
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

 

 

Uznesenie číslo 03/2009 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom  

zo dňa 11. novembra 2009 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom: 

 

 

A.  b e r i e    n a    v e  d o m i e 

 

1. správu o plnení uznesenia číslo 02/2009 zo zasadnutia obecného   

zastupiteľstva zo dňa 3. júna 2009 

2. správu o hospodárení obce Višňové k 30. 9. 2009 

3. správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2008 

4. správu o priznaní dotácie na individuálne potreby obce na rok 2009 

z Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu domu smútku 

5. Správu o priznaní dotácie z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

na rekonštrukciu kultúrneho domu 

6. správu o uskutočnení volieb do samosprávnych krajov 

 

 

 

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

1. úpravu rozpočtu obce k 30. 9. 2009 podľa predloženého návrhu  

2. odpísanie daňovej pohľadávky v súlade s rozhodnutím Daňového riaditeľstva 

SR daňovému subjektu Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava a Jadrová 

a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Bratislava za jadrové zariadenia za rok 2007 

v sume 3664,61 eur 

3. Všeobecne záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové 

číslo 01/2009, ktoré upravuje nájom a cenu nájmu nebytových a bytových 

priestorov vo vlastníctve obce 

4. Internú smernicu č. 01/2009 k účtovaniu rezerv v obci Višňové 

5. Internú smernicu č. 02/2009 o stravovaní zamestnancov 
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6. Zmeny a doplnky v smerniciach a vnútorných predpisoch obce: 

a/ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 

b/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

c/ Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva 

d/ Smernica o obehu účtovných doplnkov 

e/ Smernica k odpisovaniu dlhodobého majetku 

7. Umiestnenie tabule: Zákaz parkovania pre obecným úradom a požiarnou 

zbrojnicou 

8. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2008 

 

 

Hlasovanie: za všetky body uznesenia hlasovali všetci poslanci 

jednomyselne : ZA 

Počet bodov uznesenia: 14 – prehľad hlasovania 

Spôsob hlasovania: x poslanec hlasoval za 

 

Meno a 

priezvisko 

ZA PROTI ZDRŽAL SA 

Ľubomír Kúdela X   

Jana Dulinková X   

Pavol Hluchý X   

Jaroslav Knap X   

Vladimír Knap X   

 

 

Overovatelia : 

 

1. Pavol Hluchý        .........................................  

 

 

2. Jaroslav Knap       ......................................... 
 

 

Starosta obce : p. Jaroslav Bača .............................................. 

 

 

Zapísala: p. Ľudmila Kubišová ............................................... 

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 11. novembra 2009 

 

 


