
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 6. novembra 2018 

 
Dňa 6. novembra 2018 sa konalo riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Overovaním zápisnice boli poverení: 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: 

PROGRAM:  

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.11.2018 

(určenie overovateľov a  zapisovateľky) 

 

2.  Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2018 

 

3. Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2019 - 2021  

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Višňové na rok 2019 s výhľadom 

na roky 2020 a 2021 

 

5. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2018 

( zloženie inventarizačných komisií)  

 

6. Informácia – komunálne voľby 2018 

 

7. Rôzne 

 

8.  Záver 

 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 6.11.2018 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: Lucia Knapová, Mgr. a Miroslav 

Benian, písaním zápisnice bola poverená p. Ľudmila Kubišová. 

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 18.10.2018 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 85-89/2018 zo zasadnutia OcZ dňa 18.10.2018. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 
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3. Návrh finančného rozpočtu obce Višňové na roky 2019 - 2021  

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

rokov (t.j. v roku 2018 na roky 2019-2021). 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 2019-2021 v zmysle platnej legislatívy je 

prílohou číslo 1. a  dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Višňové na roky 2019-2021 je 

prílohou číslo 2. k tejto zápisnici. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Višňové na rok 2019 

s výhľadom na roky 2020 a 2021 

Hlavný kontrolór obce Bc. Jozef Gúčik predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019-

2021, v ktorom odporučil obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2019 schváliť a na 

roky 2020 a 2021 vziať na vedomie. Správa – stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

je prílohou číslo 3. 

 

5. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2018 

Návrhom na zloženie inventarizačných komisií, ktoré uskutočnia inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2018 sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo v bode rokovania číslo 5. Návrh predložil 

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

komisií je prílohou číslo 4. k tejto zápisnici. 

 

 

6. Informácia – komunálne voľby 2018 

Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie vo Višňovom predložila poslancom správu 

o zaregistrovaní kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby obecného zastupiteľstva, ktoré 

sa uskutočnia dňa 10.11.2018. 

 

7. Rôzne 

 návrh starostu obce – riešiť úhradu za spotrebu energií počas bohoslužieb ev.cirkvi 

v kultúrnom dome 

 návrh zmluvy o spolupráci pri umiestňovaní túlavých psov v útulku Nádej Nové Mesto 

nad Váhom 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Lucia Knapová, Mgr...............................        2. Miroslav Benian .......................................... 

 

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

 

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

 

 

 

Vo Višňovom, dňa 6.11.2018 


