ZÁPISNICA č. 3/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2019
Prítomní: :

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško
Karol Kosa - ospravedlnený
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník
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 osem poslancov, zastupiteľstvo
je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Juraja Majtána a Dušana Paura a ako zapisovateľku Zuzana
Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 28. 03. 2019 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 8 bodov:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. a)
Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové
b)

Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/68 a časť parcely 2633/69 v k. ú. Višňové.

c)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/68 v k. ú. Višňové.

d)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/37 v k. ú. Višňové.

4.
5.
6.
7.
8.

e)

Schválenie žiadosti o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové.

f)

Schválenie žiadosti o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové.

Schválenie VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Višňové.
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2019
Schválenie návrhu na dobudovanie futbalového tréningového centra
Rôzne
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. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. a)
Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové

4.
5.
6.
7.
8.

b)

Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/68 a časť parcely 2633/69 v k. ú. Višňové.

c)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/68 v k. ú. Višňové.

d)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/37 v k. ú. Višňové.

e)

Schválenie žiadosti o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové.

f)

Schválenie žiadosti o o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové.

Schválenie VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Višňové.
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2019
Schválenie návrhu na dobudovanie futbalového tréningového centra
Rôzne
Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 11/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schvaľovanie žiadosti:
3.

a)

Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové

b)

Schválenie žiadosti o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia
p. č. CKN č. 2633/68 a časť parcely 2633/69 v k. ú. Višňové.

c)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/68 v k. ú. Višňové.

d)

Schválenie žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke
parciel
CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/37 v k. ú. Višňové.

e)

Schválenie žiadosti o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové.

f)

Schválenie žiadosti o o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom,
p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové.

Obci Višňové bola dňa 18. 03. 2019 doručená žiadosť o zrealizovanie úpravy povrchu
miestnej komunikácie asfaltom p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové.
Dôvodom úpravy cestnej komunikácie je neustála oprava na vlastné náklady
stavebníkmi.
Obec Višňové v rámci delimitácie spisov mesta Žilina zabezpečuje záväzné stanoviská
k predmetným rodinným domom. V záväznom stanovisku obec ako jednu
z podmienok uložila stavebníkovi zabezpečiť prístupovú komunikáciu.
Obci Višňové bola dňa 18. 03. 2019 doručená žiadosť o určenie použitia dopravného značenia
a dopravných zariadení - umiestnenie dopravného zrkadla. Dôvodom osadenia zrkadla by
malo čiastočne pozitívne ovplyvniť bezpečnosť na vozovke a vylepšiť dopravnú situáciu
z dôvodu zlej viditeľnosti pri výjazde na hlavnú cestu.

