
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 25. júna 2010 

 

 
Dňa 25. júna 2010 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie zvolal starosta 

obce p. Jaroslav Bača.  

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

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

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. Starosta obce p. Jaroslav Bača a poslankyňa OcZ 

p. Jana Dulinková sa ospravedlnili. 

Zasadnutie viedol Pavol Hluchý, zástupca starostu obce Višňové, konštatoval, že nakoľko je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 16.12. 2009 

2. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2009 

3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009 

4. Hospodárenie obce ku dňu 31.3. 2010 

5. Úprava rozpočtu k 30.6.2010 

6. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2009 

7. Výsledky volieb do NR SR dňa 12.6.2010 

8. Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2009 

9. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009 

10. Záver 

 

 

1.  Kontrola uznesenia číslo 04/2009 zo zasadania obecného zastupiteľstva 

     zo dňa 16.12. 2009 

Zástupca starostu obce predložil poslancom uznesenie číslo 04/2009 zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.12.2009, konštatoval, že uznesenie z tohto zasadnutia je 

splnené. 

 

2. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2009 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený dokument „Záverečný účet obce k 31.12.2009“, 

vyhotovený dňa 8.3.2010, súčasťou ktorého sú „Poznámky ku dňu 31.12.2009“, vyhotovené 

dňa 3.3.2010. Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené úplné znenie oboch dokumentov, 

ktoré zároveň tvoria prílohu k číslo 1. k tomuto zápisu. Prerokovanie Záverečného účtu obce 

za rok 2009 sa uzatvára výrokom „Celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje v plnom 

rozsahu bez výhrad“. Zástupca starostu po prerokovaní tohto dokumentu odporučil obecnému 

zastupiteľstvu záverečný účet schváliť v takom rozsahu ako je uvedené vo výrokovej časti. 

 

3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009 

Dňa 10.1. 2010 predložila Ústredná inventarizačná komisia vo Višňovom Správu o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 /ďalej len 

„správa“/. Ústredná inventarizačná komisia zhodnotila výsledky Dielčích inventarizačných 

komisií, pričom nezistila pri uskutočnení inventarizácie žiadne nedostatky. Správa je súčasťou 

tejto zápisnice – príloha č. 2. 
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4. Hospodárenie obce ku dňu 31. 3. 2010 

Ďalším bodom programu bola správa o hospodárení a plnení rozpočtu obce Višňové k 31. 3. 

2010. Správa o hospodárení je prílohou číslo 3. k tomuto zápisu, je spracovaná v zmysle 

platnej legislatívy o účtovníctve v členení podľa druhu rozpočtu a podľa jednotlivých 

položiek. Schválený rozpočet na rok 2010 bol v 1.štvrťroku 2010 upravovaný pri 6-tich 

rozpočtových výdavkových a príjmových položkách, celkový rozpočet nebol menený, 

upravovaný bol iba presunom finančných prostriedkov pri vybraných príjmových 

a výdavkových položkách, pričom tieto úpravy schválil v rámci svojich kompetencií starosta 

obce. Správa – Úprava rozpočtu k 31.3.2010 je prílohou číslo 4. k tomuto zápisu. 

 

5. Úprava rozpočtu k 30.6.2010 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.6.2010, ktorý je 

prílohou číslo 5. k tomuto zápisu. 

 

6. Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky za rok 2009 

Nezávislý audítor Ing. Miroslav Rojko uskutočnil audit účtovnej závierky obce Višňové 

a správu o uskutočnení auditu predložil dňa 24. mája 2010. Výrok audítora je: „Podľa môjho 

názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu obce 

Višňové k 31. decembru 2009, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k 

danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“ Správa audítora je prílohou číslo 6. 

k tomuto zápisu.“ 

 

7. Výsledky volieb do NR SR dňa 12.6.2010 

Zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie vo Višňovom p. Ľudmila Kubišová predložila 

poslancom Zápisnicu o priebehu a s výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Višňové č. 1 vo 

voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 12. júna 2010. Kópia 

zápisnice je prílohou číslo 7. k tomuto zápisu. 

 

8. Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2009 

Knihovníčka Obecnej knižnice vo Višňovom predložila obecnému zastupiteľstvu Správu 

o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2009, ktorá je prílohou číslo 8. k tomuto 

zápisu. 

 

9. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009 

Poslanec p. Jaroslav Knap predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie 

návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2009, ktorý vypracovala kronikárka obce Višňové 

Mgr. Jarmila Knapová. Požiadal poslancov o vyjadrenie s k uvedenému návrhu a o jeho 

schválenie. 

 

10. Záver  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupca starosta obce poďakoval poslancom za 

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

 

Zástupca starostu obce : Pavol Hluchý                               ......................................... 

 

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

Vo Višňovom, dňa 25. júna 2010 


