Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 19. júna 2008

Dňa 19. júna 2008 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie
zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača.
Prítomní : vid. prezenčná listina
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Pavol Hluchý a Jaroslav Knap,
písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
Starosta konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, teda
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
PROGRAM:
1. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. februára 2008
2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31. marcu 2008
3. Úprava rozpočtu obce k 15.6.2008
4. Záverečný účet obce za rok 2007
5. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva číslo 01/2008
6. Vnútorný predpis číslo 02/2008 – Plán obce na zavedenie eura
7. Projekt – Rekonštrukcia MKS vo Višňovom z eurofondov
8. Žiadosť o prenájom ihrisko + MKS v súvislosti s orgnizovaním
49. Jaskyniarskeho týždňa
9. Zápis do kroniky za rok 2007
10. Záver
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1. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 27. februára 2008
Starosta obce predložil poslancom zápis a uznesenie z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, konštatoval, že uznesenie je splnené.
Požiadal poslancov o podanie pripomienok k zápisu a k uzneseniu a vyzval
ovverovateľov o podpísanie predmetných dokumentov.
2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31. marcu 2008
Správa o plnení rozpočtu obce je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy
akruálneho účtovníctva verejnej správy platnej od 1.1.2008. Finančný výkaz
o plnení rozpočtu obce FIN 1-04 k 31.3.2008 tvorí prílohu číslo 1. k tejto
zápisnici. V uvedenom výkaze je podrobne rozpracové plnenie rozpočtu obce
v členení príjmy a výdavky bežného rozpočtu, príjmy a výdavky kapitálového
rozpočtu a príjmové a výdavkové finančné operácie.
Text
BR – príjmy
BR – výdavky
KR – príjmy
KR – výdavky
FO – príjmy
FO - výdavky

Rozpočet v tis. Sk
1260
1260
531
531
-

Plnenie v tis. Sk
378
226
-

3. Úprava rozpočtu obce k 15.6.2008
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce
schváleného na rok 2008 vo vybraných prýjmových a výdavkových položkách
bežného a kapitálového rozpočtu. Úprava rozpočtu sa týka presunu finančných
prostiedkov na položky pri ktorých je predpoklad prečerpania finančých
prostiedkov k 30.6.2008 z položiek, pri ktorých je rozpočtovaný prebytok.
Navrhovaná úprava sa týka celkovo 10- tich vybraných položiek, ktorých súpis
je prílohou číslo 2. k tejto zápisnici.
4. Záverečný účet obce za rok 2007
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obec Višňové predložila na schválenie Obecnému
zastupiteľstvu vo Višňovom údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracované do Záverečného účtu obce za rok 2007.
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Záverečný účet obsahuje:
I.
Výsledok hospodárenia obce
II.
Plnenie a čerpanie rozpočtu obce
III. Bilancia aktív a pasív
IV. Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov za rok 2007
V.
Záver
VI. Prílohy
Záverečný účet bol spracovaný dňa 5. mája 2008 a jeho úplné znenie je prílohou
číslo 3. k tejto zápisnici.
5. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva číslo 01/2008
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva je vypracovaný v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia
MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č.MF/
16786/2007-31. Úplné znenie tohoto vnútorného predpisu je prílohou číslo 4.
k tejto zápisnici.
6. Vnútorný predpis číslo 02/2008 – Plán obce na zavedenie eura
Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so
svojím vstupom do Európskej únie (1. mája 2004).
Pravidlá internej komunikácie v súvislosti so zavedením eura boli vypracované
v Pláne obce Višňové na zavedenie eura, ktorý rešpektuje všetky princípy
Národného plánu zavedenia eura v SR a zohľadňuje všetky ďalšie v súčasnosti
dostupné informácie o procese zavedenia eura. Tento vnútorný predpis je
prílohou číslo 5. k tejto zápisnici.
7. Projekt – Rekonštrukcia MKS vo Višňovom z eurofondov
Starosta obce predložil poslancom projektovú dokumentáciu: Rekonštrukcia
Miestneho kultúrneho strediska vo Višňovom. Autorom projektu je Ing.
Miroslav Lackovič a projekt bol vypracovaný vo februári 2008. Predmetné
rekonštrukčné práce plánuje obec uskutočniť čerpaním finančných prostriedkov
z eurofondov prostredníctvom spoločnosti Premier Consulting, s.r.o. so sídlom
v Komárne, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu o dielo v oblasti pomoci,
poradenstva a vyhotovení žiadosti o finančnú pomoc z európskych fondov.
8. Žiadosť o prenájom ihriska a MKS v súvislosti s orgnizovaním 49.
Jaskyniarskeho týždňa
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom prejednalo žiadosť p. Ľubomíra Vinceho,
bytom Moravské Lieskové 1295 o prenájom ihriska a priestorov Miestneho
kultúrneho strediska vo Višňovom v dňoch 6. – 10. 8. 2008 v súvislosti
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s organizovaním 49. Jaskyniarskeho týždňa SSS a pri príležitosti 50. výročia
objavenia Čachtickej jaskyne.
9. Zápis do kroniky za rok 2007
Poslanec p. Jaroslav Knap predložil návrh zápisu do obecnej kroniky za rok
2007, ktorý vypracovala kronikárka obce Višňové p. Jarmila Knapová. Starosta
obce požiadal poslancov o doplnenie návrhu zápisu a zároveň vyzval poslancov
o jeho schválenie.
10. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OcZ
za ukončené.
Overovatelia zápisnice:
1. Pavol Hluchý ................................ 2. Jaroslav Knap ........................................

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

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

Vo Višňovom, dňa 19. 6. 2008

