
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 23. apríla 2009 

 

 

 

 

Dňa 23. apríla 2009 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie 

zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača.  

Prítomní : vid. prezenčná listina,  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ľubomír Kúdela a Pavol Hluchý, 

písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. 

Starosta konštatoval, že nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program:  

 

1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa  

15. decembra 2008 

 

2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008 

 

3. Hospodárenie obce ku dňu 31. 3. 2009 

 

4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008 

 

5. Výsledky volieb prezidenta SR 2009 

 

6. Správa o podaní žiadosti obce na poskytnutie dotácie na individuálne 

potreby obce na rok 2009 – predmet akcie Rekonštrukcia Domu smútku 

Višňové  

 

7.  Správa o uskutočnení volieb do Európskeho parlamentu dňa 6. júna 

2009 

 

8. Pripomienky a sťažnosti občanov k zlej kvalite signálu mobilných 

operátorov v obci 

 

9. Rôzne  

 

10. Záver  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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1.  Kontrola uznesenia číslo 05/2008 zo zasadania obecného zastupiteľstva 

zo dňa 15. decembra 2008 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie číslo 05/2009 zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2008. konštatoval, že 

uznesenie z tohto zasadnutia je splnené. 

 

2. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2008 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený dokument „Záverečný účet obce 

k 31.12. 2008“, vyhotovený dňa 09.04.2009, súčasťou ktorého je „Príloha 

k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2008“, vyhotovená dňa 04.02.2009.Obecné 

zastupiteľstvo bolo oboznámené s úplným znením oboch dokumentov, ktoré 

zároveň tvoria prílohu k tomuto zápisu. Starosta obce doporučil poslancom po 

prerokovaní Záverečného účtu obce prijať uznesenie s výrokom „Celoročné 

hospodárenie obce sa schvaľuje v plnom rozsahu bez výhrad“.  

 

3. Hospodárenie obce ku dňu 31. 3. 2009 

Ďalším bodom programu bola správa o hospodárení obce Višňové k 31. 3. 2009. 

Správa o hospodárení je prílohou číslo 2. k tomuto zápisu, je spracovaná 

v zmysle platnej legislatívy o účtovníctve v členení podľa druhu rozpočtu 

a podľa jednotlivých položiek. Schválený rozpočet na rok 2009 nebol              

v 1. štvrťroku 2009 pri žiadnej položke prečerpaný.  

 

4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008 

V termíne do 10. 01. 2009 vykonali miestne inventarizačné komisie 

inventarizáciu v jednotlivých subjektoch obce Višňové. Dozor nad 

uskutočnením fyzickej inventarizácie majetku obce uskutočnila hlavná 

inventarizačná komisia, ktorá pri uskutočnení inventarizácie nezistila žiadne 

nedostatky. Správa hlavnej inventarizačnej komisie k výsledkom inventarizácie 

majetku obce k. 31. decembru 2008 je prílohou k tejto zápisnici číslo 3. 

 

5. Výsledky volieb prezidenta SR 2009 

Predseda Okrskovej volebnej komisie p. Pavol Hluchý oboznámil poslancov 

o priebehu a s výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Višňové č. 1 z voľby 

prezidenta Slovenskej republiky z I. kola, ktoré sa konalo dňa 21.3.2009 a z  II. 

kola, ktoré sa konalo dňa 4.4.2009.  

 

6. Správa o podaní žiadosti obce na poskytnutie dotácie na individuálne 

potreby obce na rok 2009 – predmet akcie Rekonštrukcia Domu smútku  

Starosta obce informoval o podaní žiadosti obce o poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na Rekonštrukciu Domu 

smútku Višňové v sume 16 500 EUR, celkové predpokladané náklady na 

predmetnú akciu sú 18 500 EUR, z toho 2 000 EUR hradí obec z vlastných 

zdrojov. 
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7.  Správa o uskutočnení volieb do Európskeho parlamentu dňa 6. júna 

2009 

Starosta obce informoval, že   podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu  v znení neskorších predpisov sa dňa 6. júna 2009 sa 

uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Pre obec Višňové je zriadený 

jeden volebný okrsok a miestom konania volieb je budova Obecného úradu 

Višňové. 

 

8. Pripomienky a sťažnosti občanov k zlej kvalite signálu mobilných 

operátorov v obci 

Obecné zastupiteľstvo opätovne riešilo sťažnosti občanov k zlej kvalite signálu 

mobilných operátorov v obci. Na základe týchto podnetov a tiež vzhľadom 

k opodstatnenosti sťažností k predmetnej veci, obec postúpi tieto sťažnosti 

formou žiadostí o vybudovanie vysielačov na zlepšenie kvality signálu do sídla 

spoločností mobilných operátorov Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko so 

sídlom v Bratislave. 

 

9. Rôzne  

Poslanec Ľubomír Kúdela – informácia o uskutočnení akcie pre deti v katastri 

obce Višňové „Cesta rozprávkovým lesom“ 

Poslanec Jaroslav Knap – pripomienka k neopodstatnenému zníženiu najvyššej 

dovolenej rýchlosti  na štátnej ceste III. triedy č. 504/23 v úseku Višňové – 

Čachtice 

Starosta obce – informácia o tradičnom stavaní mája v obci dňa 30.4.2009 

 

10. Záver  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za 

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 
Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Ľubomír Kúdela ................................ 2. Pavol Hluchý ........................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 23.4.2009 
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