
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 22. marca 2018 

(72-77) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 22.03.2018 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 12.12.2017 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31.12.2017 

4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2017 

5.  Výročná správa obce za rok 2017 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

7. Záverečný účtu obce k 31.12.2017 

8. Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2017 

9. Určenie platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2018 

10.  Určenie platu hlavného kontrolóra od 1.1.2018 

11. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2018 

12. Zmluva o predaji majetku obce – pozemok, kupujúci p. Ján Hluchý, Stará Turá 

13. Zámer predaj obecného pozemku, kupujúci Ján Pavelčiak, Jablonka 200 

14. Brigáda dňa 14.04.2018 (21.04.2018) – jarné upratovanie v obci a čistenie verejných 

priestranstiev a okolia miestnej komunikácie   

15. Rôzne   

 Žiadosť o poskytnutie FP: OZ Biliardový klub MRKAJ Hrachovište 

 Žiadosť o poskytnutie FP: Slovenský cykloklub Piešťany 

 Návrhy poslanca OZ p. Ľubomíra Kúdelu na riešenie niektorých nedostatkov v obci 

 Riešenie havarijného stavu RD Višňové 68 

 

 

Uznesenie č. 72 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

A.  k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. Uznesenie č. 67-71/2017 je splnené 

 

 

Uznesenie č. 73 

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 31.12.2017 

 

2. Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2017 

 

3. Správu o činnosti obecnej knižnice v roku 2017 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 
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5. Informáciu o plánovanom jarnom upratovaní v obci a jej okolí a čistenie verejných 

priestranstiev a okolia miestnej komunikácie a na cintoríne dňa 14.04.2018 

 

6. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, že na základe uznesenia č. 51/C6/2017 

zo dňa 30.03.2017 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím obecného zastupiteľstva 

podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 20 %, pričom – na základe § 3 ods. 1 

citovaného zákona – starostovi od 1.1.2018 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci 

kalendárny rok  

 

7. Návrhy poslanca OZ p. Ľubomíra Kúdelu na riešenie niektorých nedostatkov v obci 

 

 

 

Uznesenie č. 74 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

C.  s c h v a ľ u j e 

 

1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa  22.03.2018  

 

2. Záverečný účet obce Višňové za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie 

prebytku hospodárenia v sume 6 770,39 €, 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 6 770,39 € 

 

3. Výročnú správu obce za rok 2017 v celom rozsahu a bez výhrad 

 

4. Na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov: Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona 

s účinnosťou od 1.1.2018 zvýšenie minimálneho platu starostu obce Višňové Pavla Hluchého 

o 20 %. 

 

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 (954 €) 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% = 44 €/ mesačne. Takto stanovený plat hlavného 

kontrolóra s účinnosťou od 1.1.2018. 

 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2018 

 

7. Návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj obecných pozemkov:  KN-E diel 4 parc. 

40/3 výmera 23 m2 a diel 5 parc. 40/1 výmera 188 m2, výmera spolu 211 m2, ktoré sú súčasťou 

parcely 301/21 – ostatné plochy v k.ú. Višňové za kúpnu cenu 148,71 €, určenú podľa 

miestnych pomerov, kupujúci Ján Hluchý, Mierová 5/3, 916 01 Stará Turá, predávajúci Obec 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=4604854&FragmentId2=4604862
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Višňové. Predaj pozemku bol p. Jánovi Hluchému schválený Obecným zastupiteľstvom vo 

Višňovom dňa 21.06.2001 uznesením číslo 2/2001 za cenu 20 Sk za 1 m2 v celkovej sume 

4 480 Sk.  

Dohodnutú kúpno-predajnú cenu kupujúci dňa 17.06.2002 riadne zaplatil poštovou poukážkou 

v celkovej sume 4 480 Sk na bankový účet obce Višňové č. ú.: 24121202/0200 vo VÚB 

pobočka Trenčín. Po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy kupujúci nedopatrením nepodal návrh 

na vklad do katastra nehnuteľností a z tohto dôvodu sa nestal vlastníkom predmetnej 

nehnuteľnosti. 

