
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

 

 

Uznesenie číslo 04/2009 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom  

zo dňa 16. decembra 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 zo zasadania obecného zastupiteľstva z 11.11. 2009 

 

2. správa o výsledku volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v I. a II. kole v obci Višňové dňa 14.11. 2009 a 28.11. 2009 
 

3.  návrh rozpočtu obce na roky 2011 – 2012 

 

4. návrh na prerokovanie nedostatkov v udržiavaní štátnej cesty III/504 23 v úseku 

Višňové - Čachtice s VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 

B.  s c h v a ľ u j e 
 

1. Úpravu rozpočtu k 31.12.2009 

 

2. Sadzby miestnych poplatkov a daní na tej istej úrovni ako bolo v roku 2009  a 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady  

 

3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu – Poplatky za poskytovanie 

opatrovateľskej služby 

 

4. Zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry majetku obce 

k 31.12.2009, ktoré sú zároveň poverené vyraďovaním nepotrebného, poškodeného 

alebo inak znehodnoteného majetku obce 

 

5. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou  od 1.1.2009 –   v 

sume 30,- EUR ročne 
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6. Rozpočet obce Višňové na rok 2010 

 

7. Celoročnú odmenu pre starostu obce za rok 2009 v sume 500,- EUR 

 

8.  Smernicu č. 04/2009 o hospodárení s prostriedkami sociálneho fondu, zásad tvorby 

a čerpania prostriedkov sociálneho fondu 

 

9. Predaj obecných pozemkov:  

Kupujúci: Ing. Alexandra Kovácsová, rod. Šulová, trvalý pobyt Hurbanova 752/1, 

Nové Mesto nad Váhom: 

parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:  parc. č. 356/2 o výmere 165 m2, 

parc. č. 358/1 o výmere 255 m2, parc. č. 362/2 o výmere 3285 m2 a parc. č. 360 

o výmere 50 m2 – zastavané plochy a nádvoria, výmera celkom 3755 m2 v areáli 

bývalého Poľnohospodárskeho družstva Vaďovce – hospodársky dvor Višňové 

Kúpna cena za 1 m2 sa schvaľuje v o výške 3,- EURO /1m2. Celková kúpna cena za 

všetky pozemky o celkovej výmere 3755 m2, ktoré sú predmetom kúpy sa schvaľuje 

v sume 11.265,- EURO 

Prehľad hlasovania: za všetky body uznesenia hlasovali všetci poslanci 

jednomyselne : ZA 

Počet bodov uznesenia: 13 – 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 zápisnice: 

 

1.  Vladimír Knap ................................ 2. Jana Dulinková ........................................ 

 

 

 

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

 

 

 

Zapísala: Ľudmila Kubišová ....................................   
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Vo Višňovom, dňa 16.12. 2009 

 

 


