ZÁPISNICA č. 1/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.01.2017
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník
Juraj Majtán
Ing. Jozef Povrazník
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 zastupiteľstve prítomných deväť poslancov, zastupiteľstvo
je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Ing. Petra Buffu a
zapisovateľku: Ing. Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 26.01.2017 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 8 bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017.
Schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2016.
Predloženie návrhu VZN o príspevku na činnosť Centier voľného času detí s trvalým
pobytom v obci Višňové, ktoré navštevujú Centrá voľného času mimo územia obce
Višňové.
6. Predloženie návrhu doplnku VZN č. 3 o určení finančných príspevkov do rozpočtu
obce v časti poplatky za stravovacie služby.
7. Rôzne.
8. Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017.
Schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2016.
Predloženie návrhu VZN o príspevku na činnosť Centier voľného času detí s trvalým
pobytom v obci Višňové, ktoré navštevujú Centrá voľného času mimo územia obce
Višňové.
6. Predloženie návrhu doplnku VZN č. 3 o určení finančných príspevkov do rozpočtu
obce v časti poplatky za stravovacie služby.
7. Rôzne.
8. Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 1/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na prvý polrok 2017.
Obci Višňové bol dňa 11.01.2017 hlavnou kontrolórkou Ing. Janou Brezaniovou
doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017. Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017 bol následne v zmysle
zákona vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.01.2017 a zvesený dňa 26.01.2017.
K tomuto bodu programu hlavná kontrolórka Ing. Jana Brezaniová predniesla krátku
dôvodovú správu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na prvý polrok 2017.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 2/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na prvý polrok 2017.

K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2016.
K tomuto bodu programu hlavná kontrolórka Ing. Jana Brezaniová predniesla krátku
dôvodovú správu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie úpravy rozpočtu k 31.12.2016.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 3/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravy rozpočtu k 31.12.2016.
K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bolo predloženie návrhu VZN o príspevku na činnosť
Centier voľného času detí s trvalým pobytom v obci Višňové, ktoré navštevujú Centrá
voľného času mimo územia obce Višňové.
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu pripravované VZN o príspevku na
činnosť Centier voľného času detí s trvalým pobytom v obci Višňové, ktoré navštevujú Centrá
voľného času mimo územia obce Višňové a vyzvala prítomných, aby predložené VZN
pripomienkovali a pripomienky zaslali starostke obce v elektronickej podobe. VZN aj s
pripomienkami bude predmetom rokovania na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 4/2017 – Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženie návrhu
VZN o príspevku na činnosť Centier voľného času detí s trvalým pobytom v obci Višňové,
ktoré navštevujú Centrá voľného času mimo územia obce Višňové.
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo predloženie návrhu doplnku VZN č. 3 o určení
finančných príspevkov do rozpočtu obce v časti poplatky za stravovacie služby.

Starostka obce predložila doplnok č. 1 k VZN č. 3 o určení finančných príspevkov do
rozpočtu obce. Doplnkom predložila návrh na zmenu v paragrafe 1 poplatky za stravovacie
služby, v časti poplatok za telocvičňu sa dopĺňa poplatok za užívanie multifunkčného ihriska a
v časti poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole a družine sa ruší z dôvodu nahradenia
VZN č. 20.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 5/2017 – Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie doplnok č. 1 k VZN
č. 3 o určení finančných príspevkov do rozpočtu obce.
K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
Mgr. Ivana Zimenová predniesla požiadavku na rozšírenie obecného rozhlasu v časti
ulice „Rybníky“.
Starostka obce k tomu oznámila, že bude podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR
o finančnú dotáciu pre tento účel.
Mgr. Ivana Zimenová upozornila na zamrznutú vodu v priepustoch odvádzajúcich
vodu na ulici „Rybníky“.
Situácia sa bude riešiť priebežne vzhľadom na klimatické podmienky.
Mgr. Ivana Zimenová poukázala na problém parkovania na ulici „Rybníky“.
Obyvatelia obce bývajúci v tejto časti nechávajú zaparkované autá na ulici a znemožňujú tým
zimnú údržbu miestnych komunikácií.
Občania sú každoročne upozorňovaní na problém parkovania na miestnych
komunikáciach v zimných mesiacoch.
Ing. Rastislav Kuba navrhol zvolanie rokovania so SSE ohľadom prekládky vedenia
VN cez obec.
Starostka obce informovala prítomných, že bol podaný projekt na rozšírenie materskej
školy v obci Višňové. V lehote 1 – 2 mesiacov by mala prísť hodnotiaca správa. Kapacita
škôlky bude zvýšená na 110 detí.
Na Envirofond bol podaný projekt na zabezpečenie ťažkej techniky pre obec – traktor
+ vlečka.
Projekt – preventívne opatrenia proti povodňam bude viazaný na časť potoka
„Rosinka“ a potok „Mlynárov jarok“ v dolnej časti obce.
Starostka obce navrhla schôdzku so zástupcami zhotoviteľa tunela, aby zodpovedali
na prípadné otázky týkajúce sa tejto stavby.

K bodu č. 8.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce v znení zmien tak, ako bol na zasadnutí schválený bol
vyčerpaný a preto poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

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

Ing. Peter Buffa

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

