Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 26. augusta 2010
Dňa 26. augusta 2010 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom. Zasadnutie zvolal
starosta obce p. Jaroslav Bača. Prítomní : vid. prezenčná listina.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Dulinková a Pavol Hluchý, písaním zápisnice
bola poverená Ľudmila Kubišová. Starosta obce konštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, teda zastupiteľstvo je schopné prijímať uznesenia.
Program:
1. Ţiadosť - Radovan Durec, Višňové 37 zo dňa 5.1.2010 o vyjadrenie k usporiadaniu
pozemku – vid. GP číslo 43580718-114/2009, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Petkanič dňa
28.06.2009
2. Kontrola uznesenia zo zasadania OcZ zo dňa 25.6. 2010
3. Hospodárenie obce k 30.6.2010
4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Višňovom –
(návrh na schválenie)
5. Štatút obce Višňové – (návrh na schválenie)
6. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach obce Višňové –
(návrh na schválenie)
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom ( návrh na schválenie)
8. Správa o priebehu prác - Rekonštrukcia MKS Višňové I. etapa spolufinancovaných
z fondov európskych spoločenstiev – formy financovania akcie
9. Správa o rekonštrukcií DS ( finančné prostriedky poskytnuté z MF SR v sume 13.000,- €obec je povinná poskytnúť na akciu najmenej 10 % z vlastných zdrojov)
10. Správa - Referendum 2010, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2010
11. Správa o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010
12. Určenie volebného obvodu v obci Višňové
Návrh uznesenia: „ Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určuje pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 27.11.2010 jeden volebný obvod pre obec Višňové.“
13. Schválenie počtu poslancov, ktorý sa bude v obci voliť
( moţnosť v zmysle zák. – obec do 500 obyv. počet poslancov 3-5)
Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom
období 2010-2014 sa bude v obci Višňové voliť 5 poslancov.“
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14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2010-2014
Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom
období 2010-2014 bude starosta obce Višňové vykonávať funkciu v skrátenom rozsahu na
25%.“
15. Hlavný kontrolór obce – Danka Naďová – žiadosť o uvoľnenie z funkcie
16. Voľba nového kontrolóra obce Višňové –
Návrh: Jozef Gúčik, Podolie 505 na obdobie od 01.10.2010 do 30.09.2016
17. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v NM n/V – Informácia
k rekonštrukcií a modernizácií úsekov ciest III/499 24 a III/504 23
18. Diskusia
19. Záver

