
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 15. decembra 2016 

 
Dňa 15. decembra 2016 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 Miroslav Benian, 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 15.12.2016 

(voľba overovateľov a určenie zapisovateľky) 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 22.9.2016 

3. Rozpočet obce Višňové na roky 2017 - 2019 

4. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2016 

( zloženie inventarizačných komisií)  

5.  Hospodárenie obce k 30.9.2016  

6. Zmena rozpočtu obce k 15.12.2016 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 01/2016 – o cenách nájmu pozemkov, 

nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce Višňové – návrh – účinnosť od 1.1.2017 

8.Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Višňové – návrh – 

účinnosť od 1.1.2017 

9. Informácia: Posedenie jubilantov a seniorov dňa 22.10.2016 

10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – žiadateľka Andrea Dugovič, Stromová 2656/8, 

831 01 Bratislava III 

11. Diskusia 

12.  Záver 

 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2016 

(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 22.9.2016 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie číslo 39-42/2016 z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 22. septembra 2016 a konštatoval, že uznesenie z tohto zasadnutia je 

splnené. 

 

3. Návrh finančného obce Višňové na roky 2017 - 2019 

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 
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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 2017 - 2019 v zmysle platnej legislatívy je 

prílohou číslo 1. k tejto zápisnici. 

 

4. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2016 

Návrhom na zloženie inventarizačných komisií, ktoré uskutočnia inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2016 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 30.9.2016  

 

Finančný rozpočet: 

 

Príjmy v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  40 500,00 44 535,00 34 569,81  9 965,19 78 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 20 000,00 35 000,00 7 780,35 27 219,65 22 

Spolu 60 500,00 79 535,00 42 350,16 37 184,84 53 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  40 500,00 44 817,00 34 173,90 10 643,10 76 

Kapitálový rozpočet 20 000,00 34 718,00 7 498,35 27 219,65 22 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 60 500,00 79 353,00 41 672,25 37 862,75 52 

 

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

je prílohou k tejto zápisnici číslo 3.  

 

6. Zmena rozpočtu obce k 15.12.2016 

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

schváleného na rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 04/2016. Potreba rozpočtového 

opatrenia vyplynula z potreby úprav rozpočtu vo vybraných príjmových a výdavkových 

položkách rozpočtu  uvedených v prílohe č. 1 k  dôvodovej správe. Po prerokovaní návrhu 

zmien rozpočtu budú zmeny zapracované do rozpočtu v súlade s požiadavkami poslancov 

a platnou legislatívou o rozpočte obcí. 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Višňové č. 01/2016 – o cenách nájmu pozemkov, 

nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce Višňové  

Poslancom bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 01/2016 – 

o cenách nájmu pozemkov, nebytových a bytových priestorov vo vlastníctve obce Višňové 

s účinnosťou od 1.1.2017. Starosta obce požiadal poslancov o predloženie pripomienok 

a doplnkov k tomuto nariadeniu  a o jeho následné schválenie.  
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8.Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Višňové  

Poslancom bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 02/2016 

o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach na území Obce Višňové s účinnosťou od 1.1.2017. Starosta obce požiadal poslancov 

o predloženie pripomienok a doplnkov k tomuto nariadeniu  a o jeho následné schválenie.  

 

9. Informácia: Posedenie jubilantov a seniorov dňa 22. 10.2016 

Obec Višňové  a ZPOZ pri Obecnom úrade vo Višňovom  usporiadali v Miestnom kultúrnom 

stredisku vo Višňovom dňa 22.10.2016 slávnostné posedenie pre všetkých seniorov obce 

Višňové. Pozvanie na stretnutie prijalo  40 dôchodcov z našej obce, medzi ktorými bolo 7 

jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných životných jubileí. Pre našich seniorov 

a jubilantov obec pripravila malé občerstvenie a o dobrú zábavu sa postarali hudobníci p. 

Sloboda a p. Hrehora. Pri krásnych piesňach naši dôchodcovia spomínali, spievali i tancovali... 

 
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – žiadateľka Andrea Dugovič, Stromová 

2656/8, 831 01 Bratislava III 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Andrei Dugovič, trvale bytom Bratislava, ktorá je 

vlastníčkou nehnuteľnosti rodinný dom Višňové č. 13 o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré 

susedia s rodinným domom č. 13,  evidovaných na LV 1,  v katastrálnom území Višňové, okres 

Nové mesto nad Váhom, pozemok parcela E č.1947/2 o výmere 61m2, druh: lesný pozemok 

a pozemok, parcela E č.1947/5 o výmere cca 80m2, druh: lesný pozemok 

Predmetné pozemky chce žiadateľka využívať na rekreačné účely. Z dôvodu krátkosti času od 

doručenia žiadosti (14.12.2016) a termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva (15.12.2016) sa 

obecné zastupiteľstvo vyjadrí k  zámeru odpredať uvedené pozemky po uskutočnení miestnej 

obhliadky za účasti starostu obce. 

 

11. Diskusia 

- starosta informoval poslancov, že na základe žiadosti obce Višňové zo dňa 4.10.2016 začal 

v mesiaci 11/2016 SVP, š.p. OZ Piešťany - správca vodného toku s odstraňovaním 

problematických drevín z vodného toku Jablonky v intraviláne obce, kde je riziko ohrozenia 

zdravia a majetku občanov 

- poslankyňa Mgr. Lucia Knapová informovala o uskutočnení kultúrnej akcie príchod Mikuláša 

pre deti dňa 4.12.2016  

- návrh na odoslanie žiadosti ŽSR o prečistenie problematických úsekov v ochrannom pásme 

dráh od náletových drevín a krovín 

 

12. Záver 

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

a zamestnankyni obce za spoluprácu v roku 2016. 

 

 

1.  Jaroslav Knap    ................................  2. Miroslav Benian   ................................................ 

 

 

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

 

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

 

Vo Višňovom, dňa 15.12.2016 


