políciu Malacky, Dopravný inšpektorát, 

osobne ho doručí polícii a bude žiadať, aby urobili nápravu. Ak bude treba, vie pán poslanec  

získať aj dvoch svedkov, ktorí by vo veci vypovedali a má zapísané číslo ŠPZ.  

-  p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová sa informuje ako je to s vjazdom a parkovaním áut až na 

hrádzi, či tam môžu jazdiť a parkovať autá, pričom viaceré majú značky iných okresov. Starosta 

informoval, že toto má na starosti CHKO Záhorie, keďže ide o ochranné pásmo. Starosta napíše 

na CHKO podnet, aby v spolupráci s políciou urobili príslušné opatrenia. p. poslanec Milan 

Lapčík informuje, že je tam všeobecný zákaz vjazdu, nakoľko ide o ochranné pásmo II. stupňa 

a nepovolený vjazd motorových vozidiel sa tam už kvalifikuje ako trestný čin. Rybársky zväz 

upustil od vybavenia výnimky vjazdu pre rybárov. 

 

K bodu 10./ Schválenie záverečného účtu za rok 2019    

Uznesenie číslo 144/15/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet za rok 2019 bez výhrad. 

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

 

K bodu 11./ Hospodárenie obce za I. Q 2020  

Uznesenie číslo 145/16/2/2020 

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

za I.Q 2020 bez výhrad. 

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

 

K bodu 12./ Spoluúčasť obce na riešení havarijného stavu strechy ZŠ 

Uznesenie číslo 146/17/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje spoluúčasť obce na riešení havarijného 

stavu strechy ZŠ a šatní telocvične ZŠ vo výške 5143,58 EUR s DPH. 

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



K bodu 13./ Oplotenie detského ihriska na miestnom štadióne 

Uznesenie číslo 147/18/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s dodávkou a montážou oplotenia detského 

ihriska na miestnom štadióne podľa ponuky č. 544076 firmy Mplot, s.r.o. vo výške 2949,14 EUR 

s DPH. 

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

 

K bodu 14./ Projekčná štúdia domu služieb a výber variantu  

Starosta informoval o spracovaní variant riešenia prestavby Domu služieb a zámer využitia 

priestorov, ktoré elektronicky obdržali všetci poslanci a spýtal sa prítomných na ich názor.                      

p. poslanec Ing. Rusnák upozorňuje na nevhodnosť situovania priestorov na zásobovanie, ktoré sú 

navrhnuté v križovatke. p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča navrhuje doriešiť sociálne 

zariadenia, ktoré neboli rozdelené na dámske a pánske WC. Starosta prítomných informoval, že 

všetky pripomienky budú zapracované po výbere varianty riešenia prestavby.  

Uznesenie číslo 148/19/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním štúdie domu služieb vo výške 

3500 EUR s DPH pre spracovateľa Ateliér Ivan Jarina, ktorý túto budovu už zahrnul i do plánu 

revitalizácie Námestia oslobodenia. 

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

 

K bodu 15./ Informácia o príprave zubnej ambulancie /zmluva o prenájme/  

Uznesenie číslo 149/20/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením budúcej zmluvy o prenájme 

zubnej ambulancie s novým prevádzkovateľom  

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

 

K bodu 16./ Pripomienky a návrhy poslancov 

Zo strany poslancov neboli v rámci tohto bodu vznesené žiadne pripomienky. 

 

K bodu 17./ Žiadosti občanov a organizácii, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ. 

17a./ Žiadosť Dominiky Horeckej, Továrenská 340/3, Vysoká pri Morave a Sama Polčica,  

Studená 13, Bratislava 82104 o odkúpenie priľahlej časti obecného pozemku parcela registra 

„C“KN č. 775/8 zapísaný na LV č. 4185 o výmere cca 81m2    

Uznesenie číslo 150/21/2/2020 

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



pozemku parcela registra „C“KN č. 775/8 zapísaný na LV č. 4185 o výmere cca 81m2 za cenu 

26,60 €/m2 pre žiadateľov Dominku Horeckú, Továrenská 340/3, Vysoká pri Morave v podiele ½ 

a Sama Polčiča, Studená 13, Bratislava v podiele ½ v zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Náklady spojené s vypracovaním 

geometrického plánu a podaním Návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti znášajú v plnom 

rozsahu žiadatelia.   

