
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 16. júna 2016 

 

( 35 - 38) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.6.2016 a voľba 

overovateľov 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 31. 3.2016 a 11.5.2016 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2016 

4.Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2016 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2016 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2015 

6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce  

o podaní Oznámenia za rok 2015 

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

8. Výmena okien na obecnom byte – schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF 

9. Rekonštrukcia budovy obecného úradu – schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF 

– výber dodávateľa stavebných prác 

10. Informácia o zrušení bankového účtu v Prima Banke pobočka Nové Mesto nad Váhom 

11. Schválenie zmluvy so spol. NATUR PACK 

12. Schválenie Kúpnopredajnej zmluvy – vozidlo Citroen Jumper 

13. Oprava výtlkov po miestnych komunikáciách – cenová ponuka na nákup materiálu 

14. Akcia: „Višňovská vatra“ 

 

 

 

Uznesenia č. 35 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

A.  k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. Uznesenie č. 26-31/2016 zo zasadnutia 31.3.2016 a uznesenie č. 32-34/2016 zo zasadnutia 

11.5.2016 sú splnené. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

B.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. Správu o hospodárení obce a plnenie finančného rozpočtu obce 31.3.2016 
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2. Správu nezávislého audítora Ing. Kvetoslavy Pavlovičovej, nezávislý audítor, číslo licencie 

SKAU 114 o audite účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2014 spracovanú dňa 29.4.2016, 

prílohou je List vedeniu – starostovi Obce Višňové a Dodatok správy audítora. Stanovisko 

audítora: „Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Višňové k 31. decembru 2015, na 

výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve.  

 

3. Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom, 

že verejný funkcionár obce podal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov verejných funkcionárov obce za rok 2015 v stanovenom termíne v súlade s ústavným 

zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. 

 

4. Správu o uskutočnení akcie: „Výmena okien a vchodových dverí na obecnom byte v budove 

MKS Višňové č. 12“ 

 

5. Výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia budovy obecného 

úradu“ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. Cenová ponuka od 

dodávateľa IZOTECH GROUP so sídlom v Novom Meste nad Váhom bola akceptovaná po 

preskúmaní a vyhodnotení predložených cenových ponúk od všetkých oslovených 

dodávateľov. 

 

 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

C.  s c h v a ľ u j e 

 

1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa  16.6.2016 a  určuje zapisovateľku  

Ľudmilu Kubišovú 

 

2. Zmeny rozpočtu obce Višňové k 30.6.2016 – rozpočtovým opatrením číslo 02/2016 

 

3. Použitie rezervného fondu vo výške 2508,35 € na obstaranie dlhodobého majetku – Výmena 

okien a vchodových dverí na obecnom byte v KMS Višňové č. 12. 

 

4. Použitie rezervného fondu vo výške 16 0000 € na obstaranie dlhodobého majetku – 

Rekonštrukcia budovy obecného úradu 

 

5. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

 

6. Zrušenie nepoužívaného bankového účtu v Prima Banke pobočka Nové Mesto nad Váhom 

a prevod zostatku finančných prostriedkov na ZBÚ vo VÚB pobočka Nové Mesto nad Váhom 

 

7.  Uzatvorenie „Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov“ a 

„Zmluvy o zabezpečení systému financovania triedeného zberu“ so spol. NATUR – PACK so 

sídlom v Bratislave 

 



 3 

8. Uzatvorenie Kúpno-predajnej zmluvy na nákup motorového vozidla CITROEN JUMPER 

v sume 4 990 s € s autobazárom TANEX s.r.o. so sídlom v Trnave. 

 

9.  Odstránenie výtlkov spôsobených prívalovými dažďami na miestnych komunikáciách v obci 

a to najmä pod cintorínom – havarijný stav s použitím studenej asfaltovej zmesi vo vreciach 

a použitie finančných prostriedkov z RF v sume 600 €.   

 

10. Uzatvorenie Zmluvy o dielo - zhotoviteľ: IZOTECH Group, spol. s r.o. so sídlom 

Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zastúpený:    Ing. Ivan Jaroš – konateľ 

prác „Rekonštrukcia budovy Obecného úradu“ v zmysle cenovej ponuky z  10.06.2016. 

 

11. Uskutočnenie akcie: „Višňovská vatra“ dňa 6.8.2016 

 

Uznesenie č. 38 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

D.  volí 

 

1. Overovateľov zápisnice: Lucia Knapová, Mgr. a Miroslav Benian 

 

 

Hlasovanie: uznesenie číslo 35 -38 

 

 

Meno a priezvisko 

poslanca 

35/1 

 

36/1,2,3,4,5 

 

37/1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10, 11 

 

38/1 

  

MIROSLAV BENIAN ZA ZA ZA ZA 

JANA DULINKOVÁ  X X X X 

LUCIA KNAPOVÁ, MGR. ZA ZA ZA ZA 

JAROSLAV KNAP X X X X 

ĽUBOMÍR KÚDELA ZA ZA ZA ZA 

 

x – poslanec nebol prítomný - ospravedlnený 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Lucia Knapová, Mgr............................... 2. Miroslav Benian ............................................. 

 

 

Starosta obce: Pavol Hluchý                                                       ............................................... 

 

 

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

 

 

 Vo Višňovom, dňa 16.6.2016 


