
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 11. novembra 2009 

 

 
Dňa 11. novembra  zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie zvolal starosta 

obce p. Jaroslav Bača.  

Prítomní : vid. prezenčná listina. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jaroslav Knap a Pavol Hluchý, písaním zápisnice 

bola poverená Ľudmila Kubišová. 

Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, teda zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 
 

1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva z 3. 6. 2009 

2. Prijatie a ocenenie 10-násobného darcu krvi p. Miroslava Durca 

3. Úprava rozpočtu k 30. 9. 2009 

4. Hospodárenie obce ku dňu 30. 9. 2009 

5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2008 

6. Odpísanie pohľadávky za rok 2007 – za jadrové zariadenie Jaslovské 

Bohunice za rok 2007  

7. Správa o priznaní dotácie na individuálne potreby obce na rok 2009 z MF SR    

– predmet akcie: Rekonštrukcia Domu smútku Višňové v sume 13 000,- EUR 

8.  Správa o priznaní dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 –

predmet akcie: Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska vo Višňovom  

v sume 35 831,18 EUR po korekcií 34 039,62 EUR 

9. Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o cenách nájmu nebytových 

a bytových priestorov vo vlastníctve obce Višňové s účinnosťou od 1.1. 2009 

10. Prijatie Internej smernice č. 01/2009 k účtovaniu rezerv 

11. Prijatie Internej smernice č. 02/2009 – stravovanie zamestnancov 

12. Prijatie zmien a doplnkov v smerniciach a vnútorných predpisoch: 

      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 

13. Správa o uskutočnení Volieb do samosprávnych krajov 

14. Umiestnenie tabule: Zákaz parkovania pred obecným úradom a požiarnou 

zbrojnicou 

15. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2008 

16. Záver 
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1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva z 3. 6. 2009 
 Poslancom bol predložený zápis a uznesenie číslo 02/2009 zo zasadnutia zo dňa 3. júna 2009. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie z tohto zasadania je splnené.  

K bodu č. 3. – vyjadrenie spoločnosti Orange, a.s. Bratislava k žiadosti obce o vybudovanie 

vykrývača na zlepšenie pokrytia v obci, informoval starosta obce o tom, že spoločnosť 

Orange, a.s. Bratislava zaradila obce Višňové do plánovanej výstavby vykrývača pre rok 

2009. V súčasnosti prebiehajú rokovania a miestne zisťovania na vybudovanie požadovaného 

vykrývača v katastri obce na pozemku v časti Válkova hora.  

Po prerokovaní všetkých bodov uznesenia starosta obce požiadal overovateľov o jeho 

podpísanie. 

 

2. Prijatie a ocenenie 10-násobného darcu krvi bez nároku na odmenu pána 

Miroslava Durca 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol prizvaný p. Miroslav Durec, Višňové č. 37 

z dôvodu poďakovania  zápisom v pamätnej knihe ZPOZ  a odovzdania odmeny  za humánny 

čin – 10- násobný darca krvi bez nároku na odmenu. Pán Durec sa na zasadaní nezúčastnil, 

obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu odovzdaním odmeny. 

 

3. Úprava rozpočtu k 30. 9. 2009 
K 30. septembru 2009 bol upravovaný rozpočet obce v časti bežný rozpočet pri 7 príjmových 

a výdavkových položkách a v časti kapitálový rozpočet pri 2 rozpočtových položkách. 

Starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu túto úpravu rozpočtu schváliť, Návrh na 

úpravu rozpočtu je prílohou číslo 1. 

 

 4. Hospodárenie obce ku dňu 30. 9. 2009 
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa o hospodárení obce k 30. 9. 2009, 

hospodárenie je prebytkové s celkovým prebytkom za všetky účty obce spolu 48 826,51 €. 

Správa o hospodárení je prílohou číslo 2. 

 

5. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2008 
Audítor Ing. Miroslav Rojko uskutočnil v mesiaci júl 2009 audit účtovnej závierky obce 

Višňové za rok 2008. Správa o výsledku auditu bola podaná dňa 23. júla 2009 a je prílohou 

číslo 3. k tomuto zápisu. 

