
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Višňové zo dňa 30. marca 2017 

 

(49-54) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 30.3.2017 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 15.12.2016 a 13.02.2017 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31.12.2016 

4. Výsledky inventarizácie k 31.12.2016 

5.  Výročná správa obce za rok 2016 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

7. Záverečný účet obce k 31.12.2016 

8. Úprava rozpočtu obce k 31.3.2017 - Čerpanie rezervného fondu na nákup tlačiarne EPSON  

9. Správa o činnosti Obecnej knižnice vo Višňovom za rok 2016 

10. Určenie platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2017 

11. Určenie volebnej komisie na vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Višňové a voľba 

hlavného kontrolóra obce Višňové na obdobie od 1.4.2017 do 31.3.2023  

12.  Určenie platu hlavného kontrolóra od 1.1.2017 

13. Voľba predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu 

14. Zásady hospodárenia s majetkom  

15. Zámer:  predaj pozemkov: Andrei Dugovič, , Stromová 2656/8, 831 01 Bratislava III., 

spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v katastrálnom území Višňové a schválenie  kúpnej ceny  

16. Projekt stavby „Hrad Čachtice“ objekt NN prípojka pre účely územného a stavebného 

konania – Záväzné stanovisko obce 

17. Zmluva o pripojení k informačnému systému Datacentrum obcí a miest a o budúcej 

spolupráci 

18. Brigáda dňa 8.4.2017 – jarné upratovanie v obci a čistenie verejných priestranstiev a okolia 

miestnej komunikácie   

19. Rôzne  

 Správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR pre individuálne potreby obcí 

na Rekonštrukciu MKS Višňové (dokončenie výmeny strešnej krytiny na budove, 

zhotovenie novej fasády, výmena interiérových dverí, odstránenie starých náterov 

a vymaľovanie interiéru, montáž nových svietidiel, zásuviek a vypínačov). Celkové 

rozpočtové náklady na predmetnú akciu sú 25 000€, z  toho náklady obce 5 000€ 

a požadovaná dotácia 20 000 €. 

 OcZ prerokovalo žiadosť p. Marty Drobenovej, bytom Višňové č. 102 o odkúpenie 

obecných pozemkov, ktorá bola obci doručená dňa 29.03.2017. 

 

 

Uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

A.  k o n š t a t u j e,  ž e 

 

1. Uznesenia č. 43-47/2017 a 48/2017 sú splnené 
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Uznesenie č. 50 

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 31.12.2016 

 

2. Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 

 

3. Správu o činnosti obecnej knižnice v roku 2016 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

 

5. Správu o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR pre individuálne potreby obcí na 

Rekonštrukciu MKS Višňové (dokončenie výmeny strešnej krytiny na budove, zhotovenie 

novej fasády, výmena interiérových dverí, odstránenie starých náterov a vymaľovanie interiéru, 

montáž nových svietidiel, zásuviek a vypínačov). Celkové rozpočtové náklady na predmetnú 

akciu sú 25 000€, z  toho náklady obce 5 000€ a požadovaná dotácia 20 000 €. 

 

6. Informáciu o jarnom upratovaní v obci a jej okolí a čistenie verejných priestranstiev a okolia 

miestnej komunikácie dňa 8.4.2017 

 

7. 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. 29D/5/2016 

zo dňa 31.03.2016 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 1.1.2017 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci 

kalendárny rok.  

 

 

Uznesenie č. 51 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

C.  s c h v a ľ u j e 

 

1.    Program rokovania obecného zastupiteľstva dňa  30.03.2017  

 

2. Záverečný účet obce Višňové za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie 

prebytku hospodárenia v sume 10 830,35 €, 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 10 830,35 € 

 

3. Výročnú správu obce za rok 2016 v celom rozsahu a bez výhrad 

 

4. Zmeny finančného rozpočtu obce k 31.3.2017 podľa predloženého návrhu – rozpočtové 

opatrenie číslo 01/2017  
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5. Použitie prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 907,40 € na nákup dlhodobého 

hmotného majetku – tlačiareň EPSON v sume 417,40 € a ROZMETADLO Mont Blanc v sume 

490,00 €. 

 

6. 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 1.1.2017 zvýšenie minimálneho platu starostu obce Višňové Pavla Hluchého 

o 20 %. 

 

7. 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 Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok (912 €) 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% .Takto stanovený plat hlavného kontrolóra 

s účinnosťou od 1.1.2017 je mesačne 42 €. 

 

8. Zásady hospodárenia s majetok obce Višňové číslo 01/2017 s účinnosťou od 1.4.2017 zo dňa 

15.03.2017 

 

9. Zámer: Predaj pozemkov:  

1. Andrea Dugovič, , Stromová 2656/8, 831 01 Bratislava III.  

(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 

pozemky: 

parcela č. KN-E 1947/2,   lesný pozemok o výmere 61 m2 , 

a časť parcely č. KN-E 1947/5, lesný pozemok o výmere 80 m2 Andrei Dugovič, za kúpnu 

cenu 564 EUR ( t.j. 4 EUR/m2 ), určenú podľa miestnych pomerov.  