1. Ţiadosť - Radovan Durec, Višňové 37 zo dňa 5.1.2010 o vyjadrenie k usporiadaniu
pozemku – vid. GP číslo 43580718-114/2009, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Petkanič dňa
28.06.2009
Obecné zastupiteľstvo sa na začiatku zaoberalo prvým bodom programu a tým bola ţiadosť p.
Radovana Durca, Višňové 37 zo dňa 5.1.2010 o vyjadrenie k usporiadaniu pozemku – vid. GP
číslo 43580718-114/2009, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Petkanič dňa 28.06.2009. Po
rozsiahlej rozprave a diskusií, obecné zastupiteľstvo odporučilo ţiadateľovi, aby svoju
ţiadosť postúpil na Lesy SR, ul. Hodţova 38, 911 52 Trenčín.
2. Kontrola uznesenia zo zasadania OcZ zo dňa 25.6. 2010
Poslancom bol predloţený zápis a uznesenie z predchádzajúceho zasadania obecného
zastupiteľstva, t.j. zo dňa 25. júna 2010 a uznesenie z tohto zasadania číslo 01/2010, starosta
obce konštatoval, ţe uznesenie z tohto zasadania je splnené.
3. Hospodárenie obce k 30.6.2010
Účtovníčka obce predloţila poslancom správu o hospodárení a čerpaní finančného rozpočtu
obce Višňové k 30.6.2010, správa o hospodárení je prílohou číslo 01. k tejto zápisnici.
4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
V zmysle platnej legislatívy a zmien v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, bol poslancom predloţený návrh na schválenie nového Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva vo Višňovom zo dňa 26.8.2010. Po oboznámení poslancov
s príslušným predpisom, starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu uvedený dokument
schváliť.
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5. Štatút obce Višňové
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územia obce
Višňové nový Štatút obce zo dňa 26.8.2010. Po oboznámení poslancov s príslušným
predpisom, starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu uvedený dokument schváliť.
6. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach obce Višňové
Poslancom bol predloţený návrh na schválenie dokumentu Zásady postupu pri vybavovaní
sťaţností v podmienkach Obce Višňové zo dňa 26.8.2010.
Dôvodová správa k Zásadám postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach Obce
Višňové. Dňa 4.12.2009 bol prijatý nový zákon o sťaţnostiach č. 9/2010 Z. z. s účinnosťou od
1.2.2010. Podľa § 26 ods. 3 a § 11 ods. 1 tohto zákona je obec ako orgán verejnej správy
povinná upraviť vybavovanie sťaţnosti svojím vnútorným predpisom do 6 mesiacov od
účinnosti zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach. Starosta obce predloţil návrh na uznesenie na
prijatie týchto zásad.
7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
V zmysle § 11 ods. 4 písm. k) v spojení § 25 ods.9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bol poslancom predloţený návrh na schválenie týchto
zásad.
8. Správa o priebehu prác - Rekonštrukcia MKS Višňové I. etapa spolufinancovaných
z fondov európskych spoločenstiev – formy financovania akcie
Starosta obce informoval prítomných o realizácií a financovaní akcie Rekonštrukcia MKS
Višňové I. etapa, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho spoločenstva, pričom na
predmetnú akciu je schválený nenávratný finančný príspevok 34.039,62 €. Financovanie I.
etapy prác bude realizované formou refundácie, pričom Obec bude hradiť dodávateľské
faktúry z vlastných zdrojov – z finančných prostriedkov z rezervného fondu a následne
poţiada o refundáciu poskytovateľa podpory – Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom
v Bratislave.
9. Správa o rekonštrukcií DS ( FP poskytnuté z MF SR v sume 13.000,- €- obec je povinná
poskytnúť na akciu najmenej 10 % z vlastných zdrojov)
Starosta obce predloţil poslancom návrhy projektov na akciu Rekonštrukcia Domu smútku
Višňové, ktoré vyhotovila firma M3Atelier, Ing. Miloš Šimončič, CsC, kpt. Nálepku 1, Nové
Mesto nad Váhom. Na uvedenú akciu má obec priznanú nenávratnú dotáciu z Ministerstva
financií Slovenskej republiky v sume 13.00000 €, pričom obec sa musí na tejto akcií podieľať
ako spolufinancovateľ sumou najmenej 10% z vlastných zdrojov.
10. Správa - Referendum 2010, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2010
Poslancom bola predloţená správa o organizačno-technických prípravách obce na
Referendum 2010, ktoré sa bude konať dňa 18. 9. 2010, v ktorom oprávnení občania budú
rozhodovať o piatich otázkach. V obci Višňové je vytvorený 1 okrsok na hlasovanie
v referende a miestnosť na hlasovanie bude v budove Obecného úradu Višňové.
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11. Správa o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 27.11.2010
Poslanci boli informovaní o nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia dňa
27.11. 2010.
12. Určenie volebného obvodu v obci Višňové
V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s organizačno-technickom zabezpečení volieb obecné zastupiteľstvo určí
a zverejní volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa v nich volí.
Návrh uznesenia: „ Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 9 ods. 2 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí určuje pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 27.11.2010 jeden volebný obvod pre obec Višňové.“
13. Schválenie počtu poslancov, ktorý sa bude v obci voliť
( moţnosť v zmysle zák. – obec do 500 obyv. počet poslancov 3-5)
Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom
období 2010-2014 sa bude v obci Višňové voliť 5 poslancov.“
14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie 2010-2014
V súlade so zákonom č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu
funkcie starostu obce na celé volebné obdobie najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami
to je do 29.8.2010.
Návrh uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo volebnom
období 2010-2014 bude starosta obce Višňové vykonávať funkciu v skrátenom rozsahu na
25%.“
15. Hlavný kontrolór obce – Danka Naďová – žiadosť o uvoľnenie z funkcie
Dňa 4.8.2010 doručila hlavná kontrolórka obce Danka Naďová, bytom Višňové 101 ţiadosť
o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov. Starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu
ţiadosti hlavnej kontrolórky vyhovieť.
16. Voľba nového kontrolóra obce Višňové
Obecné zastupiteľstvo prejednalo prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra obce Višňové,
ktorú podal na Obecný úrad Višňové Bc. Jozef Gúčik, bytom Podolie 505.
17. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v NM n/V
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v NM n/V podal dňa 25.8.2010
informácia ţiadosť TSK v Trenčíne na predĺţenie platnosti termínu
Rekonštrukcia
a modernizácia úsekov ciest III/499 24, III/499 26 a III/504 23 v úseku Čachtice – Podkylava,
pričom stavebné práce budú ukončené najneskôr do 31.12.2012.
18. Diskusia
Poslancom bol predloţený ďakovný list starostu obce Ţďaňa za darované finančné
prostriedky vyzbierané v obciach okresu Nové Mesto nad Váhom prostredníctvom verejnej
zbierky, ktorú zorganizoval SÚS v Novom Meste nad Váhom na pomoc obciam a ich
obyvateľom postihnutých povodňami v roku 2010. Celková čiastka vyzbieraná vo všetkých
obciach okresu, ktoré sa do zbierky zapojili bola 15 113,43, v našej obci sa vyzbieralo 237 €,
obec sa týmto zaradila medzi tri obce okresu, v ktorých občania prispeli najviac.
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19. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil
zasadnutie za ukončené.

Overovatelia zápisnice:

1. Jana Dulinková ................................ 2. Pavol Hluchý ........................................

Starosta obce, Jaroslav Bača
´

.........................................

Zapísala:

.........................................

Ľudmila Kubišová

Vo Višňovom, dňa 26. augusta 2010

