
UZNESENIA 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  24.8.2017 

Uznesenie číslo  206/36/4/2017 

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

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

Uznesenie číslo 207/37/4/2017 

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

24.8.2017 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. 

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

Uznesenie číslo 208/38/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez pripomienok 

- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2017 do 24.8.2017 

- Správu o činnosti komisií za obdobie od 16.6.2017 do 24.8.2017 

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

Uznesenie číslo 209/39/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o hospodárení obce za obdobie I. 

polroku 2017. 

 

Schvaľuje úpravu rozpočtu číslo 1/2017 :  

 

 

 

 

 

Úpravy v príjmovej časti: pôvodné 1. úprava rozdiel

podielové dane 600 000,00 632 500,00 32 500,00
dotácia na CO 200,00 210,00 10,00
dotácia na matriku 3 000,00 3 068,31 68,31
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 741,51 -8,49
dotácia na miestne komunikácie 100,00 97,07 -2,93
dotácia na stavebný úrad 2 100,00 2 089,71 -10,29
dotácia na register adries 0,00 270,80 270,80
dotácia na životné prostredie 200,00 210,85 10,85
dotáca z MF na výmenu kotla v MŠ 0,00 7 000,00 7 000,00
grant z Nadácia SPP na smerové značenie 0,00 3 000,00 3 000,00
grant z "Dobr.požiarna ochrana - na výbavu 0,00 3 000,00 3 000,00
vlastné príjmy školy 0,00 18 500,00 18 500,00
SPOLU-bežné príjmy 1 207 750,00 1 272 088,25 64 338,25
SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00

                           Úprava rozpočtu č. 1



 

/Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8) 

K bodu ad 11/ 

Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 

a) Viktor Kopča, Hraničiarska ul. č. 5 – žiadosť o doplnenie prechodu pre chodcov( žiadosť 

v prílohe ) 

Uznesenie číslo 210/40/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave, na základe žiadosti Viktora Kopču, Hraničiarska ul. 

414/5, Vysoká pri Morave osadí na miestnej komunikácii na Hraničiarskej ulici spomaľovač rýchlosti 

vozidiel a o vyznačení priechodu pre chodcov a ďalších úpravách bude rokovať s Dopravnou komisiou 

okresu Malacky. 

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

b) Pavol Blaha, Družstevná ul. Vysoká pri Morave – žiadosť o odpredaj budovy starej ZŠ 

Uznesenie číslo 211/41/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj budovy 

bývalej starej školy na Hlavnej ulici, ktorá je prebytočným obecným majetkom. 

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

 

Uznesenie 212/42/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmluvy so Západoslovenskou 

distribučnou, a.s. Bratislava o zriadení vecného bremena za účelom uloženia VN a NN káblového 

rozvodu a zariadení k pozemkom vo vlastníctve obce parcely  - 

3099/1,3095/1,3098,3095/7,3092/2,3092/9,3092/10,3092/48 

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu9 a z prítomných 8) 

 

Úpravy vo výdavkovej časti:
dotácia na register adries 0,00 270,80 270,80
dotácia na CO 200,00 210,00 10,00
dotácia na matriku 3 000,00 3 068,31 68,31
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 741,51 -8,49
dotácia na miestne komunikácie 100,00 97,07 -2,93
dotácia na stavebný úrad 2 100,00 2 089,71 -10,29
dotácia na životné prostredie 200,00 210,85 10,85
ČOV- údržba a opravy /traktor/ 3 000,00 7 000,00 4 000,00
Správa obce-údržba a opravy /autá/ 2 000,00 4 000,00 2 000,00
Verejná zeleň-údržba a opravy /kosačky/ 2 500,00 5 000,00 2 500,00
Šport - údržba a opravy 6 000,00 11 000,00 5 000,00
Šport - služby /zemné a výkopové práce/ 1 500,00 4 500,00 3 000,00
Predškolská výchova-materiál /inter.tabuľa, koberec/ 2 000,00 6 000,00 4 000,00
Výmena kotla v MŠ 0,00 7 000,00 7 000,00
Smerové značenie 0,00 3 000,00 3 000,00
grant z "Dobr.požiarna ochrana - na výbavu 0,00 3 000,00 3 000,00
SPOLU-bežné výdavky 691 170,00 725 008,25 33 838,25
SPOLU-originálna kompetencia 189 000,00 201 000,00 12 000,00
vlastné príjmy školy 0,00 18 500,00 18 500,00
SPOLU-prenesená kompetencia 324 500,00 343 000,00 18 500,00
SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00



Uznesenie číslo  213/43/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj 

prebytočného obecného majetku a to nehnuteľnosti parcely číslo 3092/2 a 3092/9. 

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

 

Uznesenie číslo 214/44/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave podporuje  ideový zámer „Romantická a zelená 

Morava“. 

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

Uznesenie číslo 215/45/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpu 2 ks interaktívnej tabule v cene 

1885,80€/l kus. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením kobercov do 3 herní v budove MŠ. 

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

Uznesenie číslo 216/46/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo 

výške 4276,80 EUR čo je 5% z celkovej ceny. 

Názov projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

prostredníctvom obstarania kompostérov.“ 

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

Uznesenie číslo 217/47/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s použitím finančných prostriedkov vo výške 

8796,46 EUR na výmenu kotlov a úpravu kotolne v MŠ. Nenávratný finančný príspevok na tieto 

práce je 7000,00 EUR  z Ministerstva financií SR. Z vlastných prostriedkov bude použitých 1796,46 

EUR.Dodávateľom prác bude Inštalmont Malacky, ktorý bol vybraný vo verejnej súťaži. 

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

Uznesenie číslo 218/48/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s nákupom materiálu pre Dobrovoľný 

hasičský zbor Vysoká pri Morave vo výške 3000,00 EUR. Ide o nenávratný finančný príspevok 

z Ministerstva vnútra SR. 

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

Uznesenie číslo 219/49/4/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave udeľuje ocenenie Ing. Martinovi Kopčovi za prínos 

pre obec  pri výchove mládeže k športu. 

Ocenenie bude odovzdané na akcii „Vítanie jesene „ 23.9.2017 

 

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

 

 

Uznesenie číslo 220/50/4/2017 



Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením odmeny hlavnej kontrolórke 

obce Ing. Zdenke Bothovej za I. polrok 2017 vo výške 30 %. 

 

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

 

 

 

Dušan  D v o r a n, v.r. 

starosta obce 

                                                                                                    

 

 

 


