ZÁPISNICA č. 2/2017
z plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.2.2017
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: Ľubomír Fürbergera a Karola Kosu a zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 23.2.2017 o 17 00 v zasadačke obecného
úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý obsahuje 7
bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Úprava rozpočtu k 31.1.2017.
4.Schválenie VZN č. 22 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania
CVČ pôsobiacich mimo územia obce Višňové.
5.Schválenie doplnku č. 1 k VZN obce č. 3 o určení finanačných prostriedkov do rozpočtu
obce.
6.Rôzne.
7. 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
podľa § 5 odsek 7 rokovacieho poriadku dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania
obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Úprava rozpočtu k 31.1.2017.
4.Schválenie VZN č. 22 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania
CVČ pôsobiacich mimo územia obce Višňové.
5.Schválenie doplnku č. 1 k VZN obce č. 3 o určení finanačných prostriedkov do rozpočtu
obce.

-26.Rôzne.
7.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 6/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Úprava rozpočtu k 31.1.2017.Presun finančných prostriedkov (KZ41) vrámci rozpočtových
položiek vo výške 1500€ - zmluva kulturistický oddiel Herkules.
Zníženie rozpočtu (KZ111) prenesený výkon nenormatívne prostriedky - Základná škola škola v prírode – 100€, základná škola - lyžiarsky kurz - 3000€
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke obce Ing. Jane Brezániovej, aby predniesla k bodu 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 za
úpravu rozpočtu k 31.1.2017.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 7/2017 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu k 31.1.2017
nasledovne:
- zníženie nenormatívnych finanačných prostriedkov KZ 111- ZŠ
- presun KZ 41- zmluva kulturistický oddiel Herkules.
K bodu č. 4. :
Schválenie VZN č. 22 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania
CVČ pôsobiacich mimo územia obce Višňové.
Návrh VZN OZ obec zverejnila vyvesením na úradnej tabuli 8.2.2017, v 15-dňovej lehote
pred rokovaním. Návrh VZN sa zverejnil v tej istej lehote aj na internetovej stránke obce.
Dňom vyvesenia VZN začala plynúť lehota počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice
na obecnom úrade. K uvedenému návrhu VZN nebola v stanovenej lejote daná pripomienka.
V zmysle §11 ods.4 písm.g) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo sa uznáša na
VZN. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
V zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
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prijatie prijatie VZN č. 22.
Výsledok hlasovania: za: 3 poslanci
proti: 5 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Karol Kosa
Uznesenie č. 8/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN č. 22 o určení výšky dotácie
na financovanie záujmového vzdelávania CVČ pôsobiacich mimo územia obce Višňové.
K bodu č. 5:
Schválenie doplnku č. 1 k VZN obce č. 3 o určení finanačných prostriedkov do rozpočtu
obce.
Návrh doplnku č. 1 k VZN obce č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce,
obec zverejnila vyvesením na úradnej tabuli 8.2.2017, v 15-dňovej lehote pred rokovaním.
Návrh doplnku č. 1 k VZN č.3 sa zverejnil v tej istej lehote aj na internetovej stránke obce.
Dňom vyvesenia doplnku č. 1 k VZN č. 3 začala plynúť lehota počas ktorej môžu fyzické a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu doplnku č. 1 k VZN č. 3 v písomnej forme,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. K návrhu doplnku č. 1 k VZN č. 3
bola v stanovenej lehote daná pripomienka poslancom Ing. Rastislavom Kubom- zo skratky
TP na trvalý pobyt a zo skratky bez TP na bez trvalého pobytu, ktorá bude následne
zapracovaná do doplnku č. 1 k VZN č. 3.
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
doplnku č. 1 k VZN č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
Výsledok hlasovania:
za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 9/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnok č. 1 k VZN č.3o určení
finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
K bodu č. 6:
1. Katarína Strkáčová, Višňové č. 850- žiadosť o povolenie prevádzkovania disco- zábavy a
podujatia kultúrneho charakteru, piatky a soboty v čase od 20,00 do 04,00 hod. v prevádzke
,, U Drobca – Višňové č. 586 “
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Viacerí poslanci sa zhodli v tom, že prevádzka sa nachádza v strede obce blízko školy a fary,
určite by sa vyskytol veľký pohyb áut po obci najmä v neskorých nočných a skorých ranných
hodinách, takže opäť by sa vyskytol problém s nočným kľudom a hlavne ničením zberných
nádob, ktoré sú umiestnené po obci a častokrát boli mladými ľuďmi zničené, obec ich musela
na vlastné náklady opravovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za
schválenie žiadosti Kataríny Strkáčovej o povolenie prevádzkovania disco- zábavy v
prevádzke ,, U Drobca, Višňové č. 586 “.
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za: 3 poslanci
proti: 5 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Ľubomír Fürberger.
Uznesenie č. 10/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Kataríny Strkáčovej,
bytom Višňové č. 850 o povolenie prevádzkovania disco- zábavy v prevádzke ,, U Drobca,
Višňové č. 586 “.
K bodu č. 7
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program plánovaného zasadnutia
obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2017 v znení tak ako bol schválený bol vyčerpaný, ukončila
zasadnutie a poďakovala prítomným za účasťna zasadnutí.
Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia:

Ľubomír Fürberger

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

Karol Kosa

..............................................
JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

