
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 16. decembra 2009 

 

 
Dňa 16. decembra 2009  zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom, ktoré  zvolal starosta 

obce p. Jaroslav Bača.  

Prítomní : vid. prezenčná listina. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vladimír Knap a Jana Dulinková, 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 11.11. 2009 

 

2. Správa o výsledku volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v I. a II. kole v obci Višňové 

 

3. Úprava rozpočtu k 31.12.2009 

 

4. Návrh a schválenie dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

 

5. Návrh a schválenie dodatku č. 2 k VZN – Poplatky za poskytovanie 

opatrovateľskej služby 

 

6. Návrh a schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry majetku 

obce k 31.12.2009  

 

7. Schválenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou  

od 1.1.2009 – návrh 30,- EUR ročne 

 

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2010 - 2012 

 

9.  Schválenie celoročnej odmeny pre starostu obce za rok 2009 

 

10.  Návrh a schválenie Smernice o hospodárení s prostriedkami sociálneho fondu 

 

11.  Schválenie predaja a ceny za 1 m2 obecných pozemkov do vlastníctva Ing. 

Alexandry Kovácsovej, bytom Nové Mesto nad Váhom 

 

12. Návrh na prerokovanie nedostatkov v udržiavaní štátnej cesty III/504 23 

v úseku Višňové - Čachtice s VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

13. Diskusia 

 

14. Záver 
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1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva z 11.11. 2009 

Prítomným poslancom bol predložený zápis a uznesenie číslo 03/2009 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva zoo dňa 11. novembra 2009. Starosta obce konštatoval, že 

uznesenie z tohto zasadania je splnené, požiadal poslancov o vyjadrenie sa 

k predloženému uzneseniu a zápisu a následne vyzval overovateľov o ich podpísanie. 

 

2. Správa o výsledku volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja  

v I. a II. kole v obci Višňové 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená zápisnica okrskovej volebnej komisie 

o hlasovaní vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa 

konali I. kolo volieb dňa 14.11.2009 a II. kolo volieb dňa 28.11.  2009 

Zápisnice z oboch kôl volieb sú prílohami k tomuto zápisu. 

 

3. Úprava rozpočtu k 31.12.2009 

Ďalším bodom programu bola úprava rozpočtu obce k 31.12.2009 podľa predloženého 

návrhu, ktorý je súčasťou tohto zápisu. Starosta obce doporučil obecnému 

zastupiteľstvu tento návrh na úpravu rozpočtu schváliť. 

 

4. Návrh a schválenie dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na schválenie Dodatku č. 1/2009 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Višňové o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého predmetom je 

zavedenie v obci Višňové „Dane za užívanie verejného priestranstva“ a úprava pásiem 

ohrozenia jadrovým zariadením v Jaslovských Bohuniciach 
 

5. Návrh a schválenie dodatku č. 2 k VZN – Poplatky za poskytovanie 

opatrovateľskej služby 

Na základe usmernenia prednostu SÚS v Novom Meste nad Váhom Ing. Miloslava 

Malíka, obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál týkajúci sa prijatia 

Dodatku číslo 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2005 – Poplatky za 

poskytovanie opatrovateľskej služby. Úplné znenie dodatku tvorí prílohu k tomuto 

zápisu. 

 

6. Návrh a schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventúry majetku 

obce k 31.12.2009  

Starosta obce predložil návrh na vytvorenie a zloženie inventarizačných komisií na 

vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. decembru 2009. Menný návrh 

jednotlivých inventarizačných komisií tvorí súčasť tohto zápisu. 
 

7. Schválenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva s účinnosťou  

od 1.1.2009 – návrh 30,- EUR ročne 

Z dôvodu prijatia novej meny euro a valorizácií mzdových a osobných vyrovnaní ako 

aj odmien poslancov, bol poslancom predložený návrh na úpravu odmien za výkon 

funkcie neuvoľneného poslanca s účinnosťou od 1.1.2009. Návrh na výplatu ročnej 

odmeny poslanca je 30,- eur. 
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8. Návrh rozpočtu obce na roky 2010 - 2012 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený na prerokovanie viacročný návrh rozpočtu 

obce na obdobie rokov 2010-2012. Návrh viacročného rozpočtu v členení bežné a 

kapitálové príjmy a výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie je súčasťou 

tohto zápisu. 
 

9.  Schválenie celoročnej odmeny pre starostu obce za rok 2009 

Poslancom bol predložený návrh na vyplatenie celoročnej odmeny v sume 500,- eur 

starostovi obce ako náhrada za používanie vlastného motorového vozidla na služobné 

účely v období január – december 2009. 

 

10.  Návrh a schválenie Smernice o hospodárení s prostriedkami sociálneho fondu 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na prijatie Vnútornej smernice číslo 04/2009 

o hospodárení s prostriedkami sociálneho fondu, zásad tvorby a čerpania prostriedkov 

sociálneho fondu s účinnosťou od 1.1.2010. Táto smernica tvorí prílohu k tejto 

zápisnici. 

 

11.  Schválenie predaja a ceny za 1 m2 obecných pozemkov do vlastníctva Ing. 

Alexandry Kovácsovej, bytom Nové Mesto nad Váhom 

Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo žiadosť Ing. Alexandry Kovácsovej, bytom 

Hurbanova 752/1, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie pozemkov v areáli bývalého 

Poľnohospodárskeho družstva Vaďovce – hospodársky dvor Višňové v celkovej výmere 3755 

m2 určenie kúpnopredajnej ceny za 1m2 pozemkov, ktoré sú predmetom kúpy. 

 

12. Návrh na prerokovanie nedostatkov v udržiavaní štátnej cesty III/504 23 

v úseku Višňové - Čachtice s VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne zaoberalo problematikou neudržiavania štátnej 

cesty III. triedy č. 504 23 v úseku Višňové - Čachtice. 

Na návrh poslanca p. Jaroslava Knapa je potrebné rokovať s kompetentnými 

zamestnancami VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku odboru dopravy 

a cestného hospodárstva a apelovať na porušovanie zákona o rýchlej zdravotnej 

pomoci, nakoľko umiestnením tabule: „Neudržiavaný úsek“, nie je prístup do obce 

v prípade  
 

 

13. Diskusia 

V diskusií vystúpila p. Eva Kúdelová, ktorá informovala poslancov o zámere 

usporiadať pobavenie pre občanov obce na záver roka 2009 v priestoroch MKS dňa 

31.12.2009 

 

14. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za účasť 

a spoluprácu v roku 2009 a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

 



 4 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 16.12. 2009 

 


