
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 
zo dňa 18. júna 2015 

 
Dňa 18.03.2015 sa konalo riadne  zasadnutie Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom.   
 
Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 
 
Prítomní : vid. prezenčná listina.  
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Dulinková a Ľubomír Kúdela, písaním 
zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  
 
Zasadnutie viedol starosta obce, konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 
a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
Program: 
 
1. Schválenie návrhu 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 
 
13. Záver 
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1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.6.2015 
a voľba overovateľov 
Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, 
požiadal o jeho doplnenie a schválenie, zároveň navrhol mená overovateľov uznesenia 
a zápisnice zo zasadnutia OcZ 18.06.2015. 
 
2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 26. marca 2015 
Starosta obce predložil poslancom uznesenie číslo 7-11/2015  zo zasadnutia OcZ zo dňa 
26.03.2015. Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie zo zasadnutia OcZ je splnené. 
 
3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2015 
Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 
k 31.03.2015. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.03.2015 
v členení PRÍJMY: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, príjmové finančné operácie 
a VÝDAVKY: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, výdavkové finančné operácie, je 
prílohou číslo 1 k tejto zápisnici. 
 
Finančný rozpočet: 

Príjmy v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 
Bežný rozpočet  40 000,00 40 000,00 12 804,00  27 196,00 32 
Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 
Finančné operácie 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 0 
Neozpočtované FP 0,00 0,00 36,93 -36,93 0 
Spolu 60 000,00 60 000,00 12 840,93 47 159,07 21 
 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 
Bežný rozpočet  40 000,00 40 000,00 12 008,24 27 991,76 30 
Kapitálový rozpočet 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 0 
Finančné operácie 0 0 0 0 0 
Nerozpočtované FP 0 0 0 0 0 
Spolu 60 000,00 60 000,00 12 008,24 47 991,76 20 
 
4.Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2015 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2015 
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 
finančného rozpočtu pre rok 2015 rozpočtovým opatrením číslo 02/2015. Zmena rozpočtu 
vyplynula z potreby zvýšenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v časti bežný rozpočet 
a z dôvodu presunu rozpočtových prostriedkov v časti kapitálový rozpočet – výdavky. 
Dôvodová správa a rozpočtové opatrenie sú prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 
. 
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2015 
Hlavný kontrolór obce Višňové Mgr. Jozef Gúčik, predložil na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na rok 2015 v zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, príloha číslo 3. 
 
6.  Audit účtovnej závierky za rok 2014 
Ing. Kvetoslava Pavlovičová, nezávislý audítor, číslo licencie SKAU 114 uskutočnila audit 
obce Višňové za rok 2014. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 
končiaci 31.12.2014 spracovala audítorka  dňa 19.05.2015, prílohou je List vedeniu – 
starostovi Obce Višňové a Dodatok správy audítora. Stanovisko audítora je nasledovné: 
„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 
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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.  
 
7. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 
o podaní Oznámenia za roky 2013 a 2014 
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov p. 
Jana Dulinková oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkom rokovania komisie. 
Odporučial, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo – berie na vedomie:  
1. 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. 
 
Obecné zastupiteľstvo – ukladá: 
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 
 
8. Žiadosť Branislav Dlhý, Hrachovište 169 o prenájom pozemku v k.ú. Višňové 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Branislava Dlhého, 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. Predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti 
Čachtického hradu, vlastníkom je obec Višňové. 
 
9. Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených funkcionárov obce Višňové 
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený na schválenie nový 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. 
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený 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 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o tom, že obec podala žiadosť na MF SR 
o pridelenie dotácie na rekonštrukciu budovy obecného úradu, ktorej súčasťou je 
rekonštrukcia strechy. V prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 
z dôvodu havarijného stavu, je potreba uskutočniť rekonštrukciu strechy z vlastných 
finančných prostriedkov. Starosta obce požiadal poslancov o uvoľnenie a schválenie 
finančných prostriedkov z rozpočtu obce Višňové na predmetnú akciu.  Strecha je vo veľmi 
zlom technickom stave, má poškodenú krytinu a na mnohých miestach zateká do budovy. 
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12. Rôzne 
- obec zabezpečila nového vývozcu skla z obce – Zberné suroviny, a.s. Žilina, pobočka Senica 
 
- obec zabezpečila nového vývozcu papiera z obce - P&P import s.r.o. Trenčín 
 
- informácia o poskytnutí dotácie pre DHZ Višňové z MV SR vo výške 2 000,00 € 
 
- uzatvorenie zmluvy s obcou Čachtice o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní 
pohrebiska vo Višňovom  
 
13. Záver 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným  za 
účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
1.  Jana Dulinková .............................. 2. Ľubomír Kúdela  .................................................... 
 
 
 
Starosta obce: Pavol Hluchý                                                  .................................................... 
 
 
 
 
Zapísala:  Ľudmila Kubišová                                                 ....................................................  
 
 
 
 
  
Vo Višňovom, dňa 18.06.2015 
 
 
 
 
 


