
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 27.06.2019 

 

 

Uznesenie číslo 52/52/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania s doplnkom o bod 

č. 10. Schválenie VZN č.3/2019- Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov č.2/2017 ÚPN 

Vysoká pri Morave a bod č.11 Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká pri Morave. 

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

 

Uznesenie číslo 53/53/5/2019 

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

27.06.2019 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  

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

 

Uznesenie číslo 54/54/5/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 11.04.2019 do 27.06.2019 

- Podané správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 11.04.2019 do 27.06.2019  

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

 

Uznesenie č.55/55/5/2019         

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje                                                                            

a./ Zmeny a doplnky č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave                                               

b./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 obce Vysoká pri Morave, ktorým sa vyhlasujú 

záväzné časti Zmien a doplnkov č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave.                         

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

 

Uznesenie č. 56/56/5/2019         

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Darovacej zmluvy od 

darcov  Ondreja Holotňáka a manž. Lenky Holotňákovej, bytom Hraničiarska 27B, Vysoká pri 

Morave v prospech obce Vysoká pri Morave na pozemok registra „C“KN parc.č. 2919/7- 

o výmere 84m2, vytvorený podľa geometrického plánu č. 19/2019 za účelom plánovanej 

výstavy RD a prístupu z miestnej komunikácie na Záhradnej ulici.                                                        

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

 

 Uznesenie č. 57/57/5/2019         

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom pozemkov registra „E“KN 

parc.č. 2774- trvalý trávny porast o výmere 53m2, 2775 – záhrada o výmere 70m2 v tesnom 

susedstve RD žiadateľov Jozefa Gabaša a manž. Evy Gabašovej, ul. Robotnícka 961/90A, 

Vysoká pri Morave za cenu 26,60€/m2, t.j. v prepočte 3271,80€. Náklady spojené s prevodom 

do KN znášajú v plnom rozsahu žiadatelia.  V súčasnosti je možný vstup na pozemok len cez 

parcelu žiadateľov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                         

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

    



Uznesenie č.58/58/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odpredajom obecných pozemkov 

registra „C“KN parc.č. 3092/2 o výmere 6556m2, parc.č. 3092/9 o výmere 132m2 a parc.č. 

3092/10 o výmere 56m2 v prospech žiadateľa. Prípadný odpredaj pozemkov sa bude riešiť až 

po geodetickom odčlenení časti pozemku pre potreby obce a po zverejnení odpredaja formou 

verejného ponukového konania v rámci ktorého sa môže žiadateľ prihlásiť.                                           

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

 

Uznesenie č.59/59/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vymaľovaním priestorov školského 

klubu detí a výmenou svietidiel v období od 15.7.2019 do 23.8.2019                                                

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

 

Uznesenie č.60/60/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vymaľovaním kuchyne a výdajky 

v školskej jedálne a výmenou stolov a stoličiek v období od 15.7.2019 do 23.8.2019                  

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

 

Uznesenie č.61/61/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave doporučuje zriadenie autobusovej zastávky na 

znamenie pri štátnej ceste v oboch smeroch v blízkosti sídla spoločnosti Berto sk, s.r.o.,                      

Hlavná 1, Vysoká pri Morave z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti a bezpečnej prepravy 

zamestnancov spoločnosti a okolitých firiem do zamestnania.                                                                

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

 

Uznesenie č.62/62/5/2019     

 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby na projekt „Revitalizácia 

verejných priestranstiev Vysoká pri Morave I. a II. etapa Športová ulica“ a uzavretie zmluvy s 

úspešným uchádzačom Ing. Arch. Ivanom JARINOM, IČO: 30801648 so sídlom Čajakova 15, 

811 05 Bratislava v celkovej sume 11520,-EUR s DPH.                                                                           

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

 

Uznesenie č.63/63/5/2019     

 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie na zákazku s nízkou hodnotou prostredníctvom portálu 

TENDERnet.sk „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Vysoká pri Morave“ a objednanie služby            

u úspešného uchádzača IN Architecture, s.r.o., Letecká 6, Spišská Nová Ves, IČO: 44725388            

v celkovej sume 3840,-EUR s DPH s termínom dodania do 08/2019.                                                       

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

 

 

 



Uznesenie č.64/64/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s dopracovaním projektovej 

dokumentácie z roku 2010- „Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave“                

v rozsahu geodetického zamerania križovania trasy kanalizácie s traťou ŽSR, doplnenia 

výkresovej a textovej časti projektu v celkovej sume 1980,- EUR bez DPH (2376,-EUR s DPH) 

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

 

Uznesenie č.65/65/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednávkou na vykonanie postrekov 

na komáre v hodnote 8856,-EUR s DPH pre vysúťaženú spoločnosť.                                                      

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

 

Uznesenie č.66/66/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením odmeny hlavnej 

kontrolórke za 1.polrok 2019 v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30%                                  

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

 

Uznesenie č.67/67/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uhradením prác naviac, súvisiacich so 

zateplením MŠ na projekt: „ Obnova obalových konštrukcií materskej školy Vysoká pri 

Morave“ v rozsahu 146m2 v jednotkovej cene 46EUR/m2, t.z. v sume 6716 EUR bez DPH a 

8059,20 EUR s DPH, ktoré projektant nezahrnul do rozpočtu.                                                                  

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

 

Uznesenie č.68/68/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zaradením pozemku parcela č. 4667/2, 

zapísanej na LV č. 4352 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa do Územného plánu obce Vysoká 

pri Morave. Všetky náklady, spojené s vypracovaním Zmien a doplnkov ÚPN Vysoká pri 

Morave bude znášať žiadateľ.                                                                                                          

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

 

Uznesenie č.69/69/5/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstaraním projektanta na 

vypracovanie projektu prístavby k MŠ, slúžiacej pre stravovanie detí ZŠ a dôchodcov 

v maximálnej výške 2500 EUR s DPH. 

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

 

 

 

Dušan Dvoran, v.r.  

    Starosta  obce   

      

 


