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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
zo dňa 19. septembra 2019
Dňa 19. septembra 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: Dominika Dulínková a Jaroslav Knap, 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 19.9.2019 a určenie overovateľov a zapisovateľa
2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OcZ zo dňa 27.6.2019
3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6.2019
4. Informácia o realizácii Odtokového žľabu – pozemok KN reg. „E“ parc. č. 296/11
5. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie
Odtokového žľabu vo výške 4722,00 €
6. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EU
„Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome v obci Višňové“
7. Úprava rozpočtu k 19.9.2019
8. Žiadosť Miroslav Benian, Višňové 67 o zámenu parciel – schválenie zámeru zámeny
9. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – schválenie použitia FP z rezervného fondu
v sume max. 2500,00 €
10. Správa o príprave posedenia pre seniorov dňa 26.10.2019
11. Audit za rok 2018
12. Rôzne
13. Záver
1. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.9.2019
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: Dominika Dulínková a Jaroslav Knap,
písaním zápisnice bola poverená Ľudmila Kubišová.
2. Kontrola uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 27.6.2019
Starosta obce predložil poslancom uznesenie č. 14-18/2019 zo zasadnutia OcZ dňa 27.6.2019.
Starosta obce konštatoval, že predložené uznesenie je splnené.
3. Hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce k 30.6.2019
Ďalším bodom programu bolo hospodárenie obce a plnenie finančného rozpočtu obce
k 30.6.2019. Správa o hospodárení a plnení finančného rozpočtu obce k 30.6.2019 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.
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Finančný rozpočet:
Príjmy v €
Schválený Upravený Čerpanie
Rozdiel
Plnenie v %
Bežný rozpočet
54 800,00 55 800,00
32 482,99 23 317,01
58
Kapitálový rozpočet
0
0
428,00
-428,00
0
Finančné operácie
30 000,00 30 000,00
0,00 30 000,00
0
Spolu
84 800,00 85 800,00
32 910,99 52 889,01
38
Výdavky v €
Schválený Upravený Čerpanie
Rozdiel
Plnenie v %
Bežný rozpočet
54 800,00 55 800,00
26 534,37 29 265,63
48
Kapitálový rozpočet
30 000,00 30 000,00
0,00 30 000,00
0
Finančné operácie
0
0
0
0
0
Spolu
84 800,00 85 800,00
26 534,37 59 265,63
31
4. Informácia o realizácii Odtokového žľabu – pozemok KN reg. „E“ parc. č. 296/11
Dňa 3.9.2019 obec Višňové ukončila realizáciu Odtokového prefabrikátového žľabu na odvod
dažďovej vody v obci Višňové na pozemku KN reg. „E“ parc.č. 296/11 v celkovej dĺžke 43 m.
Predmetná stavba bude financovaná z rezervného fondu obce Višňové. Celková výška
použitých finančných prostriedkov je s DPH: 4 722,00 €. Dodávateľská firma: René Masztics
– GLASS EXPRES, Vaďovce 255. Realizáciu stavby a výber dodávateľskej firmy schválilo
Obecné zastupiteľstvo obce Višňové na zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením číslo 16/2019 bod.
č. 5.
5. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie
Odtokového žľabu vo výške 4722,00 €
Ekonómka obce p. Kubišová predložila dôvodovú správu k návrhu uznesenia na schválenie
použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu drobnej stavby: Odtokový
prefabrikátový žľab na odvod dažďovej vody v obci Višňové na pozemku KN reg. „E“ parc.č.
296/11 v celkovej dĺžke 40 m. Celková výška použitých finančných prostriedkov je s DPH
4 722,00 €. Dodávateľská firma: René Masztics – GLASS EXPRES, Vaďovce 255
6. Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EU
„Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome v obci Višňové“
Obec Višňové ako člen OZ KR MAS Myjava sa zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Občianske
združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle
ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o príspevku z EŠIF“)MAS vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a
súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre obce z územia KRMAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. výstavba/rekonštrukcia a
modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície
spojené úsporou energie. V rámci výzvy sa obec Višňové uchádza o nenávratný finančný
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príspevok (NFP) na projekt s predpokladaným rozpočtom 21 192,53 € „Rekonštrukcia
elektroinštalácie a bleskozvodu v Kultúrnom dome vo Višňovom.“
7. Zmeny rozpočtu obce k 19.9.2019 – rozpočtové opatrenie číslo 03/2019
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená Dôvodová správa k návrhu zmien schváleného
finančného rozpočtu pre rok 2019 rozpočtovým opatrením číslo 03/2019. Potreba rozpočtového
opatrenia vyplynula z potreby presunu finančných prostriedkov vo výdavkovej časti bežného
a kapitálového rozpočtu, pričom sa celkové rozpočtové výdavky nemenia. Dôvodová
správa, rozpočtové opatrenie a návrh na zmenu rozpočtu tvoria prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
8. Žiadosť Miroslav Benian o zámenu parciel – schválenie zámeru zámeny
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Miroslava Beniana, ktorá bola obci Višňové
doručená dňa 13.9.2019 o zámenu pozemkov. 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. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách – schválenie použitia FP z rezervného
fondu v sume max. 2500,00 €
Starosta obce predložil poslancom návrh na schválenie opravy výtlkov na miestnych
komunikáciách a zároveň návrh na schválenie použitia FP z rezervného fondu v sume max.
2500,00 €.
10. Správa o príprave posedenia pre seniorov dňa 26.10.2019
Dňa 26.10.2019 sa v v KD vo Višňovom uskutoční tradičné stretnutie seniorov, t.j. občanov
s trvalým pobytom v obci, ktorí sa v roku 2019 dožívajú 62 rokov a viac. V rámci tejto akcie
budú odmenení všetci jubilanti, t.j. občania, ktorí sa v roku 2019 dožívajú 65, 70,75,80,85,90
a viac rokov.
11. Audit za rok 2018
Ing. Kvetoslava Pavlovičová, nezávislý audítor, číslo licencie SKAU 114 uskutočnila audit
obce Višňové za rok 2018. Správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok
končiaci 31.12.2018 spracovala audítorka dňa 01.07.2019, prílohou je List vedeniu – starostovi
Obce Višňové. Správa audítora bola predložená poslancom, je prístupná na obecnom úrade
a bude zverejnená v RUZ.
12. Rôzne
Vyžiadať cenovú ponuku na realizáciu 1 ks solárneho svietidla –firma JD Rozhlasy, s.r.o. Horní
Bečva.
Poďakovanie poslancovi Miroslavovi Benianovi - organizátorovi kultúrno-spoločenskej akcie
„Višňovská vatra“a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave toho podujatia, ktoré sa konalo
dňa 24.8.2019 na ihrisku vo Višňovom.
13. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené
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Overovatelia zápisnice:
1. Dominika Dulínková ............................... 2. Jaroslav Knap ................................................

Starosta obce: Pavol Hluchý

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

Zapísala: Ľudmila Kubišová

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

Vo Višňovom, dňa 19.9.2019

