Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 21. marca 2019
(7-13)
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Návrh programu rokovania OcZ dňa 21.3.2019 a určenie overovateľov a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 1.12.2018
3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31.12.2018
4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2018
5. Výročná správa obce za rok 2018
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018
7. Záverečný účtu obce k 31.12.2018
8. Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2018
9. Určenie platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2019
10. Určenie platu hlavného kontrolóra od 1.1.2019
11. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019
12. Zmluva o predaji majetku obce – pozemok KN-C, prac. č. 138 k.ú. Višňové výmera 107
m2, kupujúci Pavol Plašienka
13. Voľba predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu
14. Smernica č. 1/2019 – o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel
15. Brigáda dňa 13.4.2019 – jarné upratovanie v obci a čistenie verejných priestranstiev
a okolia miestnej komunikácie
16. Rôzne










Žiadosť o poskytnutie FP: Slovenský cykloklub Piešťany
Návrhy poslancov na riešenie niektorých nedostatkov v obci
Odstránenie stavby RD č. 68 – dokončenie búracích prác
Návrh na vypracovanie cenovej ponuky – kanál pri RD č. 33
Zabezpečiť nákup rohoží na detské ihrisko
Riešiť formou reklamácie opravu miestnych komunikácií tryskovou metódou
Schválenie poplatku za smetnú nádobu
Schválenie poplatku za energie pri prenájme MKS
Informácia – žiadosť obce pre rok 2020 o poskytnutie FP z MF na obnovu vojnového
hrobu Pavel Kulíšek na miestnom cintoríne, predpokladané náklady 4000 € (80 % ŠR
a 20% obec)
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Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
A. k o n š t a t u j e, ž e
1. Uznesenie č. 1-6/2018 je splnené
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ

JAROSLAV KNAP

X

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

X

Neprítomní: -

-

Uznesenie číslo 7/2019 bod. č. 1 je prijaté

Uznesenie č. 8
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 k 31.12.2018
2. Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2018
3. Správu o činnosti obecnej knižnice v roku 2018
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018
5. Informáciu o plánovanom jarnom upratovaní v obci a jej okolí, čistenie verejných
priestranstiev a okolia miestnej komunikácie a na cintoríne, upratovanie v DS a odstraňovanie
drevnej hmoty po výrube drevín v okolí domu smútku – zmena termínu z 13.4.2019 na
6.4.2019
7. Návrhy poslancov na riešenie niektorých nedostatkov v obci:
 Odstránenie stavby RD č. 68 – dokončenie búracích prác
 Návrh na vypracovanie cenovej ponuky – kanál pri RD č. 33
 Návrh na nákup rohoží na detské ihrisko
 Návrh reklamácie opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou
8. Informácia – žiadosť obce pre rok 2020 o poskytnutie FP z MF na obnovu vojnového hrobu
Pavel Kulíšek na miestnom cintoríne, predpokladané náklady 4000 € (80 % ŠR a 20% obec)
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1,2,3,4,5,6,7,8
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ
X

