
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 22. septembra 2016 

 
Dňa 22. septembra 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 Ľubomír Kúdela, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

Zasadnutie viedol starosta obce, konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a teda obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

 

 

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  

 

11. Záver 

 

 

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 22.9.2016. 
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2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 16.6.2016 
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 35-38/2016  zo zasadnutia OcZ zo dňa 

16.6.2016, konštatoval, že predložené uznesenia sú splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6.2016 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 30.6.2016. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 30.6.2016 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 23 969,07  17 565,93 58 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 20 000,00 35 000,00 7 498,35 27 501,65 21 

Spolu 60 500,00 76 535,00 31 467,42 45 067,58 41 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  40 500,00 41 535,00 23 183,01 18 351,99 56 

Kapitálový rozpočet 20 000,00 35 000,00 7 498,35 27 501,65 21 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 60 500,00 76 535,00 30 681,36 45 853,64 40 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 30.9.2016 – rozpočtové opatrenie číslo 03/2016 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 03/2016. Dôvodová správa 

a rozpočtové opatrenie sú prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 

 

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

chodník – dlažba 

Starosta obce predložil poslancom návrh na uskutočnenie ukončenia rekonštrukcie obecného 

úradu – II. etapa – exteriér – dobudovanie prístupového chodníka, položenie dlažby, výmena 

oplotenia a informačnej tabule pred budovou obecného úradu. 

 

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

uvedených v bode 5 

Starosta obce odporučil obecnému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5000 € 

na obstaranie dlhodobého majetku – Rekonštrukcia obecného úradu II. etapa – exteriér. 

 

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

z dôvodu výmeny okien a vchodových dverí  

Starosta obce požiadal poslancov o schválenie zvýšenia nájomného za obecný byt č. 12 – 

nájomca Jaroslav Bača z dôvodu výmeny okien a vchodových dverí, nakoľko fond opráv sa 

netvorí. Výpočet zvýšeného nájmu:  

Náklady obce na výmenu okien a dverí: 2508,35 €, životnosť obstaraného majetku 30 rokov, 

návrh na zvýšenie mesačného nájmu je o 7 €. 
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8. Informácia o priebehu rekonštrukcie budovy obecného úradu 

Starosta obce predložil poslancom 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 

€. 

 

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

Ekonómka obce a zároveň členka ZPOZu pri Obecnom úrade vo Višňovom informovala 

poslancov 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. 

 

10. Rôzne  

 informácia o plánovanom výrube a zvážení všetkých možností týkajúcich sa výrubu 

dreviny – lipa pri dome č. 4 

 návrh na opätovné odoslanie žiadosti SVP, š.p. Piešťany na odstránenie náletových 

drevín v koryte vodného toku Jablonka v intraviláne obce 

 

 

11. 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. Ľubomír Kúdela ............................................. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 22.9.2016 

 

 

 

 


