
Zápisnica 

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa  24.8.2017 

Prítomní : 

Starosta obce :              Dušan Dvoran 

Poslanci:                         Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Ing. Lenka Dvoranová, 

                                         Mgr. Gabriela Gabrišová, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD, Mgr. Martina     

                                         Koreničová, Milan Lapčík,  Ing. Ján Rusnák  

Ospravedlnený poslanec : Róbert Dinuš 

Hlavná kontrolórka obce : Ing. Zdenka Bothová 

Prednostka OcÚ :                JUDr. Anna Poláková 

Členovia komisií :                František Bobák, Mgr. Dominika Dinušová, Milan Jurík, Denisa                   

                                               Komíneková, Beáta Miškolciová, Ing. Zuzana Poláková, RSDr. Anna  

                                               Tomečková 

Občania :                       Augustín Baček, Helena Bobáková, Anna Buzeková, Marcel Kadnár,  

                                        Valéria Dvoranová,  Jarmila Grznárová, Marián Grznár, Peter Adamík, 

                                        Mgr. Andrea Kršková, Dana Koreničová    

 

Program: 

1/ Otvorenie – starosta obce 

2/ Schválenie programu rokovania 

3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4/ Voľba návrhovej komisie 

5/ Kontrola uznesení 

6/ Informatívna správa o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2017 – 24.8.2017 

7/ Správy predsedov komisií za obdobie od 16.6.2017 – 24.8.2017 

8/ Interpelácia poslancov 

9/ Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017, úprava rozpočtu 

10/Pripomienky a návrhy poslancov 

11/Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ 

12/Rôzne 

13/Záver 

 

K bodu ad 1/ 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Dvoran. Konštatoval, že je 

prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9 a rokovanie OcZ je uznášania schopné. 

K bodu ad 2/ 

Schválenie programu rokovania 

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) 



K bodu ad 3/ 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice: 

 Zapisovateľka : JUDr. Anna Poláková 

 Overovatelia : Ing. Ján Rusnák, Ing. Lenka Dvoranová 

K bodu ad 4/ 

Voľba návrhovej komisie : Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD, Mgr. Martina Koreničová, Milan Lapčík 

K bodu ad 5/ 

Kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadaní vykonala hlavná kontrolórka obce – Ing. Zdenka 

Bothová. Písomný materiál je súčasťou zápisnice.  

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). 

K bodu ad 6/ 

Správa starostu o činnosti za obdobie od 16.6.2017 do 24.8.2017. Písomná správa je súčasťou 

zápisnice. 

K bodu ad 7/ 

Správy predsedov komisií  o činnosti za obdobie od 16.6.2017 do 24.8.2017 

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). 

K bodu ad 8/ 

Interpelácia poslancov 

Ing. Benkovičová- žiada podrobnejšiu informáciu o projekte „Romantická a zelená  Morava „ 

                                Sú požiadavky aj na finančný príspevok obce ? 

Starosta – v tejto etape príprav nikto nepožaduje finančný príspevok od obce. Ide  o podporu  

                   Projektu, ktorý ešte nie je schválený na príslušných miestach. 

Ing. Kopča – vyjadruje sa k požiadavke obce na 750 ks kompostérov. Je toho názoru, že je to veľa a 

                      žiada  informáciu, ako sa bude so vzniknutým kompostom nakladať . 

Starosta – obec  bude musieť prijať VZN, ktoré určí pravidlá nakladania s kompostom 

 

K bodu ad 9/ 

Správa o hospodárení obce za I. polrok 2017, úprava rozpočtu – predsedníčka finančnej komisie Mgr. 

Gabriela Gabrišová, starosta obce Dušan Dvoran. Písomný materiál je súčasťou zápisnice. 

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 : 

 

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

K bodu ad 10/ 

Pripomienky a návrhy poslancov: 

a) Jana Baumannová – navrhuje zakúpiť nové stoličky do školskej jedálne 

Starosta -  uznáva túto požiadavku, ale žiada, bol predložený návrh na druh stoličiek  

               z katalógu školského nábytku a na základe toho obec bude stoličky obstarávať cez systém  

               EKS. 

b) Ing. Lenka Dvoranová – v kuchyni školskej jedálne je cez letné dni neznesiteľná horúčava, 

bolo by vhodné zabezpečiť klimatizáciu do týchto priestorov. 

Ing. Kopča – vhodnejšie je dobré odvetrávanie 

Starosta – preveríme funkčnosť ventilácie v týchto priestoroch 

c) Jana Baumannová – pýta sa či ešte raz do 30.9.2017 sa bude organizovať výlet vláčikom 

Záhoráčikom do Plaveckého Podhradia. Prvý výlet mal veľmi dobrý ohlas. 

Starosta – termíny do konca septembra sú už všetky obsadené, výlet sa môže uskutočniť až 

v jarných mesiacoch. Doporučuje kultúrnej komisií, aby sa táto akcia zapracovala do plánu 

kultúrnych aktivít pre rok 2018. 

d) Ing. Miroslav Kopča – doporučuje oceniť Ing. Martina Kopču za aktivitu pri výchove mladých 

futbalistov. 

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). 