 

8. Zámer: Predaj obecného pozemku:  

Kupujúci: 1. Ján Pavelčiak, 906 21 Jablonka 21 (ďalej ako Kupujúci v 1. rade)  

odpredať nehnuteľný majetok obce Višňové spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Višňové a to 

pozemok: KN-C parc. 89/1 výmera 61 m2 v k.ú. Višňové: za kúpnu cenu 244 €, určenú podľa 

miestnych pomerov, t.j. 4 € za 1m2. 
Ide o zámer predaja pozemku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, 

že ide o prevod pozemku nízkej výmery za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov, ktorý sa nachádza v  blízkosti rodinného domu Višňové č. 23, ktorý je v osobnom 

vlastníctve kupujúceho a hraničí s pozemkom parc. č. 89/2, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.  

Zámer kupujúceho je umiestniť na pozemku žumpu, ktorá bude  určená pre RD č. 23.  

Ide teda o prípad prikúpenia niekoľkých m2 pozemku, ktorý je účelný len pre konkrétneho 

záujemcu a preto nemá zmysel vykonávať prevod uvedeného majetku obce dražbou alebo 

obchodnou verejnou súťažou.  

 

 

Uznesenie č. 75 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

D.  u r č u j e 

 

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

 

2.  Zapisovateľa: Ľudmila Kubišová  

 

 

 

Uznesenie č. 76 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

E.  neschvaľuje 

 

1. Poskytnutie FP OZ MRKAJ Hrachovište na činnosť 

 

2. Poskytnutie FP Slovenskému cykloklubu na organizáciu cykloturistického podujatia 

Bláznivý cyklovýjazd 2 v termíne 7.4.2018 
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Uznesenie č. 77 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

F.  s ú h l a s í 

 
1. S odstránením stavby – RD Višňové 68 – stavba nie je evidovaná na LV, stojí na pozemku 

parcela registra „C“ číslo  398, výmera 326 m2, druh ZPL – parcela nie je evidovaná v KN a  

je súčasťou parcely registra „E“ 1563/51 výmera 327 m2, druh ZPLv k.ú. Višňové – parcela 

evidovaná na LV č. 1 – vlastník obec Višňové. 

Výsledkom prešetrenia stavebno-technického stavu stavby a na základe podaného podnetu zo 

dňa 21.03.2018 vlastníka susednej nehnuteľnosti p. Miroslava Beniana, Višňové 67 je zistenie, 

že stavba je v havarijnom stave, neudržiavaná, čiastočne spadnutá, nezabezpečená pred 

vstupom cudzích osôb a ohrozuje narušenou stabilitou zdravie a život osôb v jej blízkosti 

a najmä účastníkov cestnej premávky, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej blízkosti štátnej 

cesty III. č. 504 23 a hrozí nebezpečenstvo jej zrútenia na cestné teleso. 

Odpad vzniknutý pri odstránení stavby – tehla z nepálenej surovej hliny bude rozhrnutá po 

pozemku parc. č. 1563/51 na vyrovnanie terénu, zostatky z krovu a strešných lát budú použité 

na spálenie a strešná krytina bude odvezená na skládku odpadov určenú na recykláciu 

a zhodnocovanie stavebných odpadov. 

 
 

Hlasovanie: uznesenie číslo 72-77/2018 

Meno a priezvisko poslanca 72/1 73/1-7 74/1-8 75/1,2 76/1,2 77/1 

MIROSLAV BENIAN ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

JANA DULINKOVÁ  X X X X X X 

LUCIA KNAPOVÁ, MGR. ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

JAROSLAV KNAP ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

ĽUBOMÍR KÚDELA X X X X X X 

 

x – poslanec nebol prítomný - ospravedlnený 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Vo Višňovom, dňa 22.03.2018 

 

 

 

 


