
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 22. septembra 2016 

 

( 39 - 42) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.9.2016 a voľba 

overovateľov 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 16.6.2016 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6.2016 

4. Zmena rozpočtu obce k 22.9.2016 

5. Návrh na dokončenie rekonštrukcie obecného úradu – exteriér – oplotenie, prístupový 

chodník - dlažba 

6. Schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na dokončenie stavených prác 

uvedených v bode 5 

7. Návrh na prerokovanie nájmu za obecný byt č. 12 a zvýšenie mesačného nájomného 

z dôvodu výmeny okien a vchodových dverí  

8. Informácia o priebehu rekonštrukcie budovy obecného úradu 

9. Informácia o príprave spoločného posedenia seniorov a jubilantov v roku 2016 

10.Rôzne:  

 Výrub dreviny – lipa pri č. 4 

 Zaslať žiadosť SVP š.p., OZ Piešťany na vykonanie protipovodňových opatrení  a na 

zabezpečenie odstránenia nežiaducej vegetácie z vodného toku Jablonky. V  koryte 

vodného toku vyrastajú dreviny, ktoré tvoria prekážky a obmedzujú plynulé prúdenie 

vody 

 

 

Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

A.  k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. Uznesenie č. 35-38/2016 zo zasadnutia 16.6.2016 je splnené 

 

 

Uznesenie č. 40 

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 30.6.2016 

 

2. Správu o ukončení stavebných prác – Rekonštrukcia budovy obecného úradu, ktorá prebehla 

v mesiaci august a september 2016. Stavebné práce realizovala fi. IZOTECH Group, spol. s r.o. 

Nové Mesto nad Váhom a celková cena prác bola 15 348,83 €. 
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3. Informáciu o príprave spoločného posedenia seniorov a jubilantov v roku 2016, ktoré 

sa uskutoční dňa 22.10.2016 v priestoroch MKS vo Višňovom a ktoré bude spojené 

s kultúrnym programom a občerstvením pre pozvaných hostí. 

 

4. Informáciu o plánovanom výrube a zvážení všetkých možností týkajúcich sa výrubu dreviny 

– lipa pri dome č. 4 

 

5. Návrh na odoslanie žiadosti SVP, š.p. Piešťany na odstránenie náletových drevín v koryte 

vodného toku Jablonka v intraviláne obce 

 

 

Uznesenie č. 41 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

C.  s c h v a ľ u j e 

 

1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa  22.9.2016 a  určuje zapisovateľku  

Ľudmilu Kubišovú 

 

2. Zmeny rozpočtu obce Višňové k 22.9.2016 – rozpočtovým opatrením číslo 03/2016 

 

3. Návrh starostu obce na  ukončenie rekonštrukcie obecného úradu – II. etapa – exteriér – 

dobudovanie prístupového chodníka, položenie dlažby, výmena oplotenia a informačnej tabule 

pred budovou obecného úradu. 

 

4. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5000 € na obstaranie 

dlhodobého majetku – Rekonštrukcia obecného úradu II. etapa – exteriér - dobudovanie 

prístupového chodníka, položenie dlažby, výmena oplotenia a informačnej tabule pred budovou 

obecného úradu. 

 

5. Zvýšenie mesačného nájmu za obecný byt Višňové č. 12 o 7 €ú mesiac s účinnosťou od 

1.1.2017 

 

Uznesenie č. 42 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

D.  volí 

 

1. Overovateľov zápisnice: Lucia Knapová, Mgr. a Ľubomír Kúdela 
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Hlasovanie: uznesenie číslo 39 - 42 

 

 

Meno a priezvisko 

poslanca 

39/1 

 

40/1,2,3,4,5 

 

41/1,2,3,4,5 

 

42/1 

  

MIROSLAV BENIAN ZA ZA ZA ZA 

JANA DULINKOVÁ  ZA ZA ZA ZA 

LUCIA KNAPOVÁ, MGR. ZA ZA ZA ZA 

JAROSLAV KNAP ZA ZA ZA ZA 

ĽUBOMÍR KÚDELA ZA ZA ZA ZA 

 

x – poslanec nebol prítomný - ospravedlnený 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Lucia Knapová, Mgr............................... 2. Ľubomír Kúdela ............................................. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 Vo Višňovom, dňa 22.9.2016 

 


