
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 3. júna 2009 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Jaroslav Bača  

dňa 3. júna 2009. 

Prítomní : vid. prezenčná listina  

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Dulinková a Vladimír Knap, 

písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová. 

Starosta konštatoval, že, sú prítomní všetci zvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva, teda obecné zastupiteľstvo je schopné prijať uznesenie.  

 

Program: 

1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2009 

 

2.  Žiadosť Ing. Alexandry Kovácsovej, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie 

pozemkov v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva 

 

3. Vyjadrenie spoločnosti Orange, a.s. Bratislava k žiadosti obce o výstavbu 

vysielača na zlepšenie pokrytia v obci 

 

4. Žiadosť o údržbu št.cesty III. triedy v úseku Višňové – Čachtice 

 

5. Preskúmanie opodstatnenosti umiestnenia príkazovej značky obmedzujúcej 

rýchlosť na 40 km/h na št. ceste III. tr. v úseku Višňové - Čachtice 

 

6. Úprava rozpočtu obce  

 

7. Rôzne – diskusia 

 

8. Záver  

 

 

1.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 4. 2009 
 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený zápis zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 

23. apríla 2009 a uznesenie číslo 1/2009 z tohto zasadania. Starosta obce konštatoval, že 

všetky body uznesenia sú splnené. Požiadal poslancov o vyjadrenie pripomienok a návrhov 

k zápisu a uzneseniu a  následne vyzval overovateľov o podpísania týchto dokumentov. 

 

 

 

 



 

2.  Žiadosť Ing. Alexandry Kovácsovej, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie 

pozemkov v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva 

 
Dňa 12. mája 2009 bola obecnému zastupiteľstvu doručená žiadosť Ing. Alexandry 

Kovácsovej, bytom Hurbanova 752/1, Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie pozemkov 

v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva Vaďovce – hospodársky dvor Višňové 

v celkovej výmere 3755 m2.  

Prítomný splnomocnený zástupca Ing. A. Kovácsovej Mgr. Jozef Kostka informoval obecné 

zastupiteľstvo o zámere kupujúcej strany k využitiu pozemkov, ktoré sú predmetom kúpy na 

investično-stavebnú činnosť. 

 

3. Vyjadrenie spoločnosti Orange, a.s. Bratislava k žiadosti obce o výstavbu 

vysielača na zlepšenie pokrytia v obci 

 
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli okrem iného prerokované 

sťažnosti a pripomienky občanov k nekvalitným službám mobilných operátorov v oblasti 

pokrytia obce mobilným signálom. 

Dňa 6. mája 2009 boli spoločnostiam T-Mobile Slovensko, a.s. Bratislava a Orange 

Slovensko, a.s. Bratislava zaslané písomné žiadosti o výstavbu vysielača na zlepšenie 

pokrytia v obci Višňové.  

Dňa 1. júna 2009 bola obci od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Bratislava doručená 

odpoveď na reklamáciu obce, kde bolo oznámené, že realizácia rozšírenia kapacity siete, 

ktorá by mala vplyv na kvalitu šírenia rádiového signálu GSM v obci Višňové, nie je 

v súčasnosti naplánovaná. 

 

4. Žiadosť o údržbu št.cesty III. triedy v úseku Višňové – Čachtice 
 

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne zaoberalo problematikou neúdržby štátnej cesty III. tr. č. 

504 23 v úseku Višňové - Čachtice. 

Starosta obce zvolá vo 14 dní odo dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva rokovanie 

s kompetentnými orgánmi, ktorého predmetom bude riešenie odstránenia uvedených 

nedostatkov v údržbe predmetného úseku štátnej komunikácie. 

 

 

5. Preskúmanie opodstatnenosti umiestnenia príkazovej značky obmedzujúcej 

rýchlosť na 40 km/h na št. ceste III. tr. V úseku Višňové – Čachtice 

 
Obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce preskúmať opodstatnenosť umiestnenia 

príkazovej značky obmedzujúcej rýchlosť na 40 km/h na št. ceste III. tr. V úseku Višňové – 

Čachtice. 

 

 

 

 

 
 



6. Úprava rozpočtu obce  
 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na úpravu rozpočtu obce z dôvodu 

prečerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov pri niektorých vybraných položkách 

rozpočtu. Úpravou je schválený rozpočet pre rok 2009 navýšený v časti bežný rozpočet- 

výdavky - položka 637011 EK 08209 – odmena pri poradenstve o získanie dotácií 

z Eurofondov pre spoločnosť Premier Consulting Komárno, s ktorou obec uzatvorila zmluvu 

na vypracovanie projektov na získanie FP z EF a odmena za vypracovanie statického posudku 

k projektom z EF, rozpočet je navýšený o sumu 1245 €. Finančné prostriedky na pokrytie 

uvedených bežných výdavkov  budú použité RF obce. V zmysle platných predpisov 

o účtovníctve obcí bol rozpočet o uvedenú sumu 1245 € navýšený v časti príjmové finančné 

operácie – prevody z RF. V ostatných častiach nebol úpravou rozpočet navyšovaný ani 

znižovaný. 

 

7. Diskusia 

 

8. Záver 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za účasť 

a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Jana Dulínková ................................ 2. Vladimír Knap ........................................ 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 3.6.2009 

 


