
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 18. októbra 2018 

 
Dňa 18. októbra 2018 sa konalo riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

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

bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

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

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 18.10.2018 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 01.08.2018 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.09.2018 

 

4. Zmena rozpočtu k 18.10.2018 

 

5. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu 

miestnych komunikácií v obci – havarijný stav v sme 2 142 € 

 

6. Zmluva o predaji majetku obce – pozemok KN-E parc. č. 301/13 o výmera 11 m2, druh 

pozemku záhrada v k.ú. Višňové, kupujúci Ján Škulec a manž. Františka Škulcová 

 

7. Zámer predaj obecného pozemku KN-C parc. č. 138 o výmere 107 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Višňové, kupujúci Pavol Plašienka 

 

8. Žiadosť p. Marty Drobenovej o odkúpenie obecného pozemku KN-E parc. č. 1564/13 

o výmere 162m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Višňové a obecného 

pozemku KN-E parc č. 394/4 o výmere 41 m2, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Višňové 

 

9. Rôzne – návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017 

 

10. Záver 

 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 18.10.2018 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

Starosta obce predložil poslancom návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, 

požiadal o jeho doplnenie a schválenie, zároveň predložil návrh na určenie overovateľov 

zápisnice a uznesenia. Za overovateľov boli navrhnutí: Jaroslav Knap a Ľubomír Kúdela, 

písaním zápisnice bola poverená p. Ľudmila Kubišová. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 01.08.2018 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 82-84/2018 zo zasadnutia OcZ dňa 1.8.2018. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 
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3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.09.2018 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 30.09.2018. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 30.09.2018 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  62 000,00 62 000,00 44 078,51  17 921,49 71 

Kapitálový rozpočet 0 0 0 0 0 

Finančné operácie 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0 

Spolu 92 000,00 92 000,00 44 078,51 47 921,49 48 

 

 

Výdavky v € Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel Plnenie v % 

Bežný rozpočet  62 000,00 62 000,00 37 379,06 24 620,94 60 

Kapitálový rozpočet    30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 

Spolu 92 000,00 92 000,00 37 379,06 54 620,94 41 

 

4. Zmena rozpočtu k 18.10.2018 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2018 rozpočtovým opatrením číslo 03/2018. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby presunu rozpočtových finančných prostriedkov vo výdavkovej časti 

rozpočtu. Dôvodová správa, rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu rozpočtu tvoria prílohu č. 

2 k tejto zápisnici. 

 

5. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu 

miestnych komunikácií v obci – havarijný stav v sme 2 142 € 

Ekonómka obce predložila OcZ návrh na uznesenie – schválenie použitia finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na opravu miestnych komunikácií v obci – havarijný stav 

v sme 2 142 €. 

 

6. Zmluva o predaji majetku obce – pozemok KN-E parc. č. 301/13 o výmera 11 m2, druh 

pozemku záhrada v k.ú. Višňové, kupujúci Ján Škulec a manž. Františka Škulcová 

OcZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy na odpredaj obecného pozemku KN-E parc. č. 

313/13, druh pozemku záhrady o výmere 11 m2 v  k.ú. Višňové, za kúpnu cenu 44 €, kupujúci 

Ján Škulec, rod. Škulec a manželka Františka Škulcová, rod. Ševelová, do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, predávajúci Obec Višňové so sídlom  916 16 Obecný úrad Višňové 

60, IČO 00312151, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Zámer na predaj nehnuteľnosti špecifikovanej v Čl. II ods. 1 kúpnej zmluvy schválilo Obecné 

zastupiteľstvo vo Višňovom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov dňa 26.06.2018 

uznesením číslo 80-6/2018 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za prijatie uznesenia 

o zámere predaja pozemku hlasovali 4 poslanci z 5-tich. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je,  

že ide o prevod pozemku nízkej výmery za účelom scelovania pozemkov v bezprostrednej 

blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho.  

 

7. Žiadosť p. Pavla Plašienku o  predaj obecného pozemku KN-C parc. č. 138 o výmere 

107 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Višňové 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o kúpu pozemku, žiadateľ Pavol Plašienka , rod. 

Plašienka, a to nehnuteľný majetok obce Višňové: 

KN-C parcelné číslo 138 výmera 107 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

evidovaný na LV č. 1 v  k.ú. Višňové, vlastník pozemku Obec Višňové, IČO 00312151, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 a určilo kúpnu cenu predmetnej nehnuteľnosti podľa miestnych 

pomerov, t.j. 4 € za 1m2. 

 

Ide o zámer predaja pozemku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je,  

že ide o prevod pozemku nízkej výmery, cez ktorý vstupuje kupujúci k pozemku KN-C parc. 

č. 137/1 a k rodinnému domu Višňové s.č. 19, ktoré sú v jeho vlastníctve. 

 

8. Žiadosť p. Marty Drobenovej o predaj obecného pozemku KN-E parc. č. 1564/13 

o výmere 162m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Višňové a obecného 

pozemku KN-E parc č. 394/4 o výmere 41 m2, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. 

Višňové 

Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo žiadosť o kúpu pozemku, žiadateľka p. Marta 

Drobenová a to nehnuteľný majetok obce Višňové: KN-E parc. č. 1564/13 o výmere 162m2, 

druh pozenku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Višňové a obecného pozemku KN-E parc č. 

394/4 o výmere 41 m2, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Višňové. 

 

9. Rôzne – návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017 

Poslanec Jaroslav Knap predložil návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2017, ktorý 

vypracovala kronikárka obce Mgr. Jarmila Knapová. 

 

10. Záver 

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

a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 18.10.2018 

 

 


