
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

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

Uznesenie číslo 01/2008 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 27. februára 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 04/2007 zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2007 

2. správu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2007 

3. správu o hospodárení obce k 31.12.2007 

4. správu o inventarizácií majetku obce k 31.12.2007 

5. správu starostu obce o rokovaní so zástupcami Slovenskej správy ciest 

v Trenčíne ohľadom zimnej údržby štátnej cesty III/504 23 v úseku 

Čachtice – Višňové 

 

B. s c h v a ľ u j e 

1. žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 183/2 v k.ú. Višňové 

o výmere 69 m2, kúpnopredajná cena za jeden m2 sa schvaľuje v sume 20,-Sk 

slovom dvadsať slovenských korún. 

Kupujúci: Pavol Marko, rodné číslo XX, bydlisko 916 15 Višňové 88 

Predávajúci: Obec Višňové, IČO 00312151, sídlo Višňové 60 

2. II. časť PHSR obce na roky 2007-2013 podľa predloženého návrhu 

3. Pracovný poriadok zamestnancov obce Višňové 

4. zámer obce požiadať o pridelenie finančných prostriedkov z MF SR na 

individuálne potreby obce na rok 2008 na opravu strechy na budove obecného 

úradu alebo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. V roku 2007 bola obci 

pridelená dotácia na opravu budovy obecného úradu – ktoré obec použila na 

výmenu okien a opravu fasády. V prípade, že obec nemôže opätovne požadovať 

pridelenie finančných prostriedkov na tú istú nehnuteľnosť ako v 

predchádzajúcom roku, obecné zastupiteľstvo schvaľuje požadovať pridelenie 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. 

 

C. u k l a d á 

1. starostovi obce zistiť podmienky na pridelenie finančných prostriedkov z MF 

SR na individuálne potreby obce 

Termín: do 15.03.2008 

 

 



Hlasovanie: za všetky body uznesenia hlasovali všetci poslanci 

jednomyseľne : ZA 

 

Počet bodov uznesenia: 9 – 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. Ľubomír Kúdela ......................................... 

 

2. Vladimír Knap ......................................... 

 

 

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

 

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

 

Vo Višňovom, dňa 27.2. 2008 
 

 


