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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 12. decembra 2019
Dňa 12. decembra 2019 sa konalo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom.
Zasadnutie zvolal starosta obce p. Pavol Hluchý
Prítomní : vid. prezenčná listina.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Lucia Knapová, Mgr. Ľubomír Kúdela, písaním
zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
Zasadnutie viedol starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich a teda
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Program:
PROGRAM:
1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2019
(voľba overovateľov a určenie zapisovateľky)
2. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 19.9.2019
3. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
4. Rozpočet obce Višňové na roky 2020 – 2022 – návrh na schválenie
5. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2019
( zloženie inventarizačných komisií)
6. Hospodárenie obce k 30.9. 2019
7. Zmena rozpočtu obce k 12.12.2019
8. Zámenná zmluva –zámena pozemkov Obec Višňové a Miroslav Benian
9. Zámer predaj obecných pozemkov spoločnosti PORTGEM PROPERTIES LTD., Londýn
10. Návrh VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
s účinnosťou od 1.1.2020
11. Návrh zmien cenníka služieb v Obecnej knižnici Višňové od 1.1.2020
12. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020 – návrh na schválenie
13. Diskusia
14. Záver
Doplňujúci bod programu – Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 - schválenie
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1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2019
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. Za overovateľov boli navrhnutí: Lucia Knapová, Mgr. Ľubomír Kúdela,
písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
2. Kontrola uznesenia zo zasadania obecného zastupiteľstva dňa 19.9.2019
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 19-23/2019 zo zasadnutia OcZ dňa 19.9.2019.
Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené.
3. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
Hlavný kontrolór obce Bc. Jozef Gúčik predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 20202022, v ktorom odporučil obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2020 schváliť a na
roky 2021 a 2022 vziať na vedomie. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2020 -2022 je prílohou číslo 1 k tejto zápisnici.
4. Rozpočet obce Višňové na roky 2020 – 2022 – návrh na schválenie
Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie troch rozpočtových
rokov (t.j. v roku 2019 na roky 2020 - 2022). 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 2020 - 2022 v zmysle platnej legislatívy je
prílohou číslo 2. k tejto zápisnici.
5. Inventarizácia majetku obce Višňové k 31.12.2019
Návrhom na zloženie inventarizačných komisií, ktoré uskutočnia inventarizácie majetku obce
k 31.12.2019 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 3. k tejto zápisnici.
6. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.9.2019
Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce
k 30.9.2019. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 30.9.2019 v členení
PRÍJMY: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, príjmové finančné operácie a VÝDAVKY:
bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, výdavkové finančné operácie je prílohou číslo 4 k tejto
zápisnici.
Finančný rozpočet:
Príjmy v €
Schválený Upravený Čerpanie
Rozdiel
Plnenie v %
Bežný rozpočet
54 800,00 55 800,00
43 703,06 12 096,94
78
Kapitálový rozpočet
0
0
428,00
-428,00
0
Finančné operácie
30 000,00 30 000,00
5 682,00 24 318,00
19
Spolu
84 800,00 85 800,00
49 813,06 35 986,94
58
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Výdavky v €
Schválený Upravený Čerpanie
Rozdiel
Plnenie v %
Bežný rozpočet
54 800,00 55 800,00
38 890,65 16 909,35
70
Kapitálový rozpočet
30 000,00 30 000,00
5 682,00 24 318,00
19
Finančné operácie
0
0
0
0
0
Spolu
84 800,00 85 800,00
44 572,65 41 227,35
52
7. Zmena rozpočtu obce k 12.12.2019
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa - návrh na zmenu rozpočtu obce
schváleného na rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 04/2019.
Potreba rozpočtového opatrenia vyplynula z potreby navýšenia finančných prostriedkov vo
výdavkovej časti bežného rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm.
b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. – suma 4
600,00 €, čo predstavuje podiel na hospodárskom výsledku spol. Doliny s.r.o. za rok 2018.
Príjmové finančné prostriedky, o ktoré sa navyšuje schválený rozpočet budú použité prevažne
na vykrytie výdavkov v oblasti odpadového hospodárstva a iných bežných výdavkov na
materiál, služby a pod., pri ktorých došlo k prečerpaniu v roku 2019, dôvodová správa je
prílohou číslo 5. k tejto zápisnici.
8. Zámenná zmluva –zámena pozemkov Obec Višňové a Miroslav Benian
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh zámennej zmluvy - zámena pozemkov Obec
Višňové a Miroslav Benian. Jedná sa o pozemok KN – registra C, parcela číslo 396/2,
výmera 109 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 za
pozemok KN – registra E, parcela číslo 617/1, druh pozemku záhrada, výmera pozemku 70
m2, evidovaný na LV číslo 829 v k.ú. Višňové, spoluvlastnícky podiel 1/7, to je 10 m2 vo
vlastníctve Miroslav Benian a za pozemok KN – registra E, parcela číslo 380, druh pozemku
záhrada, výmera pozemku 306 m2, evidovaný na LV číslo 393 v k.ú. Višňové, spoluvlastnícky
podiel 2/6, to je 102 m2 vo vlastníctve Miroslav Benian.
9. Zámer predaj obecných pozemkov spoločnosti PORTGEM PROPERTIES LTD.,
Londýn
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámer - predaj pozemkov vo vlastníctve obce Višňové
spoločnosti PORTGEM PROPERTIES LTD., ID No.:8766394, Winnington House, 2
Woodberry Grove, North Finchley. Londýn, N12 ODR, UK spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v katastrálnom území
Višňové a to pozemok:
parcela č. KN-E 1174, orná pôda celková výmera 1749 m2, evidovaná na LV č. 675 v k.ú.
Višňové, spoluvlastník pozemku Obec Višňové, IČO 00312151, spoluvlastnícky podiel 4/12 o
výmere 583 m2 (ďalej len Pozemok č. 1 a parcela č. KN-E 1176, záhrada celková výmera
1297 m2, evidovaná na LV č. 675 v k.ú. Višňové, spoluvlastník pozemku Obec Višňové, IČO
00312151, spoluvlastnícky podiel 1/6 o výmere 216,17 m2 (ďalej len Pozemok č. 2)
10. Návrh VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
s účinnosťou od 1.1.2020
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za KO a DSO s účinnosťou od 1.1.2020
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11. Návrh zmien cenníka služieb v Obecnej knižnici Višňové od 1.1.2020
Zamestnankyňa v obecnej knižnici predložila OZ návrh na zmenu cenníka v Obecnej knižnici
vo Višňovom s účinnosťou od 1.1.2020
12. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020 – návrh na schválenie
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh budúcich rokovaní OZ na rok 2020.
13. Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 - doplňujúci bod programu
Zástupca starostu predložil poslancom návrh na schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok
2018.
14. Diskusia
 Upozorniť p. M. Beniana na odstránenie kameňov z obecného pozemku pri št.
komunikácii – cesta III. tr. č. 504/23
 Návrh na schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na pomoc ľuďom
v Prešove postihnutých výbuchom plynu na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019
 Návrh na schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na pomoc rodinám
zasiahnutých tragédiou dňa 13.11.2019 – hromadná nehoda autobusu pravidelnej linky
Nitra – Kolíňany – Jelenec.
15. 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. Ľubomír Kúdela .......................................

Starosta obce: Pavol Hluchý

....................................................

Zapísala: Ľudmila Kubišová

....................................................

Vo Višňovom, dňa 12.12.2019