Ide o zámer predaja pozemkov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že ide o prevod pozemkov nízkej výmery za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti 

rodinného domu Višňové č. 13, ktorý je v osobnom vlastníctve kupujúcej a ktoré 

predchádzajúci vlastníci rodinného domu Višňové č. 13 užívali.  

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.  

 

10. Uzatvorenie zmluvy o pripojení k  informačnému systému Datacentrum obcí a miest a o 

budúcej spolupráci, poskytovateľ: Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 

(DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava. 

 

11. Vydanie súhlasného záväzného stanoviska obci Čachtice k projektu stavby „Hrad Čachtice“ 

objekt NN prípojka pre účely územného a stavebného konania, ktorý vypracoval Ing. Ján 

Beránek, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 0724*A2, dátum 2/2017 a uskutočnenie 

realizácie predmetnej stavby na pozemku parc. reg. „E“ č. 1563/523 k.ú. Višňové, ktorý je vo 

vlastníctve obce Višňové. 

 

 

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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Uznesenie č. 52 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

D.  u r č u j e 

 

1. Overovateľov zápisnice: Lucia Knapová, Mgr. a Jana Dulinková 

 

2.  Zapisovateľa: Ľudmila Kubišová  

 

3. Predsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu: 

    Predseda Jana Dulinková, Členovia: Jaroslav Knap a Lucia Knapová, Mgr. 

 

 

 

Uznesenie č. 53 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

E.  d o p o r u č u j e 

 

1. Pani  Marte Drobenovej, bytom Višňové102, žiadateľke o odkúpenie pozemkov: parcela č. 

394/4 E ostatné plochy – výmera 41 m2 a parcela č. 1564/13 E zastavané plochy a nádvoria – 

výmera 162 m2 k.ú. Višňové, ktoré sú vo vlastníctve obce Višňové  zabezpečiť vytýčenie hraníc 

predmetných pozemkov z dôvodu určenia polohy lomových bodov hraníc pozemkov a to 

fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické 

činnosti. 

K prevodu nehnuteľnosti pozemok parc. číslo 1564/13 o výmere 162 m2 je žiadateľka povinná 

zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na zabezpečenie stanovenia všeobecnej hodnoty 

pozemku.   

Termín:                                                                     do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia OZ 

                   

 

 

Uznesenie č. 54   

Voľba hlavného kontrolóra obce Višňové na obdobie 2017-2023 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom 

 

 

1. u r č u j e 

 

volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra Obce Višňové dňa 30.3.2017  

 

a) predseda volebnej komisie: Lucia Knapová, Bc. 

 

b) členovia volebnej komisie: Jaroslav Knap a Miroslav Benian  
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2. p o v e r u j e  

 

členov volebnej komisie na prípravu volieb hlavného kontrolóra Obce Višňové 

 

3. k o n š t a t u j e, že kandidát  

 

1. Jozef Gúčik, Bc.  

 

Splnil podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra  

 

4. u r č u j e  

 

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

 

Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná verejným hlasovaním:  

 

Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná spôsobom obvyklým - zdvihnutím ruky. Predsedajúci 

oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie, ktoré bolo hlasovaním prijaté. 

 

5. p o v e r u j e  

 

volebnú komisiu vykonaním voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Višňové 

Volebná komisia previedla voľbu hlavného kontrolóra: kandidát Jozef Gúčik, Bc. 

 

6.  v o l í 

 

Bc. Jozefa Gúčika, bytom Podolie 505 do funkcie hlavného kontrolóra obce Višňové na 

funkčné obdobie 2017-20123  

Hlasovanie:                    za: 4 poslanci                          proti: 0                                   zdržal sa: 0  

 

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

 

výsledky volieb hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:  za hlavného kontrolóra Obce Višňové bol 

zvolený Bc. Jozef Gúčik  

 

8. s c h v a ľ u j e   

 

v zmysle § 18c ods. 1, písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v nadväznosti na uznesenie OZ 9C/6/2015 zo dňa 26,.3.2015/ 4 % úväzok  

 

9. d o p o r u č u j e   

 

starostovi obce uzavrieť s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od 01.04.2017 na dobu určitú 

t.j. 6 rokov do 31.03.20123 v súlade s § 18a ods. ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  
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Hlasovanie: uznesenie číslo 49-54 

 

 

Meno a priezvisko 

poslanca 

49/ 
1 

50/ 
1,2,3,4,5,6,7 

51/ 
1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11 

 

52/ 
1,2,3 

  

53/ 
1 

54/ 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

MIROSLAV BENIAN ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

JANA DULINKOVÁ  ZA ZA ZA ZA ZA ZA 

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 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Jana Dulinková .............................. 2. Lucia Knapová, Mgr. .......................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 30.3.2017 

 

 

 

 


