
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 1. augusta 2018 

 

 
Dňa 1. augusta 2018 sa konalo mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Lucia Knapová a Miroslav Benian, 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 01.08.2018 a určenie 

overovateľov a  zapisovateľky 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 26.06.2018 

3. Informácia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

4. Utvorenie volebného obvodu 

5. Určenie počtu poslancov 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

7. Rôzne 

8. Záver 

 
1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 01.08.2018 

a určenie overovateľov a  zapisovateľky 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, 

požiadal o jeho doplnenie a schválenie, zároveň predložil návrh na určenie overovateľov 

zápisnice a uznesenia. Za overovateľov boli navrhnutí: Mgr. Lucia Knapová a Miroslav Benian, 

písaním zápisnice bola poverená p. Ľudmila Kubišová. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 26.06.2018 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 78-81/2018 zo zasadnutia OcZ dňa 26.06.2018. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 

 

3. Informácia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sú určené na sobotu 10. novembra 2018. V súlade s vyhlásením volieb 

boli poslancom predložené termíny zo Zákona o obecnom zriadení a podľa Volebného kódexu. 

 

4. Utvorenie volebného obvodu 

Podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 v termíne do 
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17.08.2018 obecné zastupiteľstvo určuje volebné obvody, pre celú obec Višňové je 

navrhnutý jeden volebný obvod.  

  
5. Určenie počtu poslancov 

Podľa § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 

11 ods. 3 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 

v termíne do 17.08.2018 obecné zastupiteľstvo určuje počet poslancov vo volebnom 

obvode. Pre obec Višňové podľa počtu obyvateľov je rozpätie na určenie poslancov 

obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 od 3 do 5 poslancov.  
 

 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo v termíne do 12.08.2018 určuje rozsah 

výkonu funkcie starostu.  

Návrh na výkon funkcie starostu  vo volebnom období 2018 – 2022 je výkon funkcie 

v skrátenom rozsahu na čiastočný úväzok - 25%. 

 
 

7. Rôzne 

 technické zabezpečenie akcie Višňovská vatra, ktorá sa uskutoční dňa 4.8.2018 

 

 negatívne pripomienky a podnety k akcii Rozprávkový les, ktorá sa konala dňa 

28.07.2018 a ktorú organizovala agentúra Double Agency so sídlom v Beckove. 

 

 

8.  Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným  za účasť 

a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 1.8.2018 

 

 