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

 

17b./ Návrh vlastníčky Niny Szilvásyovej, 930 35 Michal na Ostrove 94 na odkúpenie pozemkov 

na štadióne parc.č. 2497, 2498, 2499- LVč. 967 v celkovej výmere 1813m2 v prospech Obce 

Vysoká pri Morave.    

Uznesenie číslo 151/22/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením pozemkov na štadióne parc.č. 

2497, 2498, 2499- LVč. 967 v celkovej výmere 1813m2 v prospech Obce Vysoká pri Morave od 

vlastníčky Niny Szilvásyovej, 930 35 Michal na Ostrove 94 za cenu 5,14€/m2,                             

t.j. v prepočte za 9318,82 EUR s tým, že náklady spojené s prevodom nehnuteľností do KN hradí 

v plnom rozsahu Obec Vysoká pri Morave.   

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

 

17c./ Žiadosť Ing. Alena Bobríkovej, Veterná 890/11, Vysoká pri Morave o odpustenie platby 

nájomného od 1.3.2020 a pozastavenie zálohových platieb za energie za nevyužívanie prenajatých 

nebytových priestorov v Dome služieb v súvislosti s pandémiou koronavírusu.      

Uznesenie číslo 152/23/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby nájomného pre 

žiadateľku Ing. Alenu Bobríkovú, Veterná 890/11, Vysoká pri Morave za mesiace marec 2020 - 

apríl 2020 z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19 s tým, že zálohové platby za energie bude 

nájomníčka naďalej uhrádzať v zmysle zmluvy.  

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

 

17d./ Žiadosť Jany Nerádovej, Kaderníctvo „JANA“ o zníženie prenájmu nebytových priestorov v 

Dome služieb na Hlavnej ulici z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzky v súvislosti s COVID-

I9. 

Uznesenie číslo 153/24/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby nájomného pre 

žiadateľku Janu Nerádovú, Kaderníctvo „JANA“ v Dome služieb na ul. Hlavná, Vysoká pri 

Morave za mesiace marec 2020 - apríl 2020 z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19. 

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

 



17e./ Žiadosť Mgr. Sone Šebelovej, Družstevná 1015/15A, Vysoká pri Morave o odpustenie 

prenájmu priestorov v Kultúrnom dome vo Vysokej pri Morave z dôvodu jeho nevyužívania pre 

COVID-19. 

Uznesenie číslo 154/25/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby nájomného pre 

žiadateľku Mgr. Soňu Šebelovú za prenájom priestorov v Kultúrnom dome vo Vysokej pri 

Morave za mesiace marec 2020 - apríl 2020 z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19. 

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

 

17f./ Žiadosť Slovak Lines, a.s. o riešenie stanovišťa jestvujúcej zastávky Vysoká pri Morave, 

Dom služieb (otáčanie vozidiel SAD na Námestí Oslobodenia) a vyhovenie požiadavke obce na 

zriadenie dvoch autobusových zastávok na znamenie pri športovom štadióne a pri firme Berto sk, 

s.r.o., Hlavná 1 v obci Vysoká pri Morave 

Uznesenie číslo 155/26/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  

a./ súhlasí so zriadením autobusových zastávok na znamenie pri športovom štadióne a pri firme 

Berto sk, s.r.o. na náklady obce; 

b./ doporučuje starostovi obce v súvislosti so zriadením autobusových zastávok dohodnúť 

pracovné stretnutie so Slovak Lines, a.s. a s dopravným inžinierom okresu Malacky.    

