
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 28. 09. 2017 

 
Dňa 28.09.2017 sa konalo riadne  zasadnutie Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Lucia Knapová, Mgr. 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 28.09.2017 a určenie 

overovateľov a  zapisovateľky 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 22.06.2017 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.06.2017 

 

4. Zmena rozpočtu obce k 28.09.2017 – rozpočtové opatrenie číslo 03/2017 

 

5. Informácia o príprave spoločného posedenia seniorov a jubilantov dňa 21.10.2017 

 

6. Návrh VZN číslo 01-2017 o poskytovaní a zavedení elektronických služieb 

 

7. Návrh VZN číslo 02/2017 o organizácií miestneho referenda 

 

8. Informácia – Voľby do VÚC 4.11.2017 

 

9.  Informácia – Orezanie lipy pred RD s.č. 4 

 

10. Kronika obce Višňové – návrh zápisu za rok 2017 

  

11. Rôzne 

 

12. Záver 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2017 

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: Lucia Knapová, Mgr. a Miroslav Benian, písaním zápisnice bola 

poverená Ľudmila Kubišová.  
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2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 22.06.2017 
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 57-62/2017 zo zasadnutia OcZ dňa 22.06.2017. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 31. 06. 2017 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 31.06.2017. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 31.06.2017 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 24 335,18  24 335,18 51 

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 26 072,22 53 427,78 33 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  49 500,00 49 500,00 23 635,19 25 864,81 48 

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 24 542,59 54 957,41 31 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 28.09.2017 – rozpočtové opatrenie číslo 03/2017 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením číslo 03/2017.  
Potreba rozpočtového opatrenia vyplynula z potreby zvýšenia rozpočtových bežných príjmov 

o sumu 12.500 € a bežných výdavkov o sumu 12.500 € v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) 

a z potreby zníženia príjmových finančných operácií o sumu 25 000 €  a výdavkov 

kapitálového rozpočtu o sumu 25 000 € v súlade s § 14 ods. 2 písm. d)  zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. Dôvodová správa a rozpočtové opatrenie sú prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 

 

5. Informácia o príprave spoločného posedenia seniorov a jubilantov dňa 21.10.2017 

Poslanci boli informovaní  o príprave spoločného posedenia seniorov a jubilantov v roku 2017, 

ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2017 v priestoroch MKS vo Višňovom a ktoré bude spojené 

s kultúrnym programom a občerstvením pre pozvaných hostí. 

 

6.  Návrh VZN číslo 01-2017 o poskytovaní a zavedení elektronických služieb 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN číslo 01-2017 o poskytovaní a zavedení 

elektronických služieb. 

 

7. Návrh VZN číslo 02/2017 o organizácií miestneho referenda 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN číslo 02-2017 o organizácií miestneho 

referenda. 
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8. Informácia – Voľby do VÚC 4.11.2017  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 4. novembra 2017   t.j. sobota od 

7,00 hod do 22,00 hod. V obci Višňové je vytvorený jeden volebný okrsok a volebná miestnosť 

sa nachádza v budove Obecného úradu vo Višňovom č. 60. Voliči budú v obci Višňové voliť 

poslancov a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo volebnom obvode č. 4 Nové 

Mesto nad Váhom kandiduje do funkcie poslanca TSK 24 kandidátov, z ktorých sa bude voliť 

5 poslancov. Vo volebnom obvode č. 4 Nové Mesto nad Váhom sa o post predsedu TSK  

uchádza 7 kandidátov, z ktorých si voliči vyberú 1 predsedu TSK. 

 

9.  Informácia – Orezanie lipy pred RD s.č. 4 na pozemku parcela č. E-KN 301/21  

Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec zrealizovala prostredníctvom dodávateľskej 

firmy zaoberajúcou sa profesionálnym orezávaním drevín vo výškach, odborné ošetrenie 

dreviny – lipa veľkolistá rastúca na pozemku  E-KN 301/21 v k.ú. Višňové redukčným rezom.  

 

10. Kronika obce Višňové – návrh zápisu za rok 2017 

Poslanec Jaroslav Knap predložil návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2016, ktorý 

vypracovala kronikárka obce Mgr. Jarmila Knapová. 

 

11. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov, že na základe opakovaných sťažností občanov na 

neudržiavanie štátnej cesty v úseku Višňové – Čachtice, obec zaslala písomnú žiadosť TSK 

Trenčín, Správe ciest TSK Trenčín a SVP Piešťany. 

 

14. 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. Miroslav Benian ....................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 28.09.2017 


