Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 23.8.2018
Prítomní :
Starosta obce : Dušan Dvoran
Poslanci: Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Ing. Lenka Dvoranová, Róbert Dinuš,
Mgr. Gabriela Gabrišová, Mgr. Martina Koreničová, Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD., Milan
Lapčík, Ing. Ján Rusnák
Ospravedlnení poslanci: 0
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Zdenka Bothová
Členovia komisií: František Bobák, Milan Jurík, Ing. Zuzana Poláková, Beáta Miškolciová,
Dominika Dinušová
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Pavel Benca
Občania: Hana Maxiánová, Augustín Baček

Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesení
6. Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018
7. Informácia o činnosti komisií za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018
8. Interpelácia poslancov
9. Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018
10. Pripomienky a návrhy poslancov
11. Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii obecného
zastupiteľstva
12. Rôzne
13. Záver
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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 je uznášania
schopné.
K bodu ad 2/
Schválenie programu rokovania
Uznesenie č. 277/33/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok
a dodatkov.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9).
K bodu ad 3/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Hana Malcherová
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Rusnák, Ing. Lenka Dvoranová
K bodu ad 4/
Voľba návrhovej komisie: Ing. Lenka Dvoranová , Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová
Na zastupiteľstvo sa dostavil p. Róbert Dinuš. Prítomných je 9 poslancov z celkového
počtu 9.
K bodu ad 5/
Kontrola uznesení – Ing. Zdenka Bothová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Zdenka Bothová žiada predsedov komisií, aby zápisnice z komisií boli posielané emailom
všetkým poslancom.
Uznesenie č. 278/34/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení a
konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 23.8.2018 sú splnené a dlhodobé sa priebežne
plnia.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9).
Uznesenie č. 279/35/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenia z roku 2017, ktoré sa v súčasnosti
stali nesplniteľné, a to uznesenia č. 176/6/1/2017, 199/29/3/2017, 213/43/4/2017
a 226/56/5/2017.
2

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9).
K bodu ad 6/
Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018. Písomná správa je
súčasťou zápisnice.
K bodu ad 7/
Informácia o činností komisií od 28.6.2018 – 23.8.2018.
Uznesenie č. 280/36/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie :
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018
- Správu o činnosti komisií za obdobie od 28.6.2018 – 23.8.2018
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9).
K bodu ad 8/
Interpelácia poslancov
-

Jana Baumannová – podala správu o zájazde do maďarského mesta Bückfürdo, ktorého
sa zúčastnilo 37 obyvateľov našej obce. 8 našich občanov sa zapojilo do súťaže
v plávaní.

-

Hana Maxiánová – podala správu o medzinárodnej hasičskej akcii Mosty bez hraníc,
ktorá sa konala dňa 21.7. 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.

-

Ing. Lenka Dvoranová – prečo sú osadené stĺpiky pri p. Luptáčikovej. Starosta - budú
sa tam sadiť stromčeky, a aby tam neparkovali autá.

-

Mgr. Gabriela Gabrišová – keď sa bude pripomienkovať doprava – zmeniť ranný
autobus, ktorý ide o 9 hod. do Malaciek, aby išiel priamo, bez prestupov. Starosta – idú
tri autobusy priamo do Malaciek + idú vlaky.

-

Ing. Eva Benkovičová – Zadanie vykonávacieho projektu Námestie oslobodenia. Či sa
bude realizovať v takej podobe, akú videli na vizualizácii. Mali byť predložené 3
návrhy vizualizácie, videli len jeden. Starosta - iné návrhy predložené neboli.

-

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. – kamerový systém v obci, prečo sa s ním stále nič
nerobí. Starosta – firma Zváč vypracuje projekt, ktorý k 31.10. 2018 podávame na
Ministerstvo vnútra SR – odbor prevencie kriminality.

-

Ing. Zuzana Poláková – Zberný dvor - navrhuje častejší vývoz odpadu, taktiež častejšie
vyprázdňovať nádoby na olej. Starosta – zabezpečíme a zmeníme zmluvu na viac
intervalov vývozu ako je doteraz.
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-

Milan Jurík – II. a III. časť kanalizácie , či sa bude realizovať. Starosta – momentálne sa
urobiť len časť Robotnícka II., ostatné ulice – problém je, že nie sú vysporiadané
pozemky. Hneď ako prebehne územné rozhodnutie, bude vydané stavebné povolenie.

K bodu ad 9/
Správa o hospodárení obce za I. polrok 2018
Uznesenie č. 281/37/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za obdobie I.
polroka 2018 bez pripomienok.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9).
K bodu ad 10/
Pripomienky a návrhy poslancov
-

Ing. Ján Rusnák – pridať dva ihlany na hrádzu ( oproti bufetu pod Šancom ). Starosta –
osadia sa podľa návrhu p. Rusnáka.

-

Ing. Ján Rusnák – osadiť ihlany pred školu, kde stojí dodávka na križovatke ulíc Hlavná
a Rybárska. Starosta – doobjedná ihlany.

