ZÁPISNICA č. 4/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.06.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa – ospravedlnený
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník – ospravedlnený
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 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: Karola Kosu a Mgr. Ivanu Zimenovú a zapisovateľa Ing.
Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 14.06.2018 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 12 bodov:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ-001/2014/Višňové/0130:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001
4. Žiadosť o oplotenie bytového domu č.s. 540:
Žiadateľ: Vlastníci bytového domu č. 540,013 23 Višňové.
5. Organizačne zabezpečenie púte 2018
6. Rôzne
7. Záver rokovania
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
V rámci tohto programu vyšli najavo niektoré potreby, ktoré bolo nutné na dnešnom
zastupiteľstve schváliť, preto starostka obce navrhla aby do programu pod bodom 5.1 bolo
doplnené: Určenie volebných obvodov a poslancov obce Višňové pre voľby do orgánov
samosprávy obcí

Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
podľa § 5 ods. 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. Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ-001/2014/Višňové/0130:
a. prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
b. nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001
4. Žiadosť o oplotenie bytového domu:
a. Žiadateľ: Vlastníci bytového domu č. 540,013 23 Višňové.
5. Organizačne zabezpečenie púte 2018
5.1 Určenie volebných obvodov a poslancov obce Višňové pre voľby do orgánov
samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018
6. Rôzne
7. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 22/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke spolu s doplnením bodu 5.1.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo Schválenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č.
30204/NZ-001/2014/Višňové/0130:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001
Obci Višňové bol doručený dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ001/2014/Višňové/0130:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
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 dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č.
30204/NZ-001/2014/Višňové/0130:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001

Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 23/2018 – Obecné schválilo dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.
30204/NZ-001/2014/Višňové/0130:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti o oplotenie bytového domu č.s. 540:
Žiadateľ: Vlastníci bytového domu č. 540, 013 23 Višňové.
Obci Višňové bola doručená žiadosť vlastníkov bytového domu č. 540,013 23 Višňové
o plotenie pozemku priľahlého k bytovému domu v katastrálnom území Višňové, v operáte
katastra vedeného ako parcela C-KN č. 741.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa uzniesli na tom, že najprv je potrebné ponúknuť
vlastníkom bytového domu č.s. 540 pozemok priľahlý k dotyčnému bytovému domu – časť
parcely C-KN č. 741 na odkúpenie. Stavebná komisia obce, zástupca vlastníkov bytového
domu č.s. 540 a geodet na stretnutí určia rozsah predaja. Po povolení vkladu kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej bude riešený pozemok, môžu noví vlastníci ohlásiť obci drobnú stavbu –
oplotenie dotyčného pozemku.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie žiadosti o oplotenie
bytového domu č.s. 540.
Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 7 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 24/2018 – Obecné neschválilo žiadosť o oplotenie bytového domu
č.s. 540.
K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bolo organizačné zabezpečenie púte 2018.
Dňa 24.06.2018 a 25.08.2018 sa vo Višňovom uskutoční Diecézna púť rodín. Určenie
predplatného miesta, vykalkulovanie ceny za predajné miesto ako aj predbežný výber
poplatkov vykonávajú zamestnankyne obecného úradu. Vyberanie poplatkov priamo na púti
bolo určené nasledovne: v sobotu 24.06.2018 – Mgr. Ivana Zimenová a Mgr. Jana Tokárová
a v nedeľu 25.06.2018 – Mgr. Zuzana Bolibruchová a Monika Bitušiaková. Poriadkovú
službu budú zabezpečovať: v sobotu 24.06.2018 – Ľubomír Fürberger, Karol Kosa a Ing.
Rastislav Kuba a v nedeľu 25.06.2018 – Ing. Jozef Povrazník a Juraj Majtán.

Uznesenie č. 25/2018 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie organizačné
zabezpečenie púte 2018.
.
K bodu č. 5.1.:
Ďalším bodom programu bolo určenie volebných obvodov a poslancov obce Višňové
pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.
Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
vo Višňovom bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode a rozsah
a výkon funkcie starostu bude na plný úväzok.
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 určenie volebných obvodov a poslancov obce
Višňové pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 – počet poslancov: 9,
počet volebných obvodov: 1, rozsah a výkon funkcie starostu obce na plný úväzok.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 26/2018 – Obecné zastupiteľstvo určilo pre voľby do orgánov
samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 – počet poslancov: 9, počet volebných obvodov: 1,
rozsah a výkon funkcie starostu obce na plný úväzok.
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
Dňa 23.06.2018 spoluorganizuje Obec Strečno s Turistickým oddielom Uhlík Strečno
športovú akciu – diaľkový beh a pochod Strečianská mašľa. Na modrej značke v ústi do
doliny plánujú zriadiť v čase 1100 – 1500 občerstvovaciu stanicu.
K bodu č. 12.:
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. Ivana Zimenová ..............................................
Karol Kosa ..............................................
JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce
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