
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 25. júna 2020 

 
Dňa 25. júna 2020 sa konalo riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Dominika Dulínková a Miroslav Benian, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

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

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 25. 6. 2020 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OcZ zo dňa 27.4.2020 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31.3.2020 

4. Zmeny rozpočtu obce k 25.6.2020– rozpočtové opatrenie číslo 02/2020 

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

o podaní Oznámenia za rok 2019 

6. Audit za rok 2019 

7. Protest prokurátora k VZN č. 7/2012 

8. Poskytnutie FP na obnovu vojnového hrobu 

9. Uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie projektu – Obnova vojnového hrobu  

10. Rozhlasová ústredňa 

11. Sčítanie osôb, domov a bytov 2020 - 2021 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.6.2020 

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.  

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 27.4.2020 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 28-30/2020 zo zasadnutia OcZ dňa 27.4.2020. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2020 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 31.03.2020. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.03.2020 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. 

 

 

 



2 

 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 25.06.2020 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2020 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2020 rozpočtovým opatrením číslo 02/2020. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby presunu rozpočtových finančných prostriedkov vo výdavkovej časti 

bežného rozpočtu, pričom sa celkové rozpočtované výdavky nemenia. Dôvodová 

správa, rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu rozpočtu tvoria prílohu č. 2 k tejto zápisnici. 

 

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

o podaní Oznámenia za rok 2019 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných p. Jaroslav Knap 

oboznámil prítomných s výsledkom rokovania komisie. Odporučil, aby obecné zastupiteľstvo 

prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo – berie na vedomie:  

a) 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 2019 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: 

b)  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 

 

6. Audit za rok 2019 

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

obce Višňové za rok 2019. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 

končiaci 31.12.2019 spracovala audítorka  dňa 15.6.2020, prílohou je List vedeniu – starostovi 

Obce Višňové. Správa audítora bola predložená poslancom, je prístupná na obecnom úrade 

a bude zverejnená v RUZ. 

 

7. Protest prokurátora k VZN č. 7/2012 

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu  obce Višňové číslo 07/2012 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce , ktoré prijalo Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom dňa 

27.9.2012 

 

8. Poskytnutie FP na obnovu vojnového hrobu 

Dňa 26.3.2020 boli obci na základe žiadosti z roku 2019 poskytnuté finančné prostriedky zo 

ŠR na obnovu predmetného hrobu vo výške 3320 €, ktoré tvoria 80% výdavkov projektu, 

pričom obec uhradí 20 % výdavkov z vlastných zdrojov, t.j. suma 830 €. 

 

9. Uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie projektu – Obnova vojnového hrobu  

Na základe výsledku prieskumu trhu bol vybraný úspešný uchádzač na zhotovenie predmetnej 

zákazky : Kamenárstvo - Július Ábel, Čachtice. 
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S vybraným uchádzačom obec uzatvorila dňa 5.6.2020 Zmluvu o dielo na zhotovenie Obnovy 

vojnového hrobu z 2. svetovej vojny v obci Višňové. 

 

10. Rozhlasová ústredňa 

V mesiaci apríl 2020 sa pokazila rozhlasová ústredňa v obci. Zariadenie bolo úplne nefunkčné 

a nepoužiteľné, vzhľadom k tomu, že sa jednalo o zastaralú techniku – 30 rokov, obec musela 

zaobstarať novú rozhlasovú ústredňu s príslušenstvom. 

 
11. Sčítanie osôb, domov a bytov 2020 - 2021 

Sčítanie domov a bytov - 1. 6. 2020 - 12. 2. 2021 

Sčítaním sú poverené obce. Po prvýkrát v histórii bez účasti obyvateľov a s využitím 

existujúcich registrov. 

 

Sčítanie obyvateľov - 15. 2. 2021 - 31. 3. 2021 

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky - sám, na kontaktom 

mieste alebo s asistovanou službou. 

 

Podrobné informácie na webovej stránke:  scitanie.sk 

 
12. Rôzne  

 informácia o dopade krízy spôsobenej pandémiou covid-19 na hospodárenie obce, čo je  

výpadok podielových daní cca o 10-15%  

 

 zaslať žiadosť na TSK odbor dopravy o údržbu štátnej cesty III. triedy číslo 504/23  úsek 

Višňové - Čachtice 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Dominika Dulínková ...............................   2. Miroslav Benian .......................................... 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 25.6.2020 

 


