
Uznesenia 

z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 27.8.2015 

 

Uznesenie číslo 58/58/6/2015 

 

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

9A – správa o hospodárení obce za I. polrok 2015 a rozpočtové opatrenie číslo 2/2015. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 59/59/6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení a konštatuje, že 

uznesenia termínované ku dňu 27.8.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 60/60/6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie správu starostu obce o činnosti za obdobie od 

18.6.2015 do 27.8.2015 na vedomie. 

Berie na vedomie  informatívne správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 18.6.2015 do 

27.8.2015. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 61/61/6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Program rozvoja obce – Plán hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015-2022. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 62/62/6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za I. polrok 2015 bez 

pripomienok.( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 63/63/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo  2/2015

 
 

( schvaľuje 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 64/64/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vybudovaním predzáhradky pred domom číslo 

súpisné 522 za podmienok, ktoré určí komisia pre výstavbu a ŽP. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 65/65/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s odpredajom časti parcely 775/6 na 

predzáhradku pred domom číslo 393. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 66/66/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s predajom 12/48 podielov z parcely číslo 

2898/1 v k.ú. Vysoká pri Mor. a ponúka túto na predaj spolupodielnikom za cenu 26,60 €/1 m 2. 

V prípade, že ani jeden zo spolupodielnikov nebude mať o kúpu záujem obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s predajom žiadateľovi za cenu 26,60 €/1 m 2  

(Súhlasí  9 poslancov z počtu 9 ) 

Uznesenie číslo 67/67/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom novovytvorenej parcely 775/72 

o výmere 11 m 2 ( vznikla z parcely 775/6 ) žiadateľom Ing. Pavlovi Polákovi a manž. Zuzane, bytom 

Družstevná ul.l 268, Vysoká pri Morave za cenu 26,60 €/ m2 , t.j. celkom 292,60 €. 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa , žiadatelia a ich právni predchodcovia parcelu užívajú viac ako 

50 rokov, je súčasťou predzáhradky a nikto iný okrem žiadateľov ju nemôže užívať. 

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

Úpravy v príjmovej časti: 1. úprava 2. úprava rozdiel rozpočtová klasifikácia

dotácia z Nadácie SPP 0,00 12 000,00 12 000,00

dotácia na matriku 2 873,13 2 932,74 59,61

SPOLU-bežné príjmy 1 054 291,75 1 066 351,36 12 059,61

SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00

prevod zostatku z roku 2014 13 000,00 48 000,00 35 000,00

SPOLU-finančné operácie 13 000,00 48 000,00 35 000,00

Úpravy vo výdavkovej časti:

nákup - z dotácie Nadácie SPP 0,00 8 263,10 8 263,10

príspevok na opravu strechy kostola 0,00 10 000,00 10 000,00

dotácia na matriku 2 873,13 2 932,74 59,61

oprava MK-v havarijnom stave 28 000,00 43 000,00 15 000,00

výmena okien na učiteľskej bytovke-havarijný stav 2 000,00 14 000,00 12 000,00

SPOLU-bežné výdavky 575 337,75 620 660,46 45 322,71

SPOLU-originálna kompetencia 159 000,00 159 232,00 0,00

SPOLU-prenesená kompetencia 264 000,00 288 032,00 0,00

nákup - z dotácie Nadácie SPP /kapitálové výdavky/ 0,00 3 736,90 3 736,90

klimatizácia 0,00 8 000,00 8 000,00

SPOLU-kapitálové výdavky 17 500,00 29 236,90 11 736,90

SPOLU-finančné operácie 24 000,00 24 000,00 0,00

Úprava rozpočtu č. 2



Uznesenie číslo 68/68/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou prebytočného majetku Ministerstva 

obrany SR a to   

-opevnenie č. 16 na parcele číslo 762/4 suma 553,00 € 

- opevnenie č. 29 na parcele číslo 6008/6 suma 574,00 €. 

 

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

 

Uznesenie číslo 69/69/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s výmenou okien v učiteľskej bytovke . 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Uznesenie číslo 70/70/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou Obce v rámci projektu Nadácie 

SPP vo výške 588,10 €. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9) 

Návrh na uznesenie číslo 71/71/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou kosačky Mc Culloch M 200-107 TC za 

cenu 2.425,00 €. 

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ) 

 

Uznesenie číslo 72/72/6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizáciou klimatizácie v priestoroch 

obecného úradu. 

(Súhlasí  9 poslancov z počtu 9) 

 

 

                                                              Dušan  D v o r a n    

                                                                   starosta obce                                                                               

                                                                                                      

 

 

 

 

 