Dňa 19. 03. 2019 bola obci Višňové doručená žiadosť o zrealizovanie úpravy povrchu
miestnej komunikácie asfaltom p. č. CKN 2633/68 a časť 2633/69 v k. ú. Višňové.
Dôvodom úpravy cestnej komunikácie je neustála oprava na vlastné náklady stavebníkmi.
Obec Višňové v rámci delimitácie spisov mesta Žilina zabezpečuje záväzné stanoviská
k predmetným rodinným domom. V záväznom stanovisku obec ako jednu z podmienok
uložila stavebníkovi zabezpečiť prístupovú komunikáciu.
Dňa 19. 03. 2019 bola obci Višňové doručená žiadosť o určenie dopravného označenia
a dopravných zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla. Dôvodom osadenia
dopravného zrkadla by sa malo čiastočne pozitívne ovplyvniť bezpečnosť na vozovke
a vylepšiť dopravnú situáciu z dôvodu zlej viditeľnosti pri výjazde na hlavnú cestu.
Dňa 19. 03. 2019 bola obci Višňové doručená žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného
osvetlenia. Žiadatelia žiadajú zrealizovať vybudovanie verejného osvetlenia v počte 3
svietidiel na obecnej ceste p. č. CKN 2633/68 a p. č. 2633/69 v k. ú. Višňové. Dôvodom
vybudovania verejného osvetlenia je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
Taktiež obec Višňové v rámci delimitácie spisov mesta Žilina zabezpečuje záväzné
stanoviská k predmetným rodinným domom. V záväznom stanovisku obec ako jednu
z podmienok uložila stavebníkovi zabezpečiť verejné osvetlenie.
Dňa 20. 03. 2019 bola obci Višňové doručená žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného
osvetlenia na p. č. CKN 2633/37 a p. č. 2633/179 v k. ú. Višňové. Dôvodom vybudovania
verejného osvetlenia je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
Taktiež obec Višňové v rámci delimitácie spisov mesta Žilina zabezpečuje záväzné
stanoviská k predmetným rodinným domom. V záväznom stanovisku obec ako jednu
z podmienok uložila stavebníkovi zabezpečiť verejné osvetlenie.
Z uvedeného dôvodu navrhujem poslancom obecného zastupiteľstva ,po konzultácií
s obecnom radou , aby citované žiadosti zobrali na vedomie a stavebníkov vyrozumeli
záväzným stanoviskom , ktoré bolo vydané obcou Višňové ako stanovisko k realizácii
výstavby rodinných domov.
Uvedené žiadosti v rámci pasportizácie ciest zaradila do ich pripravovaných projektov.
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 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zabezpečenie výstavby
verejného osvetlenia p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú. Višňové, žiadosť
o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia, p. č. CKN č. 2633/68 a časť parcely 2633/69
v k. ú. Višňové, žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení –
umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke parciel CKN 371/3 s parcelou
CKN 2633/68 v k. ú. Višňové, žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných
zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke parciel CKN 371/3
s parcelou CKN 2633/37 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej
komunikácie asfaltom, p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie
úpravy povrchu cestnej komunikácie asfaltom, p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú.
Višňové.

Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 12/2019 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť
o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú.
Višňové, žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia, p. č. CKN č. 2633/68
a časť parcely 2633/69 v k. ú. Višňové, žiadosť o určenie použitia dopravného
značenia a dopravných zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na
križovatke parciel CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/68 v k. ú. Višňové, žiadosť
o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení – umiestnenie
obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke parciel CKN 371/3 s parcelou CKN
2633/37 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom, p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie
úpravy povrchu cestnej komunikácie asfaltom, p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú.
Višňové.
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnej
pomoci obyvateľom obce Višňové.
Návrh VZN č. 1/2019 o ktorom má OZ obce rokovať obec zverejnila vyvesením na úradnej
tabuli v 15- dňovej lehote pred rokovaním. Návrh VZN sa zverejnil v tej istej dobe 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 lehote daná pripomienka. V zmysle § 11 ods. 4 pís. G zákona o obecnom
zriadení obecné zastupiteľstvo sa uznáša na VZN.
Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
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: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 13/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o poskytovaní
sociálnej pomoci obyvateľom obce Višňové.

K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2019
Všetky pripravované a realizované investičné akcie budú v roku 2019 uhrádzané z
rezervného fondu.
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániová 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.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 14/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpania rezervného fondu
obce na rok 2019
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie návrhu na dobudovanie futbalového
tréningového centra
Poslancom OZ bol dňa 27. 02. 2019 prostredníctvom poslanca Jaroslava Gaška
doručený návrh na dobudovanie futbalového tréningového centra. Tento bod programu sa
presunul do ďalšieho rokovania OZ. Na základe návrhu som požiadala Ing. Jozefa Šarlaya
o vysvetlenie predloženého materiálu. Ing. Šarlay prezentoval návrh na dobudovanie ihrísk
v k . ú. Višňové a to – horného ihriska vybudovaním oplotenia, striedačiek, a tribúny
a dolného ihriska s možnosťou dobudovania ihriska s umelou trávou, vrátane oplotenia,
striedačiek, osvetlenia a tribúny. Na základe predložených materiálov Ing. Jozefom Šarlayom
ide o pripravované výzvy SFZ a k podaniu projektu je jedna z podmienok a to schválenie
navrhovaných úprav na ihriskách vo vlastníctve obce p. č. 35/1 a p. č. 2600, zároveň zo
strany zástupcu Ing. Jozefa Šarlaya sa obec nebude podieľať na spolufinancovaní
dobudovania uvedených ihrísk.
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: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 15/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na dobudovanie futbalového
tréningového centra bez spoluúčasti obce Višňové.

