
UZNESENIA 

OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA vo Vysokej pri Morave 

zo dňa 18.11.2013 

 

Uznesenie číslo 204/54/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave dopĺňa program rokovania o bod číslo  

7A – Interpelácia poslancov  

8 A – prejednanie protestov prokurátora voči : 

VZN číslo 2/2013  o poplatkoch za úkony vykonávané na obecnom úrade vo Vysokej pri Morave 

VZN číslo 8/2012 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

VZN číslo 7/2012 o ochrane verejného poriadku 

VZN číslo 12/2007 o vytváraní ŽP a jeho Dodatku číslo 1 

8B – správa o hospodárení obce  

Uznesenie číslo 205/55/5/2013 

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

o kontrolnej činnosti a konštatuje, že  uznesenia termínované ku dňu 18.11.2013 sú splnené 

a dlhodobé sa priebežne plnia. 

Uznesenie číslo 206/56/5/2013 

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

obdobie od 19.9.2013 do 19.11.2013 na vedomie. 

Obecné zastupiteľstvo   vo Vysokej pri Morave berie podané správy o činnosti komisií za obdobie od 

19.9.2013 do 18.11.2013 na vedomie. 

 

Uznesenie číslo 207/57/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje zmenu článku III. Zmluvy o vzájomnom 

plnení uzatvorenej s BV Group, s.r.o. Veľké Leváre. 

Nové  znenie čl. III. : Strana 1 ( Obec Vysoká pri Morave ) sa zaväzuje, že ako odplatu za vybudovanie 

zdravotného strediska po prevzatí do majetku a užívania dá súhlas na uzatvorenie zmluvy na prevod 

nehnuteľností na základe ktorej bude vykonaný vklad do vlastníctva na Okresnom úrade Malacky, 

Odbor katastrálny pre stranu 2 ( BV Group s.r.o. Veľké Leváre) v rozsahu: 

a) Ostatné nebytové priestory N1,N2,( pivnice) rozmery 71,03 m 2 , 91,01 m 2 , 20,75 m 2  spolu 

182,79 m 2. 

b) Príslušný podiel pozemku p.č. 600/2 (pod budovou) vo výmere 65327/85608 

c) Parcely číslo 600/1    vo výmere 206 m 2 

                                      600/10  vo výmere 172 m 2 

                                      600/11 vo výmere  113 m 2 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 208/58/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vzájomnom plnení 

medzi Obcou Vysoká pri Morave a BV Group plus, s.r.o. Veľké Leváre, Závodská ul. 519. 

Zmluva o vzájomnom plnení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

( súhlasia všetci poslanci 100 %) 

 

Uznesenie číslo 209/59/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave po prehodnotení súčasného skutkového stavu 

konštatuje, že majetok obce sa  vybudovaním Zdravotného strediska ( 3 ambulancie ) na Krátkej ulici 

číslo 548/2, Vysoká pri Morave zvýšil o 152.693,52 €. 

 

Uznesenie číslo 210/60/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo protesty prokurátora voči  

VZN číslo   2/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané na Obecnom úrade vo Vysokej pri Morave 

VZN číslo   8/2012 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách 

VZN číslo   7/2012 o ochrane verejného poriadku 

VZN číslo 12/2007 o vytváraní životného prostredia a jeho dodatku č.1 

a týmto protestom  vyhovuje. ( Protesty sú zverejnené na www stránke obce v sekcii uznesenia OcÚ )  

 

Uznesenie číslo 211/61/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za III. štvrťrok 2013 bez 

pripomienok. 

 

Uznesenie číslo 212/62/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Obcou 

Vysoká pri Morave a Romanom Šimuničom , Riečna 40/2, Vysoká pri Morave. 

Obec odovzdáva Romanovi Šimuničovi parcelu číslo 601/5 o výmere 53 m 2 

Roman Šimunič odovzdáva Obci parcelu číslo 601/4 o výmere 48 m 2. 

Účastníci zámennej zmluvy si medzi sebou nič nedoplácajú. 

( súhlas všetkých poslancov 100 % ). 

 

Uznesenie číslo 213/63/5/2013 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na 1 m 2  

pozemku na Spojnej ulici pre manželov Sivákových, Pod Vŕškom č. 3, Vysoká pri Morave, ktorí majú 

na tomto pozemku umiestnený elektrický rozvádzač pre svoj rodinný dom. 

 

 

 

Dušan D v o r a n 

starosta obce 


