
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Uznesenie číslo 02/2008  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom  

zo dňa 19. júna 2008 

 

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 01/2008 zo zasadnutia obecného    

    zastupiteľstva zo dňa 27. 2. 2008 

 

2. správu o plnení rozpočtu obce k 31. 3.2008 

 

 

B.  s c h v a ľ u j e 

 

1. úpravu rozpočtu k 15. 6. 2008 podľa predloženého návrhu 

 

2. Záverečný účet za rok 2007 a celoročné hospodárenie obce za rok 2007 

v plnom rozsahu a bez výhrad 

 

3. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva číslo 01/2008 

 

4. Vnútorný predpis číslo 02/2008 – Plán obce pre zavedenie eura 

a harmonogram obce pre ro 2008 a 2009 v súvislosti so zavedením eura 

 

5. Vnútorný predpis číslo 03/2008 – Smernica o verejnom obstarávaní tovarov, 

prác a služieb v podmienkach obce Višňové 

 

6.  Projekt – Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska vo Višňovom  

 

7. Žiadosť p. Ľubomíra Vinceho, bytom Moravské Lieskové 1295 o prenájom 

ihriska a priestorov Miestneho kultúrneho strediska    vo    Višňovom   v   dňoch  

6. – 10. augusta 2008 v súvislosti s organizovaním 49. Jaskyniarskeho týždňa 

SSS a pri príležitosti 50. výročia objavenia Čachtickej jaskyne s nasledovnými 

podmienkami: 

a) Organizátor je povinný v dňoch usporiadania akcie dodržiavať v obci tzv. 

„nočný kľud“ od 22,00 hod. 

b) Organizátor je zodpovedný za bezpečnosť osôb a  za škody spôsobené na 

nehnuteľnostiach pri uskutočnení akcie a v prípade vzniknutých škod, 
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ktoré spôsobí je povinný tieto uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho 

zákonníka. 

c) Organizátor je povinný prenajatý pozemok – ihrisko a jeho okolie ako 

i priestory miestneho kultúrneho strediska dať do pôvodného stavu 

v termíne do 5 dní odo dňa skončenia akcie. 

d) Usporiadateľ je poviný písomne ohlásiť na Obecný úrad vo Višňovom 

v termíne do 31.7.2008 kontaktné údaje /meno, priezvisko, bydlisko 

a telefonický kontakt/ osoby /osôb/ , ktorá zodpovedá za priebeh 

podujatia. 

 

8. Zápis do kroniky obce Višňové za rok 2007 
      

 

Hlasovanie: za všetky body uznesenia hlasovali všetci poslanci 

jednomyselne : ZA 

Počet bodov uznesenia: 10 – 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 neprítomný   

 

 

 

Overovatelia : 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

  

Vo Višňovom, dňa 19.6. 2008  
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