K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bol bod rôzne
Obec Višňové v rámci výzvy podpora rozvoja športu na rok 2019 podala projekt , kde
hlavným cieľom je nákup športovej výbavy na cvičenie pod holým nebom. Dnešným trendom
na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie vlastnou váhou. Zakúpením týchto
zariadení chceme dosiahnuť zvýšenie pohybu pre všetky vekové kategórie. Dostať deti od
počítačov, mobilov, tabletov a vybudovať miesto pre ich osobnú realizáciu .
V rámci tejto výzvy a podprogramu obec Višňové požiadala dobudovanie detského ihriska
v areáli kúpaliska. Výstavbou detského ihriska obec prispeje k vytvoreniu priestoru pre
užitočné trávenie voľného času a miesta na stretnutie a oddych pre deti aj rodičov.
-

V bode rôzne bola navrhnutá do finančnej komisie ako člen Ing. Mária Hubertová.

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: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 16/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Máriu Hubertovú ako
člena finančnej komisie.
-

Po iniciatíve poslancov OZ a členov TJ obec Višňové pristúpi v prvej etape
k dobudovaniu prístavby sociálnych zariadení na budove TJ vo vlastníctve obce
Višňové. Chcem podotknúť, že po niekoľkých stretnutiach s poslancami TJ musím
konštatovať , že budova , ktorou reprezentujú aj obec Višňové za posledných niekoľko
rokov neprešla žiadnou úpravou , ani rekonštrukciou. Sociálne zariadenia – šatne
a sprchy, vrátanie kúrenia sú v nevyhovujúcom stave, ktoré si vyžadujú opodstatnenú
rekonštrukciu. Vzhľadom k podaným a realizovaným projektom obcou Višňové sme
dospeli k spoločnému záveru, že najnutnejšie opravy sa budú realizovať v rámci
možností obce v jednotlivých etapách. Momentálne sa pripravuje projektová
dokumentácia na samostatné plynové kúrenie v uvedenej budove.

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: Zuzana Mičkyová

Overovatelia:

Juraj Majtán

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

Dušan Paur

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis zo zasadnutia č. 3/2019
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 28.03.2019
Uznesenie č. 11/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 12/2019 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť
o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia p. č. CKN č. 2633/37 a 2633/179 v k. ú.
Višňové, žiadosť o zabezpečenie výstavby verejného osvetlenia, p. č. CKN č. 2633/68
a časť parcely 2633/69 v k. ú. Višňové, žiadosť o určenie použitia dopravného
značenia a dopravných zariadení – umiestnenie obojsmerného dopravného zrkadla na
križovatke parciel CKN 371/3 s parcelou CKN 2633/68 v k. ú. Višňové, žiadosť
o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení – umiestnenie
obojsmerného dopravného zrkadla na križovatke parciel CKN 371/3 s parcelou CKN
2633/37 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie úpravy povrchu cestnej komunikácie
asfaltom, p. č. CKN 2633/68 a 2633/69 v k. ú. Višňové, žiadosť o zrealizovanie
úpravy povrchu cestnej komunikácie asfaltom, p. č. CKN 2633/37 a 2633/179 v k. ú.
Višňové.
Uznesenie č. 13/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o poskytovaní
sociálnej pomoci obyvateľom obce Višňové.
Uznesenie č. 14/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpania rezervného fondu
obce na rok 2019
Uznesenie č. 15/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na dobudovanie
futbalového tréningového centra bez spoluúčasti obce Višňové.
Uznesenie č. 16/2019 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Máriu Hubertovú ako
člena finančnej komisie.

