ZÁPISNICA č. 6/2017
z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.6.2017
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník- neprítomný ospravedlnený
Juraj Majtán
Ing. Jozef Povrazník- neprítomný ospravedlnený
Mgr. Ivana Zimenová
Ing. Jana Brezániová kontrolórka obce
K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá oznámila, že
na základe listiny prítomných je na neplánovanom zastupiteľstve prítomných sedem
poslancov, zastupiteľstvo je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Ing. Rastislava Kubu a Karola Kosu za zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Neplánované zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 21.6.2017 o 17 00 v
zasadačke obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho
programu, ktorý obsahuje 9 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie zrušenia plánovaného zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom na deň
21.06.2017.
4.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
povinný z vecného bremena:
Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové
oprávnený z vecného bremena:
Ján Harmečný, rod. Harmečný, nar. 27.12.1964, bytom Ohradská 328/5, 010 01 Žilina
5.Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“ realizovaného v rámci výzvy s kódom IROPPO2-SC222-2016-13.
6.Schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
7.Informácia o úprave rozpočtu k 31.05.2017.
8.Rôzne.
9.Záver rokovania.
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otvorila diskusiu o uvedenom programe.
V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré potreby, ktoré je nutné na dnešnom
zastupiteľstve schváliť preto starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla, aby do bodu
programu pod bodom:
4.1 bola zahrnutá žiadosť Ing. Jozefa Brezániho , 013 18 Lietava 91
4.2 žiadosť Jozefa Husárika, Višňové 478, 013 23 Višňové
4.3 žiadosť Kataríny Strkačovej, Višňové 850, 013 23 Višňové
a bod 5. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“ realizovaného v rámci výzvy s kódom IROPPO2-SC222-2016-13 zrušiť z dôvodu duplicity jeho schválenia.
Starostka obce skôr ako dala hlasovať o schválenie návrhu programu, otvorila v zmysle §5
odsek 10 rokovacieho poriadku diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu
a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie zrušenia plánovaného zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom
na deň 22.06.2017.
4. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
povinný z vecného bremena:
Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové
oprávnený z vecného bremena:
Ján Harmečný, rod. Harmečný, nar. 27.12.1964, bytom Ohradská 328/5, 010 01 Žilina
4.1 Žiadosť Ing. Jozefa Brezániho , 013 18 Lietava 91
4.2 Žiadosť Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové
4.3 Žiadosť Katarína Strkačová, Višňové 850, 013 23 Višňové
5. Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“ realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO2-SC222-2016-13.
bod 5. zrušiť z dôvodu duplicity jeho schválenia.
6. Schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
7. Informácia o úprave rozpočtu k 31.05.2017.
8. Rôzne.
9. Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 29/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bol doručený a prednesený poslancom obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 3.:
Schválenie zrušenia plánovaného zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Višňovom na deň
22.06.2017.

