
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 12. decembra 2017 

 
Dňa 12. decembra 2017 sa konalo riadne  zasadnutie Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom, ktoré 

zvolal starosta obce Pavol Hluchý.  

 

Prítomní : poslanci OcZ - vid. prezenčná listina, neprítomná Jana Dulinková – ospravedlnená. 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci:  Jaroslav Knap a Ľubomír Kúdela, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

Zasadnutie viedol starosta obce,  konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

 
 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2017 

(voľba overovateľov a určenie zapisovateľky) 

 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2017 

 

3. Rozpočet obce Višňové na roky 2018 – 2020 – stanovisko hlavného kontrolóra 

 

4. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2017 

( zloženie inventarizačných komisií)  

 

5.  Hospodárenie obce k 30.9. 2017 

 

6. Zmena rozpočtu obce k 12.12.2017 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku diel 4 parc. 40/3 výmera 23 m2 a diel 5 parc. 40/1 výmera 

188 m2, výmera spolu 211 m2, ktoré sú súčasťou parcely 301/21 – ostatné plochy reg. „C“ 

v k.ú. Višňové – kupujúci Ján Hluchý, bytom Stará Turá 

 

8. Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

 

9. Informácia: Posedenie jubilantov a seniorov dňa 21. 10.2017 

 

10. Informácia: Mikulášsky večierok pre deti dňa 2.12.2017 

 

11. Diskusia 

 

12.  Záver 
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1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2017 

(voľba overovateľov a určenie zapisovateľky) 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Požiadal poslancov o jeho doplnenie a následné  schválenie, zároveň predložil návrh na voľbu 

overovateľov a určenie zapisovateľky. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 28.9.2017 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie číslo 63-66/2017 z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 28.9.2017 a konštatoval, že uznesenie z tohto zasadnutia je splnené. 

 

3. Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2018 - 2020 

Rozpočet obce  sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových 

rokov (t.j. v roku 2016 na roky 2017 - 2019). Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej 

klasifikácie ustanovenej Ministerstvom financií SR. Rozpočtový proces sa riadi záväzným 

rozpočtovým harmonogramom, ktorý schvaľuje starosta obce v jeho neprítomnosti zástupca 

starostu. Za vypracovanie rozpočtového harmonogramu, jeho každoročnú aktualizáciu 

a zverejnenie na oficiálnej stránke obce zodpovedá starosta obce v jeho neprítomnosti zástupca 

starostu. 

Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2018 - 2020 v zmysle platnej legislatívy je 

prílohou číslo 1. k tejto zápisnici. 

Hlavný kontrolór obce Bc. Jozef Gúčik predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2018-

2020, v ktorom odporučil obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2018 schváliť a na 

roky 2019 a 2020 vziať na vedomie. 

 

4. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2017 

Návrhom na zloženie inventarizačných komisií, ktoré uskutočnia inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2017 sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo v bode rokovania číslo 4. Návrh predložil 

starosta obce a požiadal poslancov o jeho schválenie. Návrh na zloženie inventarizačných 

komisií je prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 

 

5. Hospodárenie obce k 30.9.2017  

 

Finančný rozpočet: 

 

Príjmy v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  49 500,00 62 000,00 37 164,24 24 835,76 60 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 30 000,00 5 000,00 907,40 4 092,60 18 

Spolu 79 500,00 67 000,00 38 071,64 28 928,36 57 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  49 500,00 62 000,00 36 416,96 25 583,04 59 

Kapitálový rozpočet 30 000,00 5 000,00 907,40 4 092,60 18 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 79 500,00 67 000,00 37 324,36 29 675,64 56 

 

Správa o čerpaní v členení príjmy – výdavky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

je prílohou k tejto zápisnici číslo 3.  

 

 



 3 

6. Zmena rozpočtu obce k 12.12.2017 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa - návrh na zmenu rozpočtu obce 

schváleného na rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 04/2017.  

Potreba rozpočtového opatrenia vyplynula z potreby presunu rozpočtových prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami vo výdavkovej časti bežného a kapitálového  rozpočtu v rámci 

schváleného rozpočtu, pričom sa celkové výdavky nemenia.  

Návrh na schválenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce nákup 

informačnej tabule pred budovu obecného úradu v sume 969,96 €. 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku diel 4 parc. 40/3 výmera 23 m2 a diel 5 parc. 40/1 

výmera 188 m2, výmera spolu 211 m2, ktoré sú súčasťou parcely 301/21 – ostatné plochy 

reg. „C“ v k.ú. Višňové – kupujúci Ján Hluchý, bytom Stará Turá 

OcZ opätovne prerokovalo žiadosť p. Jána Hluchého, bytom Stará Turá o odkúpenie obecného 

pozemku – novovytvorené diely 4 a 5 z obecnej parcely č. 301/21, spolu o výmere 211 ktoré sú  

súčasťou dvora pri rodinnom dome Višňové č.p. 11. OcZ rozhodlo, že predaj predmetných 

dielov p. Jánovi Hluchému  je hodný osobitného zreteľa z nasledovného dôvodu:  

Predaj pozemku bol p. Jánovi Hluchému schválený Obecným zastupiteľstvom vo Višňovom 

dňa 21.06.2001 uznesením číslo 2/2001 za cenu 20 Sk za 1 m2 v celkovej sume 4 480 Sk.  

