
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 18. júna 2015 

 
( 12-16) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 
1. Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.6.2015 a voľba overovateľov 
2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 26. marca 2015 
3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2015 
4.Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2015 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2015 
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2015 
6.  Audit účtovnej závierky za rok 2014 
7. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 
o podaní Oznámenia za roky 2013 a 2014 
8. Žiadosť Branislav Dlhý, Hrachovište 169 o prenájom pozemku v k.ú. Višňové 
9. Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov obce Višňové 
10. Vnútorný predpis: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných 
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. 
11. Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia strechy na budove obecného 
úradu – schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce na predmetnú akciu 
12. Rôzne 
 
 
 

Uznesenia č. 12 
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 
 
A.  k o n š t a t u j e,  ž e 
 
1. Uznesenie č. 7-11 zo zasadnutia 26.3.2015 je splnené 
 

 
 

 
Uznesenie č. 13 

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 31.3.2015 
 
2. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2015 
 
3. Správu nezávislého audítora Ing. Kvetoslavy Pavlovičovej, nezávislý audítor, číslo licencie 
SKAU 114 o audite účtovnej závierky za rok končiaci 31.12.2014 spracovanú dňa 
19.05.2015, prílohou je List vedeniu – starostovi Obce Višňové a Dodatok správy audítora. 
Stanovisko audítora: „Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých 
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významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Višňové k 31. 
decembru 2014, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému 
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  
 
4. 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 mesta za roky 2013 a 2014 v stanovenom 
termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
5. Vnútorný predpis Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných 
v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. 
 
 

Uznesenie č. 14 
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 
 
C.  s c h v a ľ u j e 
 
1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa  18.6.2015 a  určuje zapisovateľku  
Ľudmilu Kubišovú 
 
2. Zmeny rozpočtu obce Višňové k 30.6.2015 – rozpočtovým opatrením číslo 02/2015 
a čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 429 € na nákup obecnej 
kosačky. 
 
3. Schvaľuje prenájom pozemku vo vlastníctve obce Višňové, ktorý sa nachádza v blízkosti 
Čachtického hradu - žiadateľ p. Branislav Dlhý, bytom Hrachovište 169 o prenájom pozemku 
v k.ú. Višňové, parcela číslo 1528/1 na letnú sezónu od 1.4. do 15.10.  za účelom 
ambulantného predaja zmrzliny.  
Podmienky prenájmu: prenajímaná plocha 50 m2, obdobie prenájmu do 15.10. 2015, suma za 
prenájom 100,00 €/ rok. Ďalšie  podmienky prenájmu budú uvedené v zmluve o prenájme 
pozemku. 
 
4. Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov obce Višňové zo dňa 
18.6.2015.  
 
5. Realizáciu rekonštrukcie strechy na budove obecného úradu a použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu na financovanie predmetnej akcie. 

 
 

Uznesenie č. 15 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 
 
D.  volí 
 
1. Overovateľov zápisnice: Jana Dulinková a Ľubomír Kúdela 
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Uznesenie č. 16 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 
 
D.  ukladá 
 
1. Vypracovať nájomnú zmluvu s prenajímateľom: Branislav Dlhý, bytom Hrachovište 169 
o prenájom pozemku v k.ú. Višňové, parcela číslo 1528/1 na letnú sezónu od 1.4. do 15.10.  
za účelom ambulantného predaja zmrzliny.                                      Zodpovedný: starosta obce 
 
2. Podľa zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov povinnosť  vytvoriť podmienky na 
archivovanie dokumentov z komisie a to takým spôsobom, akým mu to ukladá zákon. 
/ archivujú a ukladajú sa v sídle obecného úradu tak, aby k nim mal prístup len predseda 
komisie.                                                                                               Zodpovedný: obecný úrad 
 
 
Hlasovanie: uznesenie číslo 12-16/2015 
 
 

Meno a priezvisko 
poslanca 

12/1 
 

13/1,2,3,4,5 
 

14/1,2,3,4,5 
 

15/1 
  

16/1,2 

MIROSLAV BENIAN ZA ZA ZA ZA ZA 

JANA DULINKOVÁ  ZA ZA ZA ZA ZA 

LUCIA KNAPOVÁ, MGR. X X X X X 

JAROSLAV KNAP ZA ZA ZA ZA ZA 

ĽUBOMÍR KÚDELA ZA ZA ZA ZA ZA 

 
x – poslanec nebol prítomný - ospravedlnený 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
1.  Jana Dulinková .................................    2. Ľubomír Kúdela  .............................................. 
 
 
 
Starosta obce: Pavol Hluchý                                                       ............................................... 
 
 
 
Zapísala: Ľudmila Kubišová                                                    .................................................  
 
 
  
Vo Višňovom, dňa 18.03.2015 
 
 