 

6. Odpísanie pohľadávky za rok 2007 – za jadrové zariadenie Jaslovské 

Bohunice za rok 2007 
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené rozhodnutia Daňového riaditeľstva Slovenskej 

republiky v Banskej Bystrici o zmenení – znížení daňovej pohľadávky voči daňovému 

subjektu Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Bratislava za jadrové zariadenia za rok 2007 z dôvodov uvedených  vo výrokovej časti týchto 

rozhodnutí. Starosta obce v súlade s rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky 

v Banskej Bystrici odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť odpísanie pohľadávky voči 

uvedeným daňovým subjektom v sume 3664,61 eur. Rozhodnutia daňového riaditeľstva sú 

prílohou č. 4. a 5.  k tejto zápisnici. 
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7. Správa o priznaní dotácie na individuálne potreby obce na rok 2009 z MF SR    

    – predmet akcie: Rekonštrukcia Domu smútku Višňové v sume 13 000,- EUR 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o priznaní dotácie z Ministerstva financií 

Slovenskej republiky na rok 2009 v sume 13 000,- eur – kapitálové výdavky na rekonštrukciu 

domu smútku. Plánovaná rekonštrukcia sa bude realizovať v roku 2010. List MF SR 

o priznaní dotácie je prílohou číslo 6. k tejto zápisnici. 

 

8.  Správa o priznaní dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 –

predmet akcie: Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska vo Višňovom  

v sume 35 831,18 EUR po korekcií 34 039,62 EUR 
Ďalším bodom programu bola spáva o priznaní nenávratného finančného príspevku zo 

zdrojov európskej únie v sume 34 039,62 eur, prostriedky sú určené na rekonštrukciu 

kultúrneho domu – vid príloha číslo 7. 

 

9. Prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o cenách nájmu nebytových 

a bytových priestorov vo vlastníctve obce Višňové s účinnosťou od 1.1. 2009 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové číslo 01/2009, 

ktoré upravuje nájom a cenu nájmu nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce 

Višňové. Úplné znenie nariadenia je prílohou číslo 8. 

 

10. Prijatie Internej smernice č. 01/2009 k účtovaniu rezerv 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Internú smernicu č. 01/2009 k účtovaniu rezerv v obci Višňové, 

ktorá tvorí prílohu číslo 9. 

 

11. Prijatie Internej smernice č. 02/2009 – stravovanie zamestnancov 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Internú smernicu č. 02/2009 – Stravovanie zamestnancov obce 

Višňové, smernica je prílohou číslo 9. 

 

12. Prijatie zmien a doplnkov v smerniciach a vnútorných predpisoch: 

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 
V súlade so zmenami a doplnkami v niektorých vybraných zákonoch a nariadeniach obecné 

zastupiteľstvo prijalo zmeny a doplnky v týchto interných smerniciach a vnútorných 

predpisoch obce Višňové: Zásady nakladania s finančnými prostriedkami, Zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce, Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva, 

Smernica o obehu účtovných doplnkov, Smernica k odpisovaniu dlhodobého majetku. 

 

13. Správa o uskutočnení Volieb do samosprávnych krajov 
Starosta obce oboznámil poslancov s harmonogramom obce Višňové k technicko-

organizačnému zabezpečeniu Volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 

14.11. 2009, druhé kolo volieb je určené na deň 28.11. 2009. 
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14. Umiestnenie tabule: Zákaz parkovania pred obecným úradom a požiarnou 

zbrojnicou 
Z dôvodu zvýšeného počtu motorových vozidiel, ktoré parkujú pred obecným úradom, 

starosta obce navrhol umiestniť pred obecným úradom a požiarnou zbrojnicou tabuľu: Zákaz 

parkovania. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo zaslať upozornenie majiteľovi susednej nehnuteľnosti - bývalá 

predajňa potravín – p. Miroslavovi Tomkovi, aby svojich klientov – zákazníkov na tento 

zákaz upozorňoval a zároveň, aby ohlásil na obecný úrad svoj podnikateľský zámer, ktorý 

mieni v budove – bývalá predajňa potravín, realizovať. 

 

15. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2008 
Poslanec p. Jaroslav Knap predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zápisu do obecnej 

kroniky za rok 2008, ktorý spracovala p. Jarmila Knapová, kronikárka obce Višňové. Starosta 

obce požiadal poslancov o vyjadrenie pripomienok a doplnkov k návrhu zápisu a následne 

doporučil obecnému zastupiteľstvu návrh zápisu schváliť. 

 

16. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť 

a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Pavol Hluchý ................................ 2. Jaroslav Knap ........................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 11. novembra 2009 

 