Dohodnutú kúpno-predajnú cenu kupujúci dňa 17.06.2002 riadne zaplatil poštovou poukážkou 

v celkovej sume 4 480 Sk na bankový účet obce Višňové č. ú.: 24121202/0200 vo VÚB 

pobočka Trenčín. 

Po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy kupujúci nedopatrením nepodal návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností a z tohto dôvodu sa nestal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. 

 

8. Voľby prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

Dňa 14.11.2017 bola obci doručená žiadosť z Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

o zabezpečenie zvolenia 1 prísediaceho za našu obce.  

 

9. Informácia: Posedenie jubilantov a seniorov dňa 21. 10. 2017 

Dňa 21. októbra 2017 obec Višňové usporiadala pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ 

tradičné stretnutie seniorov a jubilantov. V obci žije 51 seniorov a z nich v roku 2017 oslávilo 

svoje jubilejné narodeniny 13 občanov: 

 

1. Ján Baranovič 90. rokov 

2. Anna Knapová 85. rokov 

3. Anna Dlhá 80. rokov 

4.  Anna Tomková 80. rokov 

5. Anna Benianová 75. rokov 

6. Vladimír Feranec 75. rokov 

7. Milan Michalec 75. rokov 

8. Miroslav Feranec 70. rokov 

9. Libuša Hermanová 70. rokov 

10 František Slováček 70. rokov 

11. Peter Řezáč 65. rokov 

12. Viera Benianová 60. rokov 

13. Dušan Knap 60. rokov 

 

Po kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt – zápis do pamätnej knihy ZPOZ a 

odovzdanie spomienkových darčekov našim milým jubilantom. Pamätnú knihu vedie Mgr. 

Ružena Durcová.  
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Pre našich seniorov a jubilantov obec pripravila malé občerstvenie. Kultúrny program 

pokračoval vystúpením harmonikára p. Petra Peťovského z Nového Mesta nad Váhom. Pri 

krásnych ľudových piesňach naši dôchodcovia spomínali, a spievali. Spev striedalo veselé 

rozprávanie zážitkov a príbehov. Dobrá nálada v sále kultúrneho domu bola dôkazom toho, že 

sa naši dôchodcovia dobre cítili.  

 

10. Informácia: Mikulášsky večierok pre deti dňa 2.12.2017 

Obec Višňové a Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom pripravili pre deti Mikulášsky večierok, 

ktorý sa konal dňa 2.decembra 2017 v MKS Višňové. Mikuláš a jeho verní pomocníci Čert 

a Anjel priniesli deťom balíčky plné sladkostí, ovocia a iných prekvapení, každé dieťa dostalo 

od obce čokoládový adventný kalendár. Detičky zasa predniesli Mikulášovi veselé básničky a 

riekanky a zaspievali pekné pesničky.  

Pre deti bol pripravený chutný čaj a stoly plné sladkých a slaných koláčikov a voňavých 

perníčkov, ktoré s láskou upiekli šikovné mamičky a babičky. 

Akcia pokračovala detskou diskotékou v sále vyzdobenej farebnými balónikmi a dvomi 

rozžiarenými vianočnými stromčekmi. Deti mohli predviesť svoju zručnosť a fantáziu 

v tvorivých dielničkách, kde sa kreslilo, maľovalo na tvár, zdobili sa medovníčky... 

Mikulášsky večierok mal veľký úspech, zúčastnilo sa ho 31 detí. 

 

11. Diskusia 

1. Starosta informoval poslancov, že dňa 31.12.2017 končí nájomná zmluva v obecnom 

nájomnom byte č.p. 12 súčasnému nájomcovi p. Jaroslavovi Bačovi. Obec doručila dňa 

5.12.2017 nájomcovi prostredníctvom určeného splnomocnenca oznámenie o skončení 

nájmu a žiadosť o vrátenie a vypratanie bytu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

2. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce uskutočniť prepis energií – elektrika, 

plyn a voda z nájomcu na prenajímateľa až dňom odovzdania bytu. 

3. Starosta obce informoval poslancov o plánovanom výrube drevín na cintoríne z dôvodu 

ohrozovania pomníkov. 

4. Poslanci navrhli odstránenie stavby rodinný dom Višňové č. 68 – pôvodný užívateľ 

Jozef Straka - nehnuteľnosť nie je zapísaná v KN, pozemok na ktorom stavby stojí 

parcela č. 398 reg. „C“ nie je evidovaná na LV. Výsledkom prešetrenia stavebno-

technického stavu stavby je zistenie, že stavba je neudržiavaná, nezabezpečená pred 

vstupom cudzích osôb a ohrozuje narušenou stabilitou zdravie a život osôb v jej 

blízkosti a najmä účastníkov cestnej premávky, nakoľko sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti štátnej cesty III. č. 504 23 a hrozí nebezpečenstvo jej zrútenia na cestné teleso. 

 

 

12. Záver 

Zasadnutie ukončil starosta obce, ktorý poďakoval poslancom, hlavnému kontrolórovi obce 

a zamestnankyni obce za spoluprácu v roku 2017. 

 

 

1.  Jaroslav Knap    ................................  2. Ľubomír Kúdela ................................................ 

 

 

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

      

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

 

Vo Višňovom, dňa 12.12.2017 