 

c) ZSE, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Zmluva o zriadení vecného bremena na 

uloženie sietí  

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) 

 

d) Ing. Rudolf Hurbanič, Ing. Radomír Hurbanič, Čsl. Tankistov číslo 9, Bratislava – žiadosť 

o zakúpenie pozemku a vydanie územno-plánovacej informácie  

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) 

e) Agentúra Dunaj-Morava Bratislava – žiadosť o podporu zámeru“Romantická a zelená Morava“ 

 

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). 

f) ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave- žiadosť o zakúpenie interaktívnych tabúľ do MŠ a ZŠ 

g) ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave-žiadosť o zakúpenie kobercov do MŠ 

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) 

K bodu ad 12/ 

 Rôzne 

a) Spolufinancovanie projektu „ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov „ 

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). 

b) Čerpanie nenávratného finančného príspevku na výmenu kotlov v MŠ a úpravu kotolne. 

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). 

c) Vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká pri Morave. Ministerstvo vnútra SR 

poskytlo príspevok 3000,00 EUR na dovybavenie DHZ. 

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). 

d) Ocenenie obce za aktivity pri športe Ing. Martinovi Kopčovi. 

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). 

 

e) Odmena hlavnej kontrolórke Ing. Zdenka Bothovej za I. polrok 2017 

 

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). 

 

f) Marián a Jarmila Grznároví, Robotnícka ulica, Vysoká pri Morave – sťažnosť na  suseda 

Róberta Frišloviča za zaburinenú záhradu a poškodzovanie domu. 

Zaburinenie už riešila komisia pre výstavbu a ŽP, písomne upozornila p.Frišloviča, aby pokosil 

burinu v záhrade. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty 7 dní, obec  oznámi  túto 

skutočnosť na odbor životného prostredia Okresného úradu Malacky. 

Čo sa týka poškodzovania domu manželov Grznárových, starosta  vysvetlil, že obec nemá 

kompetenciu toto riešiť, ide o občiansko-právny spor a ten musí riešiť príslušný súd. 

g) Beáta Miškolciová – informuje sa o možnosti cvičiť jogu v kultúrnom dome. 

Starosta – najvhodnejšie prostredie na akékoľvek cvičenie je telocvičňa ZŠ. 

                   V prípade reálnej požiadavky na dlhodobý prenájom priestorov v kultúrnom dome  

                   je potrebné, aby si kompetentná osoba podala žiadosť o prenájom a aby obecné 

                   zastupiteľstvo odsúhlasilo nájomnú zmluvu. 

h) Starosta – informoval o kostrovom náleze v obci. Ide  o cca 70 rokov starú kostru. 

i) Milan Lapčík – informuje sa či sa budú osadzovať nové dopravné značky 

Starosta  - dopravné značky sú už dodané a  budú postupne osadené. 

j) Ing. Lenka Dvoranová – pýta sa keby sa bude demolovať budova starej lekárne 

                                           Prečo sa cez letné horúčavy nepolievala zeleň ?  

Starosta – v septembri objedná  odpojenie budovy z inžinierskych sieti a budova sa potom 

zbúra 



Čo sa týka polievania zelene, tak toto sa  môže urobiť  iba požiarnym autom a to nie je 

v dobrom technickom stave, nemá STK, takže  nemali sme prostriedok, ktorým by sa 

polievalo. K budúcemu roku určite zabezpečí polievanie. 

k) Ing. Benkovičová – vyjadruje sa k osadeniu retardéra na Hraničiarskej ulici. Má informácie, že 

ľudia tam retardér nechcú. 

Starosta - je to nebezpečný úsek,  vodiči tam idú veľmi rýchlo, retardér tam určite osadíme. 

l) Marcel Kadnár – informuje o tom, že pred pohostinstvom „U Gašpara „ je vonkajšie sedenie 

a ide o spoločný dvor viacerých vlastníkov, ktorí s tým nesúhlasia. Návštevníci pohostinstva  

sa nevhodne správajú, je tam hluk a niektorí  si verejný priestor mýlia so sociálnym 

zariadením. 

Starosta – otázku užívania súkromného  majetku v podielom spoluvlastníctve môže riešiť 

jedine súd. Čo sa týka hluku a iných nedostatkov je treba volať políciu. 

m) Augustín Baček – kedy sa vyrežú topole pri železničnej stanici ? 

Starosta – je na to potrebná žiadosť  občanov, ktorí bývajú v blízkosti stanice. Potom obec 

požiada ŽSR o súhlas s výrubom, keďže ide po pozemok vo vlastníctve  ŽSR. Potom sa 

v období vegetačného kľudu môžu topole vyrúbať. 

K bodu ad 13/ 

Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť. Vyzval všetkých, aby sa 

zúčastnili pripravovaných verejných akcií, osobitne „Vítania Jesene „. 

Rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil o 19.00 hodine. 

Najbližšie rokovanie bude 26.10.2017 o 17.00 hodine. 

 

 

Dušan  D v o r a n                                                                       Ing. Ján R u s n á k 

Starosta obce                                                                             Ing. Lenka D v o r a n o v á 

                                                                                                     Overovatelia zápisnice 

 

 

Zapísala : JUDr.Anna Poláková 

 


