
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 24. novembra 2010 

 

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2010 zvolal starosta obce. Prítomní: vid 

priložená prezenčná listina. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ľubomír Kúdela a Jaroslav Knap, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. Starosta obce konštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, teda zastupiteľstvo je schopné prijímať uznesenia. 

 

Program: 

 

1. Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva  

 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadania OcZ zo dňa 26.8.2010 

 

3.  Správa o komunálnych voľbách 27.11.2010 

 

4. Hospodárenie obce k 30.9. 2010 

 

5. Návrh finančného a programového rozpočtu obce na roky 2011 -  2013 

 

6. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na uskutočnenie inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2010 

 

7. Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady - - určenie daní a poplatkov s účinnosťou od 1.1.2011 

 

8. Návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady s účinnosťou od 1.1.2011 

 

9. Správa o výsledku kontroly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry – pracovisko Trenčín 

k žiadosti o platbu z verejných finančných prostriedkov Európskeho spoločenstva 

s Slovenskej republiky k projektu: Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska vo 

Višňovom.“ 

 

10. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Višňové č. 01/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce. 

 

11. Úprava rozpočtu obce k 30.11.2010 

 

12. Diskusia 

 

13. Záver 
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1. Schválenie návrhu programu obecného zastupiteľstva  

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu obecného zastupiteľstva dňa 

24. novembra 2010, požiadal poslancov o doplnenie programu a zároveň o jeho schválenie. 

 

 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadania OcZ zo dňa 26.8.2010 

Poslancom        bol predložený    zápis   a   uznesenie   z     predchádzajúceho     zasadnutia   

zo dňa 26. augusta 2010, konštatoval, že uznesenie z tohto zasadnutia je splnené, požiadal 

overovateľov o podpísanie zápisu a uznesenia. 

 

3.  Správa o komunálnych voľbách 27.11.2010 

Starosta obce informoval poslancov o organizačnom a technickom zabezpečení volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010. 

 

4. Hospodárenie obce k 30.9. 2010 

Účtovníčka obce preložila poslancom správu o plnení rozpočtu a hospodárení obce k 30. 

septembru 2010. Správa tvorí prílohu k tejto zápisnici č. 1, je vypracovaná v členení podľa 

platnej ekonomickej a funkčnej klasifikácie obce. Súčasťou je stav na bankových účtoch obce 

k 30.9.2010. 

 

 

5. Návrh finančného a programového rozpočtu obce na roky 2011 -  2013 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh finančného a programového rozpočtu na roky 

2011-2013. Starosta obce požiadal poslancov o podanie pripomienok k predloženému návrhu 

rozpočtu a následne doporučil obecnému zastupiteľstvu navrhnutý rozpočet  na rok 2011 

schváliť a na roky 2012-2013 vziať na vedomie. Finančný a programový rozpočet je prílohou 

číslo 2 k tejto zápisnici. 

 

6. Návrh na zloženie inventarizačných komisií na uskutočnenie inventarizácie majetku 

obce k 31.12.2010 

Poslancom bol predložený návrh na zloženie hlavnej a dielčích inventarizačných komisií na 

vykonanie inventarizácie majetku obce Višňové k 31. 12. 2010, ktoré  budú zároveň poverené 

vyraďovať poškodený, opotrebovaný, nefunkčný alebo inak znehodnotený majetok 

obce.Menný návrh na zloženie inventarizačných komisií je prílohou číslo 3. k tejto zápisnici. 

 

7. Prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) -  určenie 

daní a poplatkov s účinnosťou od 1.1.2011 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo platnosť Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2008 uznesením číslo 05/2008 v znení neskorších 

zmien a doplnkov, ktorého účinnosť je od 1.1.2009. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že 

predmetné VZN zostáva v platnosti bez zmien, okrem § 10 Miestny poplatok za komunálne 

a drobné stavebné odpady, ktorý sa mení podľa predloženého návrhu, ktorý premetom bodu č. 

8. tohto programu. 
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8. Návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady s účinnosťou od 

1.1.2011 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na prijatie Dodatku č. 2 k VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého 

predmetom je zvýšenie miestneho poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

(ďalej len „poplatok“) Súčasťou tohto dodatku je dôvodová správa, ktorá spolu s dodatkom je 

prílohou číslo 4. k tejto zápisnici. 

 

 

9. Správa o výsledku kontroly z Pôdohospodárskej platobnej agentúry – pracovisko 

Trenčín k žiadosti o platbu z verejných finančných prostriedkov Európskeho 

spoločenstva s Slovenskej republiky k projektu: Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho 

strediska vo Višňovom.“ 

Starosta obce informoval poslancov o výsledku kontroly z Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry – pracovisko Trenčín k žiadosti o platbu z verejných finančných prostriedkov 

Európskeho spoločenstva s Slovenskej republiky k projektu: Rekonštrukcia Miestneho 

kultúrneho strediska vo Višňovom zo dňa 5.11.2010, pričom konštatoval, že kontrolou neboli 

zistené žiadne nedostatky. 

 

 

10. Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Višňové č. 01/2010 o poskytovaní 

sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce. 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený materiál: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Višňové č. 01/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a  spôsobe určenia a výške úhrady 

za sociálne služby na území obce, ktorého účinnosť je od 1.1.2011. 

 

11. Úprava rozpočtu obce k 30.11.2010 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh zmien finančného a programového rozpočtu 

obce pre rok 2010 k 30.11.2010. Návrh zmien rozpočtu je prílohou číslo 5. k tejto zápisnici. 

 

12. Diskusia 

- upozorniť vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností – stavieb v obci Višňové, ktoré sú 

neudržiavané, poškodené a staticky narušené, na povinnosť v zmysle platnej legislatívy 

uskutočniť nevyhnutné úpravy z hygienických, bezpečnostných, požiarnych a estetických 

dôvodov, resp. požiadať Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom o vydanie povolenia na 

odstránenie stavby 

 

- upozorniť vlastníkov – chovateľov hospodárskych zvierat v obci na porušovanie zákazu 

voľného pohybu zvierat na verejných priestranstvách v obci 

 

- zverejniť webovú stránku obce Višňové na úradnej tabuli a informovať verejnosť na 

možnosť uverejňovania inzertných oznamov a iných aktualitách z diania v obci na tejto 

stránke prostredníctvom obecného úradu, pričom poplatok za uverejnenie bude stanovený na 

nasledujúcom zasadnutí OcZ 
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13. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu a ukončení diskusie starosta obce poďakoval 

poslancom za účasť a za spoluprácu a službu v samospráve vo volebnom období 20006-2010. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

1.  Jaroslav Knap ................................ 2. Ľubomír Kúdela ........................................ 

 

 

 

 

 

Starosta obce, Jaroslav Bača                                               ......................................... 

´ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 24. novembra 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 


