
Uznesenia 

z  rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 18.6.2015 

 

Uznesenie číslo  49/49/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez doplnkov 

a zmien. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 50/50/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo správu o kontrole uznesení 

a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 18.6.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia 

sa priebežne plnia. 

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2015 bez pripomienok, 

dodatkov a zmien. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 51/51/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané správy o činnosti starostu obce 

a predsedov komisií za obdobie od 7.5.2015 do 18.6.2015 na vedomie. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 52/52/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s mesačným poplatkom za pobyt 

dieťaťa V Školskom klube detí vo Vysokej pri Morave vo výške 8,00 €/mesačne  od 1.9.2015. 

( súhlasí 9 poslancov z  počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 53/53/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  so zakúpením 25 kusov lámp verejného 

osvetlenia. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 54/54/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením odmien za I. polrok 2015 

poslancom a členom komisií v zmysle  odmeňovacieho poriadku. 

Súhlasí s vyplatením odmeny 30% hlavnej kontrolórke obce za obdobie I.polroka 2015. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ). 

 

 

 



Uznesenie číslo 55/55/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 5 kusov fotoapascí na  

zamedzenie nelegálnych skládok odpadu. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 56/56/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzamknutím zadnej brány na cintoríne 

( z ulice Staničná ) z dôvodu  vandalizmu na cintoríne. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).  

Uznesenie číslo 57/57/5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledku výberového konania 

doporučuje starostovi obce uzatvoriť Zmluvu o dielo s firmou JAMATEX, s.r.o. Jesenná 4, 

Bratislava na opravu komunikácie Námestie Oslobodenia. 

Cena dodávky 35.928,55  EUR s SDPH. 

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ). 

 

 

 

Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 

 

 

 

 


