
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 27.februára  2008

Dňa  28.  februára  2008  zasadalo  Obecné  zastupiteľstvo  vo  Višňovom. 
Zasadnutie zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača. 
Prítomní : vid. prezenčná listina, 
Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí:  Ľubomír  Kúdela a Vladimír  Knap, 
písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
Starosta  konštatoval,  že  nakoľko  sú  prítomní  všetci  poslanci,  obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Program:
1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 12.12.2007

2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2007

3. Hospodárenie obce ku dňu 31.12.2007

4. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2007

5. Pracovný poriadok zamestnancov obce Višňové 

6. Pavol Marko ml.,  Višňové 88 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc.  č. 
183/2 v k.ú. Višňové

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
na roky 2007-2013 - II. časť 

8.  Žiadosť  obce  o poskytnutie  finančných  prostriedkov  z MF  SR  na 
individuálne potreby obce – určenie predmetu akcie

9. Správa starostu obce o údržbe štátnej cesty III/504 v úseku 
Višňové - Čachtice

10. Záver



1.  Kontrola uznesenia zo zasadania OcZ zo dňa 12.12.2007
Obecnému     zastupiteľstvu  bol predložený    zápis a   uznesenie číslo 04/2007 zo dňa 
12.  decembra  2007.  Starosta  obce  požiadal  poslancov  o vyjadrenie  svojich 
propomienok k uvedenému zápisu  a uzneseniu.  Pripomienky  neboli  podané  žiadne. 
Následne  starosta  obce  vyzval  overovateľov  o podpísnie  zápisu  a uznesenia. 
Konštatovla, že uznesenie č. 04/2007 je splnené.

2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31. 12. 2007
Poslanci  boli  informovaní  o plnení rozpočtu obce k 31.  12.  2007.  Plnenie rozpočtu 
obce je rozpracované vo výkaze Fin – SAM 2-04. Výkaz je prílohou číslo 1. k tomuto 
zápisu.

3. Hospodárenie obce ku dňu 31.12.2007
Hospodárenie obce ku dňu 31.12.2007 je rozpracované vo forme Poznámok,  ktoré 
budú tvoriť  prílohu k účtovnej  závierke za rok 2007.  Poznámky sú súčasťou tohto 
zápisu, príloha číslo 2.

4. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2007
V mesiaci január 2008 previedli určené inventarizačné komisie fyzickú inventarizáciu 
hmotného majetku obce. Súpis hmotného majetku obce podľa objektov ich uloženia je 
zapísaný  na  inventúrmych  zoznamoch,  súčasťou  ktorých  je  zoznam  vyradeného 
majetku. Hlavná inventarizačná komisia v zložení:
Predseda: Jaroslav Bača
Členovia: Vladimír Knap, Ing. a Jana Dulinková
uskutočnili  dozor  a kontrolu  nad  prevedením  inventarizácie.  Správa  hlavnej 
inventarizačnej komisie k prevedeniu inventarizácie majetku obce so stavom k 31.12. 
2007 je prílohou číslo 3. k tomuto zápisu. 

5. Pracovný poriadok zamestnancov obce Višňové 
Obecnému bol predložený dokument: Pracovný poriadok zamestnancov obce Višňové. 
K uvedenému vnútornému predpisu obce neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. 
Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu uvedený predpis schváliť.

6. Pavol Marko ml.,  Višňové 88 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc.  č. 
183/2 v k.ú. Višňové
Dňa 3.1. 2008 podal na tunajší obecný úrad Pavol Marko ml.,  bytom Višňové 88, 
žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 183/2 v k.ú. Višňové o výmere 69 m2. Žiadateľ 
v roku  2007 nadobudol  do  vlastníctva  susediacu  nehnuteľnosť  –  parc.  č.  184,  kde 
v dudúcnosti plánuje výstavbu rodinného domu. Predmetnú nehnuteľnosť chce využiť 
ako súčasť stvebného pozemku.

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
na roky 2007-2013 - II. časť 
Poslancom bol predložená na posúdenie a schválenie II. časť PHSR, ktorý pre obec 
spracúva Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra. 
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8.  Žiadosť  obce  o poskytnutie  finančných  prostriedkov  z MF  SR  na 
individuálne potreby obce – určenie predmetu akcie
Starosta  obce  informoval  poslancov o zámere  obce  požiadať  MF SR o poskytnutie 
dotácie na individuálne potreby obce na rok 2008 a zároveň predložil návrh žiadať 
finančné  prostiedky  na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  v obci  alebo  na  opravu 
strechy na budove obecného úradu. Výška dotácie o ktorú obec bude žiadať sa upresní 
v žiadosti podľa cenových ponúk.

9. Správa starostu obce o údržbe štátnej cesty III/504 v úseku 
Višňové - Čachtice
Starosta  obce  informoval  poslancov  o rokovaní  s predstaviteľmi  Slovenskej  správy 
ciest, Trenčín k zimnej údržbe štatnej cesty III/504 v úseku Čachtice –Višňové, ktorá 
je v zimných mesiacoch označená ako neurdžiavaný úsek. 

10. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za účasť 
a zasadnutie obecného zastuzpiteľstva vyhlásil za ukončené.

Overovatelia zápisnice:
1.  Ľubomír Kúdela ................................ 2. Vladimír Knap ........................................

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

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

Vo Višňovom, dňa 27.2. 2008

3


