
Uznesenia 

z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 11.12.2019 

 

Uznesenie číslo 106/106/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania OZ, doplnený o bod 

programu č.13: „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2020“ 

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

 

Uznesenie číslo 107/107/8/2019 

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

11.12.2019 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  

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

Uznesenie číslo 108/108/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie 

- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 24.10.2019 do 11.12.2019 

- Podané správy predsedov a členov komisií o činnosti komisií za obdobie od 24.10.2019  

      do 11.12.2019 

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

 

Uznesenie číslo 109/109/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložené VZN o miestnych daniach            

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020. 

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

Uznesenie číslo 110/110/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložené VZN o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na rok 2020 

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

Uznesenie číslo 111/111/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložené výšky úhrad za služby 

poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2020                                                                                       

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

Uznesenie číslo 112/112/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený programový rozpočet 

a rozpočet pre rok 2020 a berie na vedomie Programový rozpočet a rozpočet pre roky 2021-2022. 

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

Uznesenie číslo 113/113/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na I. polrok 2020, “, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

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



Uznesenie číslo 114/114/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 

a./ súhlasí s prenájom priestoru (miestnosť na poschodí vedľa knižnice) pre žiadateľku Mgr. Soňu 

Šebelovú, bytom Družstevná 1015/15A,Vysoká pri Morave za účelom príležitostného 

fotografovania na určitú dobu do 31.12.2020 vo výške 30€/mesiac počas celej doby prenájmu  

b./ poveruje starostu obce s uzatvorením Nájomnej zmluvy a stanovením podmienok prenájmu 

so žiadateľkou. 

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

Uznesenie číslo 115/115/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením prevádzky Materskej školy  

počas zimných prázdnin v čase od 23.12.2019 do 6.01.2020.   

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

Uznesenie číslo 116/116/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s dofinancovaním originálnych 

kompetencií- miezd a odvodov pre pomocnú silu v školskej jedálni a učiteľku v MŠ vo výške 

14 265,00€  

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

Uznesenie číslo 117/117/8/2019  

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ o pridelenie 

finančných prostriedkov na odmeny pre zamestnancov MŠ, školského klubu a školskej jedálne 

vo výške 4000€    

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

Uznesenie číslo 118/118/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o 

poskytnutie finančných prostriedkov na odmeny pre učiteľov Základnej školy vo výške 4000€      

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

Uznesenie číslo 119/119/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so žiadosťou Patrika Šťastného, bytom 

Studienka 270 ako víťaza verejnej obchodnej súťaže na nehnuteľnosti p.č. 3092/2 a p.č. 3092/9 

(pozemky za bývalým PS útvarom) o predĺženie lehoty splatnosti kúpnej ceny najneskôr do 

29.02.2020 s tým, že následne bude podaný Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.  

(Uznesenie schvaľuje 5 poslancov, „zdržal sa“ 1 poslanec- p. Róbert Dinuš, „proti“ boli 2 

poslanci-  p. Pavol Blaha a p. Mgr. Gabriela Gabrišová) 

Uznesenie č.120/120/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie   

a./ informáciu o ukončení obstarávania na kompostéry, podpísania 2. a 3. Dodatku s 

Ministerstvom životného prostredia SR a Zmluvy s dodávateľom na sumu 85 536€. 



b./ schvaľuje spoluúčasť obce vo výške 5% z celkových nákladov, čo predstavuje konečnú sumu 

4275€ s DPH 

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

Uznesenie č.121/121/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje práce naviac na projekte „Obnova 

obalových konštrukcií BD, ul. Hlavná 21“ (učiteľská bytovka) od dodávateľa firma JOLUS s.r.o. 

v sume 3377€ s DPH    

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

Uznesenie č.122/122/8/2019     

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

obstarávania a súhlasí s uzatvorením objednávky na zákazku s nízkou hodnotou: „Nákup a 

dodanie elektrického konvektomatu do Kultúrneho domu v obci Vysoká pri Morave“ od 

víťazného uchádzača firmy A-nova s.r.o. Skalica v celkovej sume 6056,71 € s DPH a súhlasí so 

spoluúčasťou obce v sume 1056,71 EUR s DPH.  

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

Uznesenie č.123/123/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o bezodkladnom 

riešení havárie na ústrednom kúrení v Materskej škole pomocou firmy Inštalmont Malacky a 

súhlasí s úhradou faktúry od firmy Inštalmont Malacky za vykonané práce na odstránení 

havárijného stavu na ústrednom kúrení v sume 3993,25€ s DPH  

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

Uznesenie č.124/124/8/2019     

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

obstarávania a súhlasí s úhradou za dodanie fekálneho prívesu od víťazného uchádzača firmy 

Agropart s.r.o. Nitra v celkovej sume 9480 € s DPH.  

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

Uznesenie č.125/125/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informáciu o výsledkoch 

verejného obstarávania cez TENDERnet.sk na zakúpenie konvektomatu v sume 9351€ s DPH 

(zákazka č. 3545), plynového varného kotla v sume 2568€ s DPH (zákazka č.3662) a kovovej 

skrine v sume 574€ s DPH (priame zadanie) do jedálne Materskej školy Vysoká pri Morave 

a súhlasí s ich úhradou.    

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

Uznesenie č.126/126/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie  

a./ informáciu o výsledku verejného obstarávania cez TENDERnet.sk na Zákazku č. 2491 s 

nízkou hodnotou: „Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci“ od víťazného 

uchádzača Zvac Systems s.r.o. Malacky v celkovej sume 35 928 € s DPH.  



b./ informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na uvedenú zákazku v rámci 

výzvy MAS Dolné Záhorie- Program rozvoja vidieka SR.     

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

Uznesenie č.127/127/8/2019     

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

obstarávania a súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo na zákazku: „Športom k zdraviu v obci 

Vysoká pri Morave“ od víťazného uchádzača Veríme v zábavu s.r.o. Trenčín v celkovej sume 

4860 € s DPH.                                                    

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

Uznesenie č.128/128/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odmenou pre hlavného kontrolóra pre  

II.polrok 2019 vo výške 30%  

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

Uznesenie č.129/129/8/2019     

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s návrhom Obce Zohor o nesprejazdnení 

cesty Vysoká pri Morave- Zohor pre osobné motorové vozidlá, avšak je pripravené spoločne s 

poslancami Obce Zohor prijať také opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť motorových vozidiel, 

cyklistov a chodcov na tejto komunikácii.     

 

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

 

 
 

 

Dušan Dvoran, v.r.  

    Starosta  obce   

      

 


