
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 16. júna 2016 

 
Dňa 16. júna 2016 sa konalo riadne  zasadnutie Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Lucia Knapová, Mgr. 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 16.6.2016 a voľba 

overovateľov 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 31. 3.2016 a 11.5.2016 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2016 

 

4.Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2016 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2016 

 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2015 

 

6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce  

o podaní Oznámenia za rok 2015 

 

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

 

8. Výmena okien na obecnom byte – schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF 

 

9. Rekonštrukcia budovy obecného úradu – schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF 

– výber dodávateľa stavebných prác 

 

10. Informácia o zrušení bankového účtu v Prima Banke pobočka Nové Mesto nad Váhom 

 

11. Schválenie zmluvy so spol. NATUR PACK 

 

12. Schválenie Kúpnopredajnej zmluvy – vozidlo Citroen Jumper 

 

13. Oprava výtlkov po miestnych komunikáciách – cenová ponuka na nákup materiálu 

 

14. Rôzne 

 

15. Záver 
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1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.6.2016 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 16.6.2016 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 31. 3.2016 a 11.5.2016 
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 26-31/2016  zo zasadnutia OcZ zo dňa 

31.3.2016 a uznesenie č. 32-34/2016 zo zasadnutia OcZ zo dňa 11.5.2016. Starosta obce 

konštatoval, že predložené uznesenia sú splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2016 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 31.03.2016. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.03.2016 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  40 500,00 41 535,00 13 239,14  28 295,86 32 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 0 

Spolu 60 500,00 61 535,00 13 239,14 48 295,86 22 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  40 500,00 41 535,00 11 833,66 29 701,34 28 

Kapitálový rozpočet 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 0 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 60 500,00 61 535,00 11 833,66 49 701,34 19 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2016 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2016 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 02/2016. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby zvýšenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v časti bežný a 

kapitálový 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.  Audit účtovnej závierky za rok 2015 

Ing. Kvetoslava Pavlovičová, nezávislý audítor, číslo licencie SKAU 114 uskutočnila audit 

obce Višňové za rok 2015. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 

končiaci 31.12.2015 spracovala audítorka  dňa 29.04.2016, 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 pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie Obce Višňové k 31. decembru 2015, na výsledky jej hospodárenia 

a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  
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6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

o podaní Oznámenia za rok 2015 

Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných Mgr. Lucia 

Knapová oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkom rokovania komisie. Odporučila, 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 obce za rok 2015 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 

 

7. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

Obecné zastupiteľstvo prijalo v súlade s novelou zákona č. 377/2015Z.z. nové zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

8. Výmena okien na obecnom byte – schválenie čerpania finančných prostriedkov z RF 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uskutočnení stavebných prác – výmena okien 

a vchodových dverí na obecnom byte v MKS Višňové č. 12, predmetná akcia bude financovaná 

z rezervného fondu.  Odporučil obecnému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 2508,35 € na obstaranie 

dlhodobého majetku – výmena okien a vchodových dverí na obecnom byte v KMS Višňové č. 

12. 

 

9. Rekonštrukcia budovy obecného úradu – schválenie čerpania finančných prostriedkov 

z RF – výber dodávateľa stavebných prác 

Starosta obce informoval poslancov o uskutočnení prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na výber dodávateľa na realizáciu akcie Rekonštrukcia budovy obecného úradu. Po preskúmaní 

a vyhodnotení cenových ponúk bola akceptovaná cenová ponuka firmy IZOTECH GROUP, 

s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom. 

Starosta odporučil obecnému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 16 0000 € na obstaranie 

dlhodobého majetku – Rekonštrukcia budovy obecného úradu. 

 

10. Informácia o zrušení bankového účtu v Prima Banke pobočka Nové Mesto nad 

Váhom 

Ekonómka obce požiadala obecné zastupiteľstvo o prijatie uznesenia – súhlas so zrušením 

obecného účtu v Dexia Banke pobočka Nové Mesto nad Váhom, ktorý nie je obcou dlhodobo 

používaný, pričom zostatok finančných prostriedok na predmetnom účte bude prevedený na 

ZBÚ obce vo VÚB pobočka Nové Mesto nad Váhom. 
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11. Schválenie zmluvy so spol. NATUR PACK 

V súlade so zmluvou o budúcej zmluve medzi obcou Višňové a spoločnosťou NATUR–PACK, 

a.s.so sídlom v Bratislave na zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, 

starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu vydať súhlasné stanovisko k uzatvoreniu 

„Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov“ a „Zmluvy 

o zabezpečení systému financovania triedeného zberu“ 

 

12. Schválenie Kúpnopredajnej zmluvy – vozidlo Citroen Jumper 

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2016 zo zasadnutia z 11.5.2016 starosta 

obce predložil návrh na schválenie Kúpno-predajnej zmluvy na nákup motorového vozidla 

CITROEN JUMPER v sume 4 990 €. 

 

13. Oprava výtlkov po miestnych komunikáciách – cenová ponuka na nákup materiálu 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere uskutočniť opravu výtlkov na 

miestnych komunikáciách v obci a to najmä pod cintorínom s použitím studenej asfaltovej 

zmesi vo vreciach, čo je pre obec ekonomicky najprijateľnejšia forma opravy. 

 

14. Rôzne 

- návrh a príprava obecnej akcie: „Višňovská vatra“ dňa 16.8.2016 

 

15. Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 16.6.2016 

 

 

 

 

 


