
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom 

zo dňa 3. septembra  2020 

 
Dňa 3. septembra 2020 sa konalo riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.   

 

Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý 

 

Prítomní : vid. prezenčná listina.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Lucia Knapová a Ľubomír Kúdela, písaním 

zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.  

 

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

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Program: 

 

1. Návrh programu rokovania OcZ  dňa 3.9.2020 a určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OcZ zo dňa 25.6.2020 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6.2020 

4. Úprava rozpočtu k 3.9.2020 

5. Čerpanie z rezervného fondu 

6. Schválenie VZN č. 01/2020 o určení pravidiel  času predaja v obchode a  času 

prevádzky služieb na území obce Višňové 

7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 3.9.2020 

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.  

 

2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 25.6.2020 

Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 31-36/2020 zo zasadnutia OcZ dňa 25.6.2020. 

Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené. 

 

3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6. 2020 

Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce 

k 30.6.2020. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 30.6.2020 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. 

 

4. Zmeny rozpočtu obce k 3.9.2020 – rozpočtové opatrenie číslo 03/2020 

Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného 

finančného rozpočtu pre rok 2020 rozpočtovým opatrením číslo 03/2020. Zmena rozpočtu 

vyplynula z potreby presunu rozpočtových finančných prostriedkov vo výdavkovej časti 

bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa celkové rozpočtované výdavky nemenia. 
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Dôvodová správa, rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu rozpočtu tvoria prílohu č. 2 k tejto 

zápisnici. 

 

5.  Čerpanie z rezervného fondu 

Ekonómka obce predložila návrh na schválenie čerpania z rezervného fondu obce. 

 

6. Schválenie VZN č. 01/2020 o určení pravidiel  času predaja v obchode a  času prevádzky 

služieb na území obce Višňové 

OcZ bol predložený na schválenie návrh VZN č. 01/2020 o určení pravidiel  času predaja v 

obchode a  času prevádzky služieb na území obce Višňové 

 

7. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Kontrolór obce predložil poslancom Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2019. 

 

8. Rôzne  

 Správa o ukončení akcie“ Rekonštrukcia vojnového hrobu č. 35 Pavel Kulíšek 

 Návrh zápisu do kroniky za rok 2019 

 

9. Zriadenie DHZO, voľba veliteľa DHZO a členov DHZO – doplnenie programu 

Starosta obce predložil poslancom návrh na zriadenie DHZO a zároveň návrh na voľbu veliteľa 

DHZO a členov DHZO. 

 

10. Záver  

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

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

1.  Mgr. Lucia Knapová...............................   2. Ľubomír Kúdela.......................................... 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

Vo Višňovom, dňa 3.9.2020 

 

 