-

Ing. Ján Rusnák – Malé Axi – orezať kríky v zákrute z hľadiska bezpečnosti. Starosta –
spojí sa s firmou First Farms, ktorá tieto práce vykoná.

-

Mgr. Martina Koreničová - sťažnosti obyvateľov Hraničiarskej ulice na chýbajúce
pouličné osvetlenie. Starosta – pouličné osvetlenie v tejto časti dá urobiť.

-

Milan Jurík – či sa neuvažuje v obci o optických kábloch na prenos internetu, televízie.
Starosta – v obci máme v ½ optiku.

-

Pavel Benca – Riaditeľ ZŠ a MŠ – oboznámil Obecné zastupiteľstvo s počtom žiakov
v novom školskom roku

K bodu ad 11/
Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii obecného zastupiteľstva
a)
Ing. Ján Rusnák , Tichá ul. Vysoká pri Morave – darovacia zmluva resp. kúpna zmluva
v prospech Obce Vysoká pri Morave.
Geometrický plán je vypracovaný ide o časť pozemku vo vlastníctve darcu v lokalite Kozliská.
Uznesenie číslo 282/38/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje darovanie parcely číslo 4684/66 (
Register E ) o výmere 142 m2 s tým, že na parcele bude zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva
v záväzku obdarovaného, t.j. Obce Vysoká pri Morave, že nikdy v budúcnosti nebude parcela
ani jej časť scudzená. Dar sa s vďakou prijíma.
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( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9)
b)
Andrea Urbaničová, Jaroslav Urbanič, Jarmila Kimličková, rod. Urbaničová.
Žiadosť o odpredaj časti parcely číslo 775/6, ktorá je vo vlastníctve obce ako verejný priestor.
Požadovaná časť parcely číslo 775/6 je zameraná GP ide o výmeru 36 m2. Finančná komisia
doporučuje odpredaj za cenu 26,60 €/m2 .
Ide o prípad hodný osobného zreteľa, nakoľko novovzniknutá parcela číslo 775/24 o výmere
23 m 2 a diel 5 z parcely číslo 171/2 o výmere 13 m2 sú dlhodobo súčasťou dvora a
predzáhradky majiteľov. Vlastníctvo obce zistili pri dedičskom konaní po zameraní skutkového
stavu.
Uznesenie číslo 283/39/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom časti parcely číslo 775/6,
vedenej na LV číslo 4158 k.ú. Vysoká pri Morave žiadateľom Andrea Urbaničová ¼ ,Jaroslav
Urbanič ¼ a Jarmila Kimličková, rod. Urbaničová½.
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 32/2001, overeným Okresným úradom v Malackách Ing.
Františkom Smižanským pod číslom 517/2001 a to novovytvorená parcela číslo 775/24 o
výmere 23 m2 a diel 5 parcely číslo 171/5 o výmere 13 m2 , ( t.j. spolu 36 m2 ).
Cena za predávanú nehnuteľnosť je 26,60 €/m2 , t.j. 957,60 €.
Na nehnuteľnosti p. č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy
44/b, Bratislava a Západoslovenskej distribučnej , a.s. Čulenova 6, Bratislava.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na predávanej nehnuteľnosti stojí
sčasti dom číslo súpisné 320 vo vlastníctve žiadateľov , časť je vo dvore a časť tvorí
predzáhradku domu. Žiadatelia a ich predchodcovia užívajú uvedené nehnuteľnosti viac ako
50 rokov a nikto iný ich nemôže využívať.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9)
c)
Ing. Marián Mack, Drieňova 1/C, Bratislava – žiadosť o odpredaj časti parcely číslo
775/6 výmeru 5 m 2
Uznesenie číslo 284/40/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom časti parcely číslo 775/6 a
to výmeru 5 m2 žiadateľovi Ing. Mariánovi Mackovi, vlastníkovi rodinného domu číslo 387 na
Krížnej ulici vo Vysokej pri Morave.
Cena za predávanú časť nehnuteľnosti je 26,60 € / m2, t. j. 133,00 €.
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 77/2018.
Na nehnuteľnosti p. č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy
44 b, Bratislava a Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko predávaná časť parcely 775/6 je
viac ako 50 rokov v užívaní súčasných aj predchádzajúcich vlastníkov domu číslo 387 vo
Vysokej pri Morave. Nikto iný nemôže odpredávanú časť použiť.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9 )
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d)
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave – žiadosť o kúpu stoličiek a stolov do
jedálne – starosta : treba predložiť vyhodnotenie z výberového konania.
K bodu č. 12/
Rôzne
a)
Realizácia projektu : „Obnova obalových konštrukcií materskej školy“ – výdavky z
prostriedkov obce vo výške 30.890,50 € z prostriedkov Environmentálneho fondu 100.000,00 €
Uznesenie číslo 285/41/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s použitím 30.890,50 € na realizáciu
projektu „ Obnova obalových konštrukcií materskej školy Vysoká pri Morave“
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9)
K bodu č. 12/
Záver
Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil o 17:45 hod.

Dušan Dvoran
starosta obce

Ing. Ján Rusnák
Ing. Lenka Dvoranová

Zapísala : Hana Malcherová
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