Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 15. decembra 2008
Dňa 15. decembra 2008 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom.
Zasadnutie zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača. Prítomní : vid. prezenčmá
listina.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Pavol Hluchý a Jaroslav Knap,
písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
Starosta konštatoval, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, obecné
zastupiteľstvo je schopné prijímať uznesenie.
Program:
1. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva 04/2008
zo dňa 23.októbra 2008
2. Návrh a schválenie rozpočtu obce Višňové na roky 2009-2011
3. Návrh a schválenie Programového rozpočtu obce Višňové na roky 2009-2011
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady číslo 01/2008 s účinnosťou od 1.1.2009
5. Schválenie ostatných miestnych poplatkov v obci s platnosťou od 1.1.2009
6. Schválenie cenníka služieb a poplatkov Obecnej knižnice vo Višňovom
s platnosťou od 1.1.2009
7. Návrh a schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry majetku
obce k 31.12.2008
8. Správa o „Integrovanej stratégií rozvoja územia – Kopaničiarsky región –
miestna akčná skupina Myjava“
9. Schválenie Zásad na ochranu majetku obce Višňové, Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Višňové, Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami obce Višňové a Smernice k odpisovaniu dlhodobého majetku
číslo 5/2008
10.Žiadosť spoločnosti MANIX s.r.o.Hrachovište o povolenie na vybudovanie
retransačnej stanice Wifi
11.Úprava rozpočtu k 15.decembru 2008
12.Záver

1. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva 04/2008 zo dňa
23. októbra 2008
Predchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 23.10.2008,
na ktorom obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 04/2008. Prítomným
poslancom bol predložený zápis a uznesenie z tohto zasadnutia. Starosta obce
konštatoval, že uznesenie číslo 04/2008 je splnené. Požiadal overovateľov
o podpísanie uvedených dokumentov.
2. Návrh a schválenie rozpočtu na roky 2009-2011
Návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie rokov 2009-2011 je vypracovaný
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet obce na všetky
tri rozpočtové obdobia je členený na bežné a kapitálové príjmy a výdavky
a príjmové a výdavkové finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2009: bežný
rozpočet je vyrovnaný, príjmy a výdavky sú rozpočtované pre rok 2009 v sume
1.300 000 Sk - 43 152 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, kapitálové
výdavky sú rozpočtované v sume 50 000 Sk - 1 660 € a sú vykryté príjmovými
finančnými operáciami v tej istej sume t.j. 50 000 Sk – 1 660 €, výdavkové
finančné operácie nie sú rozpočtované.
Návrh rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 členený podľa platnej štruktúry
a obsahu tvorí prílohu číslo 1. k tomuto zápisu.
3. Návrh a schválenie Programového rozpočtu obce na roky 2009-2011
Od roku 2009 sa na jednotlivé subjekty územnej samosprávy, t.j. i obce vzťahuje
povinnosť pripravovať tzv. programové rozpočty, čo znamená, že rozpočty
samosprávy pre roky 2009-2011 musia obsahovať údaje o zámeroch samospráv.
Túto povinnosť zaviedla novela zákona č. 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh programového rozpočtu na roky 20092011. Programový rozpočet obce na roky 2009-2011 tvorí prílohu číslo 2.
k tomuto zápisu.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1.1. 2009
Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K
predloženému návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky.
Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu návrh nariadenia schváliť.
Návrh nariadenia je prílohou číslo 3. k tejto zápisnici.
5. Schválenie ostatných miestnych poplatkov s platnosťou od 1.1.2009
Poslanci prejednali návrh na úpravu ďalších miestnych poplatkov, ktoré sa
v obci vyberajú. Po vykonaných úpravách jednotlivých sadzieb miestnych
poplatkov, starosta obce predložil tento návrh na schválenie. Návrh sadzieb
miestnych poplatkov je prílohou číslo 4.

6. Schválenie cenníka služieb a poplatkov Obecnej knižnice vo Višňovom na
rok 2009
Knihovníčka Obecnej knižnice vo Višňovom požiadala poslancov o prejednanie
návrhu na úpravu cenníka služieb a poplatkov obecnej knižnice s platnosťou od
1. 1. 2009. Návrh je prílohou číslo 5.
7. Návrh a schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry
majetku obce k 31.12. 2008
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh na zloženie
inventarizačných komisí, ktoré sú poverené na vykonanie inventarizácie majektu
obce k 31.12.2008.
Návrh na zloženie komisií je nasledovný:
Hlavná inventarizačná komisia:
Predseda: Jaroslav Bača
Členovia: Vladimír Knap, Ing. a Jana Dulinková
Komisia pre inventarizáciu majektu obecného úradu:
Pedseda: Pavol Hluchý
Členovia: Ľudmila Kubišová a Jaroslav Knap
Komisia pre inventarizáciu majetku v miestnom kultúrnom stredisku:
Predseda: Anna Bačová
Členovia: Ľubomír Kúdela a Jaroslav Knap
Komisia pre inventarizáciu v hasičskom zbore:
Predseda: Milan Kobza
Členovia: Milan Michalec a Ján Kobza
Komisia pre inventarizáciu majetku v miestnej knižnici:
Predseda: Ľudmila Heliová
Členovia: Anna Bačová a Pavol Hluchý

8. Správa o „Integrovanej stratégií rozvoja územia – Kopaničiarsky región
– miestna akčná skupina Myjava“
Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom dokumentu Integrovaná stratégia
rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu – MAS Myjava, ktorej členom je
i naša obec.
9. Schválenie Zásad na ochranu majetku obce Višňové, Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Višňové, Zásad nakladania s finančnými
prostriedkami obce Višňové a Smernice k odpisovaniu dlhodobého majetku
číslo 5/2008
OcZ boli predložené k schváleniu Zásady... vid. textová časť a Smernica
k odpisovaniu dlhodobého majetku číslo 5/2008.

10. Žiadosť spoločnosti MANIX Hrachovište o povolenie na vybudovanie
retransačnej stanice Wifi
Dňa 12.decembra 2008 predložila na OcÚ reklamno-obchodná spoločnosť
MANIX s.r.o. so sídlom v Hrachovišti žiadosť o povolenie na vybudovanie
retransačnej stanice Wifi na budove Domu smútku v obci Višňové a žiadosť
o pripojenie do elektrickej siete za účelom zavedenia internetových služieb do
obce. Predmetnú žiadosť obecné zastupiteľstvo prejednalo a jej schválenie
odložilo, nakoľko neboli k žiadosti predložené všetky náležitosti potrebné k jej
schváleniu a to najmä cenník služieb a technické parametre zariadenia ako je
transportná rýchlosť internetu.
11. Úprava rozpočtu k 15. decembru 2008
Obecné zastupiteľstvo prejednalo úpravu rozpočtu na rok 2008 k 15. decembru
2008. Rozpočet nebol úpravou navyšovaný ani znižovaný. Bol iba upravovaný
presunom finančných prostriedkov vo vybraných rozpočtových položkách,
u ktorých došlo k prečerpanu schváleného rozpočtu z položiek, u ktorých bol
rozpočtovaný prebytok. Úprava rozpočtu je prílohou číslo 6.
12. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za
účasť a dobrú spoluprácu v roku 2008 a zasadnutie obecného zastupiteľstva
vyhlásil za ukončené.
Overovatelia zápisnice:
1. Pavol Hluchý ..............................2. Jaroslav Knap ...................................

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

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

Vo Višňovom, dňa 15. decembra 2008