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

 

K bodu 18./ Rôzne 

18a./ Žiadosť farského spoločenstva Vysoká pri Morave v zastúpení Evy Luptáčikovej, Hlavná 36, 

Vysoká pri Morave o udelenie čestného titulu „Posol obce“ pre rodáka obce kňaza- saleziána 

Františka Poláka, narodeného v obci Vysoká pri Morave, t.č. pôsobiaceho v duchovnej službe pre 

zdravotné zariadenia vo Francúzsku.   

Uznesenie číslo 156/27/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s udelením čestného titulu „Posol obce“ pre 

rodáka obce kňaza- saleziána Františka Poláka, narodeného v obci Vysoká pri Morave, t.č. 

pôsobiaceho v duchovnej službe pre zdravotné zariadenia vo Francúzsku.    

( Uznesenie schvaľuje 6  poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, zdržali sa 3 – Pavol 

Blaha, Ing. Lenka Dvoranová, Milan Lapčík ) 

 

18b./ Informácia o výsledku verejného obstarávania prostredníctvom portálu TENDERnet na 

zákazku: Izolácia striech ZŠ Vysoká pri Morave (hlavná budova, šatne, telocvičňa) - havarijný 

stav  

Uznesenie číslo 157/28/2/2020 



Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o výsledku verejného 

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

telocvičňa) - havarijný stav“ a súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom a 

zhotoviteľom firmou Jolus s.r.o. č.47, 908 46  Unín v celkovej sume 52143,58 € s DPH.                                                    

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

 

 

Rôzne: 

- p. poslankyňa Ing. Lenka Dvoranová informovala, kvôli včerajšiemu príspevku občana obce              

p. Derku na FCB ohľadom vypúšťaniu odpadov z fekálneho auta v areály bývalého smetiska, aby 

toto uviedol p. starosta na pravú mieru, nakoľko boli v príspevku pracovníci obvinení                              

z nelegálneho vývozu fekálií v obci. Starosta informoval, že šlo o poruchu na Staničnej ulici o 

ktorej bol informovaný, kde naši pracovníci mechanicky čistili odpad a za pomoci vozidla zo 

susednej obce následne preplachovali čistou vodou potrubie. V žiadnom prípade nevypúšťali 

v danom mieste fekálie, ale šlo len o vodu s pieskom z preplachovania a vysávania. O tomto 

skutku informoval p. starosta aj políciu, ktorá urobila záznam.   

 

- p. starosta v rôznom informoval, že začiatkom apríla sa spustila nová oficiálna web stránka obce 

s novým dizajnom a lepšou prehľadnosťou, ktorú si bude spravovať obec sama, bude pravidelne 

aktualizovaná a pracovníčky Obecného úradu budú pridávať nové príspevky v rámci agend.  

 

- p. starosta v krátkosti informoval o stave projektu BSK ohľadom variant nájazdu a výjazdu na 

diaľnicu, informoval sa na dopravnej komisii BSK ohľadom budovania križovatky D1-D4, ktorá 

je t.č. v nedohľadne a taktiež informoval o problémoch s výstavbou tunela.   

 

- p. poslanec Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. sa informoval ako dopadlo riešenie cesty medzi 

obcou Zohor a Vysoká pri Morave, kde bolo zaslané obci Zohor oficiálne stanovisko 

s nesúhlasom uzatvoriť cestu pre motorové vozidlá. p. starosta informoval, že si dohadoval 

stretnutie so starostom obce Zohor, avšak kvôli pandémii bolo stretnutie odložené na neurčito.  

 

 

K bodu 19./ Záver 

Po vyčerpaní programu starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom, členom komisií 

a ostatným prítomným za účasť, informoval o termíne ďalšieho zastupiteľstva v júni a ukončil 

rokovanie o 17,05h.    

 

Dušan Dvoran      Ing. Ján Rusnák 

Starosta obce             

       Milan Lapčík 

  

Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala: Mgr. Ivana Poláková 


