
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 22. júna 2017 

 
Dňa 22. júna 2017 sa konalo riadne  zasadnutie Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jana Dulinková  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 22.06.2017 a určenie 

overovateľov a zapisovateľky 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 30.03.2017 a 5.6.2017 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2017 

 

4.Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2017 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2017 

 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2016 

 

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

o podaní Oznámenia za rok 2016 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku diel a) o výmere 224 m2, ktorý je súčasťou parcely 40/1 

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

 

8. Informácia k zámeru predaja obecných pozemkov – kupujúca Andrea Dugovič, bytom 

Bratislava 

 

9. Informácia k žiadosti predaja obecných pozemkov – kupujúca Marta Drobenová, bytom 

Višňové 102 

 

10. Informácia k žiadosti predaja obecných pozemkov – kupujúci Lukáš Kružliak, bytom 

Bratislava 

 

11. Správa k výrubu lipy pri rodinnom dome Višňové č. 4 

 

12. Informácia o plánovanej oprave oplotenia a prístupového chodníka pred budovou obecného 

úradu 

 

13. Rôzne 

 

14. Záver 
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1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2017 

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: p. Jana Dulinková a p. Miroslav Benian, písaním zápisnice poveril p. 

Ľudmilu Kubišovú. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 30.03.2017 a 05.06.2017 
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 49-54/2017 zo zasadnutia OcZ dňa 30.03.2017 

a uznesenie č. 55-56/2017 zo zasadnutia OcZ dňa 05.06.2017. Starosta obce konštatoval, že 

predložené uznesenia sú splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 03. 2017 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 31.03.2017. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.03.2017 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  49 500,00 49 500,00 14 771,66  34 728,34 30 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 30 000,00 30 000,00 907,40 29 092,60 3 

Spolu 79 500,00 79 500,00 15 679,06 63 820,94 20 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  49 500,00 49 500,00 11 522,52 37 977,48 23 

Kapitálový rozpočet 30 000,00 30 000,00 907,40 29 092,60 3 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 79 500,00 79 500,00 12 429,92 67 070,08 16 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 30.06.2017 – rozpočtové opatrenie číslo 02/2017 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 02/2017. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby presunu rozpočtových finančných prostriedkov vo výdavkovej časti 

rozpočtu. Dôvodová správa a rozpočtové opatrenie sú prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 

 

5.  Audit účtovnej závierky za rok 2016 

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

obce Višňové za rok 2016. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 

končiaci 31.12.2016 spracovala audítorka  dňa 11.05.2017, prílohou je List vedeniu – starostovi 

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

a bude zverejnená v RUZ 
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6. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce 

o podaní Oznámenia za rok 2016 

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných Jana Dulinková 

oboznámila poslancov s výsledkom rokovania komisie. Odporučila, 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 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: 

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 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku diel a) o výmere 224 m2, ktorý je súčasťou parcely 

40/1 reg. „C“ v k.ú. Višňové – kupujúci Ján Hluchý, bytom Stará Turá 

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

par. č. 301/2 diel „a“, ktorý je súčasťou dvora pri rodinnom dome Višňové č.p. 11. OcZ 

rozhodlo, že predaj  pozemku par. č. 301/2 diel „a“, 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. Informácia k zámeru predaja obecných pozemkov – kupujúca Andrea Dugovič, bytom 

Bratislava 

Starosta obce informoval poslancov o zverejnení zámeru obce na predaj obecných pozemkov 

p. Andrei Dugovič v súlade s uznesením OcZ číslo 51C-9-2017 zo dňa 30.03.2017. Zámer obce 

bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Višňové dňa 04.04.2017 po dobu 

15 dní. K  zámeru neboli podané pripomienky. 

 

9. Informácia k žiadosti predaja obecných pozemkov – kupujúca Marta Drobenová, 

bytom Višňové 102 

V nadväznosti na uznesenie číslo 53E-1-2017 OcZ prerokovalo opakovane žiadosť p. Marty 

Drobenovej o odpredaj obecných pozemkov. Žiadateľke bola listom zo dňa 05.04.2017 

oznámená povinnosť, uskutočniť do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia č. 53E-1-2017 

zabezpečenie vytýčenia hraníc pozemkov, ktoré sú predmetom žiadosti o kúpu pozemkov zo 

dňa 29.03.2017. Žiadateľka vytýčenie hraníc obci neoznámila.  
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10. Informácia k žiadosti predaja obecných pozemkov – kupujúci Lukáš Kružliak, bytom 

Bratislava 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Lukáša Kružliaka, ktorá bola obci Višňové 

doručená dňa 19.04.2017 o odpredaj obecných pozemkov:   

a) parc. č. 445 reg. „C“,   LV č. 1, výmera 236 m2, druh pozemku záhrada, vlastník obec 

Višňové 

b) časť parc. č. 444/1, reg. „C“, LV nezaložený,  výmera 158 m2 

Žiadateľ je vlastníkom priľahlých nehnuteľností a rodinného domu Višňové č. 63. Predmetné 

pozemky chce žiadateľ využiť na výstavbu rodinných domov.   

 

11. Správa k výrubu lipy pri rodinnom dome Višňové č. 4 

Starosta obce predložil poslancom stanovisko ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty 

k plánovanému výrubu lipy na p.č. E-KN 301/2 v k.ú. Višňové pred oplotením rodinného domu 

Višňové č. 4. Na základe miestnej obhliadky, ktorá bola vykonaná dňa 3.3.2017 bolo 

odporučené strom zachovať a riziko škôd minimalizovať odborným ošetrením stromu.  

 

12. Informácia o plánovanej oprave oplotenia a prístupového chodníka pred budovou 

obecného úradu 

Starosta obce informoval poslancov o plánovanej rekonštrukcii obecného úradu – II. etapa – 

exteriér – dobudovanie prístupového chodníka, položenie dlažby, výmena oplotenia 

a informačnej tabule pred budovou obecného úradu, ktorá bola OcZ schválená v roku 2016. 

 

13. Rôzne 

- návrh a príprava obecnej akcie: „Višňovská vatra“ dňa 05.08.2017 

 

15. Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Jana Dulinková...............................        2. Miroslav Benian ............................................. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 22.06.2017 


