
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 23. októbra  2008 

 

Dňa 23. októbra 2008 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie 

zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača.  Prítomní : vid. prezenčná listina  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslankyňa Jana Dulinková a poslanec 

Ing. Vladimír Knap, písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. 

 

Starosta konštatoval, ţe nakoľko sú prítomní všetci poslanci, obecné 

zastupiteľstvo je schopné prijímať uznesenia. 

 

Program: 
 1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva č. 02/2008  

     zo dňa 19.6.2008 a uzn. č. 03/2008 zo dňa 2.7.2008  

 

2. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2007 

 

3. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 30.9.2008 

 

4. Úprava rozpočtu obce k 30.9.2008  

 

5. Smernica o obehu účtovných dokladov č. 04/2008 

 

6. Oceňovanie pozemkov vo vlastníctve obce: Metodika oceňovania,  

   a vymenovanie komisie pre oceňovanie pozemkov 

 

7. Pavol Marko ml., Višňové 88 – žiadosť o odkúpenie pozemku   

    parc. č. 183/1 diel č. 5 a diel č. 3 

 

8. Správa o poskytnutí dotácie z MF SR na individuálne potreby  

 

9. Žiadosť NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. o poskytnutie daru vo forme     

    finančnej hotovosti na nákup nového sanitného vozidla 

 

10. Rôzne: 

     - Ďakovný list Jaskyniarskej skupiny OS Čachtice za spoluprácu obce      

    pri organizovaní 49. jaskyniarskeho týždňa 

    - Výzva Ms zastupiteľstva v Myjave o podporu v nesúhlase s výstavbou   

    veterných elektrární  

 

11. Diskusia 

 

12. Záver 
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1. Kontrola uzn. zo zasadania obecného zastupiteľstva č. 02/2008  

    zo dňa 19.6.2008 a uzn. č. 03/2008 zo dňa 2.7.2008  

Obecnému zastupiteľstvu bolo predloţené uznesenie číslo 02/2008 a 03/2008 zo 

zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.6.2008 a 2.7.2008. Starosta obce 

konštatoval, ţe uznesenia z týchto zasadnutí sú splnené a zároveň poţiadal 

overovateľov o podpísanie zápisov a uznesení z týchto  zasadnutí. 

 

2. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2007 

Dňa 30. júna 2008 vyhotovil nezávislý audítor Ing. Miroslav Rojko správu 

audítora o overení účtovnej závierky za rok 2007. Konštatoval, ţe účtovná 

závierka vyjadruje verne a pravdivo finančnú a majetkovú situáciu Obce 

Višňové k 31.12. 2007 a výsledok jej hospodárenia za rok 2007. Je spracovaná 

v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002. Správa audítora v úplnom znení je 

prílohou číslo 1. k tejto zápisnici. 

 

3. Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu k 30.9. 2008 

Účtovníčka Obce Višňové predloţila poslancom správu o hospodárení obce 

a plnení rozpočtu obce k 30.6. 2008. Podrobné čerpanie rozpočtu je 

rozpracované vo Výkaze FIN 1-04 k 30.9.2008, ktorý je prílohou číslo 2. k tejto 

zápisnici.  

 

4.Úprava rozpočtu obce k 30.9.2008  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo úpravu rozpočtu na rok 2008 k 30.9.2008, 

rozpočet bol upravovaný v časti beţný rozpočet – výdavky, presunom 

finančných prostriedkov v 6-tich rozpočtových poloţkách. Beţný rozpočet nebol 

úpravou navyšovaný ani zniţovaný. V časti kapitálový rozpočet – príjmy, bol 

schválený rozpočet upravený navýšením o 1 tis. Sk. Podrobný rozpis úpravy 

rozpočtu je prílohou číslo 3. k tejto zápisnici. 

 

5. Smernica o obehu účtovných dokladov č. 04/2008 

Obecnému zastupiteľstvu bola predloţená k schváleniu Smernica číslo 04/2008 

o obehu účtovných dokladov Obce Višňové vypracovaná v  zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 

523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6. Oceňovanie pozemkov vo vlastníctve obce: Metodika oceňovania, 

     a vymenovanie komisie pre oceňovanie pozemkov 

Obecnému zastupiteľstvu bol predloţený na posúdenie návrh Metodiky 

oceňovania pozemkov vo vlastníctve obce Višňové, ktorá upravuje spôsob 

oceňovania pozemkov zapísaných na liste vlastníctva, kde vlastník je Obec 
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Višňové. Táto metodika je prílohou číslo 4. k tejto zápisnici. Obecnému 

zastupiteľstvu bol zároveň predloţený návrh na zloţenie komisie pre oceňovanie 

pozemkov.  