-3V zmysle čerpania riadnej dovolenky starostka obce JUDr. Marcela Halaganová poprosila
telefonicky všetkých poslancov o zmenu termínu riadneho OZ v zmysle, ktorého po dohode je
zvolané neplánované zastupiteľstvo na deň 21.06.2017. Touto cestou starostka obce všetkým
poslancom poďakovala za ústretovosť.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie
zrušenia plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Višňovom na deň 22.6.2017.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 30/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie plánovaného zasadnutia
Obecného zastupiteľstva vo Višňovom na deň 22.06.2017.
K bodu č. 4.:
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
povinný z vecného bremena:
Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové
oprávnený z vecného bremena:
Ján Harmečný, rod. Harmečný, nar. 27.12.1964, bytom Ohradská 328/5, 010 01 Žilina
Predmetom obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2017 bolo schválenie zmluvy
o zriadení vecného bremena. Právo zriadenia vecného bremena malo spočívať
v prevádzkovaní opravy a údržby inžinierskej siete a to dažďovej prípojky, dažďovej
kanalizácie, splaškovej prípojky a splaškovej kanalizácie, vodovodu. Na základe uvedenej
žiadosti poslanci uznesením č. 25/2017 zmluvu neschválili a stanovili podmienku dať
vypracovať geometrický plán, ktorým sa ma určiť opravnému rozsah vecného bremena
a následne uvedenú zmluvu predložiť obecnému zastupiteľstvu s priložením geometrickým
plánom. Geometrický plán žiadateľ predložil a následne spolu s pozvánkou tvoril podklad
k OZ.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za
schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 31/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného bremena:
povinný z vecného bremena:
Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové
oprávnený z vecného bremena:
Ján Harmečný, rod. Harmečný, nar. 27.12.1964, bytom Ohradská 328/5, 010 01 Žilina
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Ing. Jozef Brezáni, 013 18 Lietava 91- žiadosť o schválenie prenájmu plochy pod predajný
stánok v areáli kúpaliska vo Višňovom počas letnej sezóny 2017.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová sa spýtala, či má menovaný uhradené všetky poplatky
voči obci aj za predajný stánok za rok 2016, na čo starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
odpovedala, že menovaný má všetky poplatky uhradené. Starostka obce ešte upresnila, že ak
bude žiadosť schválená menovanému bude poslaná faktúra za prenájom plochy tak ako vlani.
Keďže už nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je
za schválenie žiadosti Ing. Jozefa Brezániho.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 32/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Brezániho 013
18 Lietava 91 o prenájom plochy pod predajný stánok v areáli kúpaliska počas letnej sezóny
2017.
K bodu č. 4.2 :
Jozef Husárik, 013 23 Višňové 478- žiadosť o schválenie prenájmu plochy pod predajný
stánok v areáli kúpaliska vo Višňovom počas letnej sezóny 2017.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová sa spýtala, či má menovaný uhradené všetky poplatky
voči obci. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová odpovedala, že menovaný má všetky
poplatky uhradené, dokonca uhradil už aj poplatok za predajný stánok zmrzliny pri Základnej
škole do konca roka 2017, ešte dodala, že na deň detí menovaný poskytol zdarma deťom
200 porcií zmrzliny.
Keďže už nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je
za schválenie žiadosti Jozefa Husárika, 013 23 Višňové 478.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 33/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jozefa Husárika 013 23
Višňové 478 o prenájom plochy pod predajný stánok v areáli kúpaliska počas letnej sezóny
2017.
K bodu č. 4.3 :
Katarína Strkáčová, 013 23 Višňové 850- žiadosť o prenájom stánku na kúpalisku počas letnej
sezóny 2017.
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diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová sa opäť spýtala, či má menovaná uhradené všetky
poplatky voči obci. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová odpovedala, že manžel
menovanej Vlastimil Strkáč, mal už v roku 2015 schválený predajný stánok v areáli
kúpaliska, no doposiaľ neuhradil žiaden poplatok za prenájom. Menovaní nemajú uhradený
ani poplatok za komunálny odpad za svoj rodinný dom za rok 2016.
Keďže už nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je
za schválenie žiadosti Kataríny Strkáčovej, 013 23 Višňové 850.
Výsledok hlasovania: za: 1 poslanec
proti:6poslancov,Bolibruchová,Buffa, Fürberger,Kosa, Kuba,Zimenová
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 34/2017- Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Kataríny Strkáčovej, 013
23 Višňové 850.
K bodu č. 5: Bod zrušený.
K bodu č. 6:
Schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ešte pred jeho schválením v OZ
vypracováva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce v zmysle zákona č. 369/1990. Pred
schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia aj poslanci vyjadriť.
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke obce Ing. Jane Brezániovej,aby predniesla krátku dôvodovú správu.
V zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je
schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 35/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016- príloha zápisnice.
K bodu č. 7:
Informácia o úprave rozpočtu k 31.05.2017

záverečný účet obce Višňové
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kontrolórke Ing. Jane Brezániovej ,aby predniesla krátku dôvodovú správu.
Jedná sa o presuny položiek v rámci čerpania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov
a to chránená dielna poukázanie ( dotácie z úradu práce za 1Q 2017 a navýšenie navrátky
nedočerpanej dotácie 100 € na školu v prírode)
V zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu.
Uznesenie č. 36/2017- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o úprave rozpočtu
k 31.5.2017.
K bodu č. 8:
1. Poslanci začali diskutovať o stánku p. Strkáča, ktorý je umiestnený v areáli kúpaliska,
keďže menovaný nemá uhradené poplatky voči obci žiadajú, aby mu bola zaslaná výzva na
odpratanie stánku z dôvodu neplatenia úhrad.
2. Poslankyňa Mgr. Zimenová upozornila na zle ukončenú rozkopávku v ulici ,,Rybníky “,
na čo starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, odpvedala, že sa budú kontrolovať všetky
rozkopávky od roku 2016.Majiteľom zle upravených rozkopávok bude zaslaná výzva na
dokončenie prác,ak pri opakovanej kontrole nebude rozkopávka v poriadku obec ju dá opraviť
a majiteľovi bude refakturovaná.
K bodu č. 9
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program neplánovaného
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.6.2017 v znení tak ako bol schválený bol
vyčerpaný, ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasťna zasadnutí.
Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia: Ing. Rastislav Kuba
Karol Kosa

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