Neprítomní: -

JAROSLAV KNAP
X

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

Uznesenie číslo 8/2019 bod č. 1,2,3,4,5,6,7,8 je prijaté
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Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
C. s c h v a ľ u j e
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2019
2. Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie
prebytku hospodárenia v sume 4 576,54 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na: tvorbu rezervného fondu vo
výške 100 % t.j. suma 4 576,54.
3. Výročnú správu obce za rok 2018 v celom rozsahu a bez výhrad
4. Plat starostu obce Višňové zmysle § 11, ods. 4 písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Plat starostu obce je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok t.j. rok 2018 (1013 €) a násobku podľa § 4,
ods. 1, bod 1, čo v podmienkach obce Višňové predstavuje 1,65 násobok (do 500 obyvateľov)
a § 4 ods. 5 zákona č. 253/1994, čo v podmienkach obce Višňové predstavuje koeficient 0,3
(úväzkový starosta).
Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov
obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov podľa a § 4 ods. 2 citovaného zákona sa
zvyšuje minimálny plat starostu obce Višňové Pavla Hluchého o 13 %. Takto stanovený plat
starostu s účinnosťou od 1.1.2019 je mesačne 568 €.
5. Plat hlavného kontrolóra obce Višňové podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Plat hlavného kontrolóra obce je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v
národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok (1013 €) a koeficientu podľa počtu obyvateľov, čo
v podmienkach obce Višňové predstavuje 1,15 (do 500 obyvateľov) a súčinu schválenej dĺžky
pracovného úväzku, čo je v obci Višňové 4% = 47 €/ mesačne. Takto stanovený plat hlavného
kontrolóra s účinnosťou od 1.1.2019.
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2019
7. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku KN-C parc. č. 138, druh pozemku
zastavené plochy a nádvoria o výmere 107 m2 v k.ú. Višňové, za kúpnu cenu 428 €, slovom
štyristodvadsaťosem eur, kupujúci: Pavol Plašienka, rod. Plašienka, bytom 916 13 Vďovce 39,
nar. 31.10.1974, predávajúci: Obec Višňové so sídlom 916 16 Obecný úrad Višňové 60, IČO
00312151, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zámer na predaj nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. II ods. 1 kúpnej zmluvy schválilo Obecné
zastupiteľstvo vo Višňovom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov dňa 22.10.2018
uznesením číslo 87-5/2018, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za prijatie uznesenia
o zámere predaja pozemku hlasovalo 5 z 5-tich.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že ide o prevod pozemku nízkej výmery, cez ktorý vstupuje
kupujúci k pozemku KN-C parc. č. 137/1 a k rodinnému domu Višňové s.č. 19, ktoré sú v jeho
osobnom vlastníctve.
8. Smernicu č. 1/2019 – o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel
9. Cenu 20 € za predaj za 1 ks smetnej nádoby z inventárnych zásob obce
10. Cenu za spotrebu 1 KWh elektriky – 0,30 € a cenu za spotrebu 1 m3 plynu – 0,70 € pri
prenájme priestorov v MKS od 1.1.2019
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ

JAROSLAV KNAP

X

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

X

Neprítomní: -

Uznesenie číslo 9/2019 bod č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 je prijaté

Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
D. u r č u j e
1. Overovateľov zápisnice: Dominika Dulínková a Jaroslav Knap
2. Zapisovateľa: Ľudmila Kubišová
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1,2
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ
X

JAROSLAV KNAP
X

Neprítomní: -

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

Uznesenie číslo 10/2019 bod č. 1,2 je prijaté

-

Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
E. neschvaľuje
1. Poskytnutie FP Slovenskému cykloklubu na organizáciu cykloturistického podujatia
Bláznivý cyklovýjazd 3 v termíne 6.4.2019
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ
X

Neprítomní: -

JAROSLAV KNAP
X

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

Uznesenie číslo 11/2019 bod č. 1 je prijaté

-
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Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
F. z r i a ď u j e
1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce,
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ

JAROSLAV KNAP

X

X

Neprítomní: -

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

Uznesenie číslo 12/2019 bod č. 1 je prijaté

-

Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
G. v o l í
1. Predsedu a členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov
obce, ktorá je kompetentným orgánom obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných
Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce
v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov a výsledok hodnotení predkladá obecnému zastupiteľstvu.
Komisia vykonáva zároveň ďalšie úlohy na ochranu verejného záujmu v súlade s citovaným
zákonom.
Predseda: Jaroslav Knap - Smer – sociálna demokracia
Členovia: Miroslav Benian - Slovenská národná strana
Dominika Dulínková - nezávislá kandidátka
Hlasovanie: x poslanec hlasoval za bod č. 1
MIROSLAV BENIAN
ZA
X
PROTI
ZDRŽAL SA
Prítomní: 5 poslancov

DOMINIKA DULÍNKOVÁ

JAROSLAV KNAP

X

Neprítomní: -

X

LUCIA KNAPOVÁ, MGR.

ĽUBOMÍR KÚDELA

X

X

Uznesenie číslo 13/2019 bod č. 1 je prijaté

Overovatelia zápisnice:
1. Dominika Dulínková .................................

2. Jaroslav Knap ...................................

Starosta obce: Pavol Hluchý

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

Zapísala: Ľudmila Kubišová

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

Vo Višňovom, dňa 21.3.2019

-