Návrh na zloţenie komisie je nasledovný: Predseda komisie – Jaroslav Bača 

Členovia - Ľudmila Kubišová, Jaroslav Knap, Ľubomír Kúdela. 

 

7. Pavol Marko ml., Višňové 88 – žiadosť o odkúpenie pozemku  

    parc. č. 183/1 diel č. 5 a diel č. 3 

Dňa 6.8. 2008 preloţil na tunajší obecný úrad p. Pavol Marko ml. ţiadosť 

o odkúpenie pozemku parc.č. 183/1 diel č. 5 o výmere 150 m2 a diel č. 3 

o výmere 53 m2 v k.ú. Višňové, ktoré sú vlastníctvom obce Višňové. 

Ţiadateľ svoju ţiadosť zdôvodnil tým, ţe je vlastníkom susedných nehnuteľností 

parc.č. 184, 183/2 181 a 186 v k.ú. Višňové a pozemky, ktoré sú predmetom 

kúpy chce odkúpiť za účelom vytvorenia jednotného súvislého celku k budúcej 

novostavbe rodinného domu. Predmetom kúpy sú neudrţiavané a obcou 

nevyuţívané pozemky. 

 

8. Správa o poskytnutí dotácie z MF SR na individuálne potreby  

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o poskytnutí dotácie z MF SR 

Bratislava na individuálne potreby obce na rok 2008, o ktorú obec poţiadala. 

Výška poskytnutej dotácie je 150 000,- Sk. Dotácia je účelovo určená na 

čiastočnú úhradu nákladov akcie: Údrţba verejného osvetlenia v obci Višňové. 

Obec je povinná sa podielať na spolufinancovaní predmetnej akcie najmenej vo 

výške 10% z celkových nákladov. List MF SR je prílohou číslo 5. k tejto 

zápisnici. 

 

9. Žiadosť NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. o poskytnutie daru vo forme 

finančnej hotovosti na nákup nového sanitného vozidla 

Starosta obce predloţil poslancom na prejednanie ţiadosť riaditeľa MUDr. 

Miroslava Šorfa, CSc. NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. o poskytnutie daru vo 

forme finančnej hotovosti na nákup nového sanitného vozidla. Ţiadosť je 

prílohou číslo 6. k tejto zápisnici 

 

10. Rôzne: 

- Ďakovný list Jaskyniarskej skupiny OS Čachtice za spoluprácu obce pri 

organizovaní 49. jaskyniarskeho týždňa 

Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom ďakovného listu za spoluprácu 

obce a prejavenú dôveru pri organizovaní 49. jaskyniarskeho týţdňa, ktorý sa 

uskutočnil v našej obci v dňoch 6.-8. augusta 2008 a  ktorý zaslala obci Višňové 

Oblastná skupina jaskyniarov Čachtice. 
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- Výzva Ms zastupiteľstva v Myjave o podporu v nesúhlase s výstavbou 

veterných elektrární  

Poslancom bol predloţený obsah listu, ktorý zaslal obci Višňové primátor mesta 

Myjava p. Pavel Halabrín, v ktorom poţiadal o podporu pri vyjadrení nesúhlasu 

s výstavbou veterných elektrární v katastri mesta Myjava, nakoľko výstavba 

desiatok veterných turbín by mohla natrvalo poškodiť jedinečnosť tohto kraja. 

V liste zároveň vyzýva poslancov, aby podobné investičné zámery vo svojom 

katastri dobre zváţili. 

 

11. Diskusia 

- poslanec p. Jaroslav Knap navrhol, aby  obec v budúcnosti podľa svojich 

moţností hľadala ideálne riešenia pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov, 

ktoré by boli vhodné pre moţnú budúcu výstavbu rodinných domov v katastri 

obce. 

– poslanec p. Ľubomír Kúdela predloţil návrh na prejednanie zakúpenia  stola 

pre stolný tenis  

 

12. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 
Vo Višňovom, dňa 23.10. 2008 

 

 


