ZÁPISNICA č. 5/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.05.2017
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa – príchod 1727
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: Ing. Petra Buffu a Juraja Majtána 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. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie žiadosti o vyjadrenie obce k možnosti odkúpenia pozemku p.č. C-KN
363/1 a 363/11 k.ú. Višňové.
Žiadateľ: Katarína Hutníková
Strážovská 6382/4
974 01 Banská Bystrica
4. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Žiadateľ: Ján Harmečný, nar. 27.12.1964
Ohradská 328/5
010 01 Žilina
5. Žiadosť o rozšírenie pouličného verejného osvetlenia v ulici Úzka.
Žiadateľ: Peter Tkáčik
Višňové 430
013 23 Višňové
6. Organizačne zabezpečenie púte rodín 2017.
7. Rôzne.
8. Záver rokovania.

V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré potreby, ktoré je nutné na
dnešnom zastupiteľstve schváliť preto starostka obce navrhla, aby do dnešného bodu
programu pod bodom 5.1 bolo navrhnuté schválenie predloženia žiadosti „Zlepšenie
technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446 realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13. Skôr ako dala hlasovať
o návrhu programu otvorila v zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku 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. Schválenie žiadosti o vyjadrenie obce k možnosti odkúpenia pozemku p.č. C-KN
363/1 a 363/11 k.ú. Višňové.
Žiadateľ: Katarína Hutníková
Strážovská 6382/4
974 01 Banská Bystrica
4. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
Žiadateľ: Ján Harmečný, nar. 27.12.1964
Ohradská 328/5
010 01 Žilina
5. Žiadosť o rozšírenie pouličného verejného osvetlenia v ulici Úzka.
Žiadateľ: Peter Tkáčik
Višňové 430
013 23 Višňové
5.1 Schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446 realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13.
6. Organizačne zabezpečenie púte rodín 2017.
7. Rôzne.
8. Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 23/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti o vyjadrenie obce k možnosti
odkúpenia pozemku p.č. C-KN 363/1 a 363/11 k.ú. Višňové pre žiadateľa: Katarína
Hutníková, Strážovská 6382/4, 974 01 Banská Bystrica.
Obci Višňové bola dňa 03.05.2017 doručená žiadosť o vyjadrenie obce k možnosti
odkúpenia pozemku p.č. C-KN 363/1 a 363/11 k.ú. Višňové. Parcely, ktoré žiada žiadateľka
odkúpiť sú parcely, ktoré sú definované ako cesta. Z tohto dôvodu starostka obce obecnému

zastupiteľstvu neodporučila uvedenú žiadosť žiadateľke schváliť ani v prípade že by na
uvedených parcelách zriadila vecné bremeno pre právo prechodu verejnosti po týchto
parcelách.
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 žiadosti o vyjadrenie obce k možnosti
odkúpenia pozemku p.č. C-KN 363/1 a 363/11 k.ú. Višňové pre žiadateľa: Katarína
Hutníková, Strážovská 6382/4, 974 01 Banská Bystrica.
Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 8 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 24/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o odkúpenie
pozemku p.č. C-KN 363/1 a 363/11 k.ú. Višňové pre žiadateľa: Katarína Hutníková,
Strážovská 6382/4, 974 01 Banská Bystrica.
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre
žiadateľa: Ján Harmečný, nar. 27.12.1964, Ohradská 328/5, 010 01 Žilina.
Obci Višňové bola doručená zmluva o zriadení vecného bremena. Povinný z vecného
bremena čiže obec ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcela č. 243/1 o výmere 734 m2 v k.u.
Višňové. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom parcely č. 997/1 a 998/1. Právo
zriadenia vecného bremena by malo spočívať v prevádzkovaní opravy a údržby inžinierskej
siete a to dažďovej prípojky, dažďovej kanalizácie, splaškovej prípojky a splaškovej
kanalizácie, vodovodu. Starostka obce odporučila poslancom obecného zastupiteľstva dať
vypracovať geometrický plán a geometrickým plánom určiť oprávnenému rozsah vecného
bremena a uvedenú zmluvu následne schváliť aj s priloženým geometrickým plánom.
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 zmluvy o zriadení vecného bremena
pre žiadateľa: Ján Harmečný, nar. 27.12.1964, Ohradská 328/5, 010 01 Žilina.
Výsledok hlasovania: za: 1 poslanec (Ing. Rastislav Kuba)
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec (Mgr. Ivana Zimenová)
Uznesenie č. 25/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo zmluvu o zriadení vecného
bremena pre žiadateľa: Ján Harmečný, nar. 27.12.1964, Ohradská 328/5, 010 01 Žilina.

K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bola žiadosť o rozšírenie pouličného verejného osvetlenia v
ulici Úzka pre žiadateľa: Peter Tkáčik, Višňové 430, 013 23 Višňové.
Obci Višňové bola dňa 22.05.2017 doručená žiadosť žiadateľa: Peter Tkáčik, Višňové
430, 013 23 Višňové. Starostka obce k tomuto bodu programu poznamenala, že žiadateľ
s jeho rodinou majú trvalý pobyt v obci Višňové, riadne si plnia všetky povinnosti voči obci
na uvedenom rozšírení chce žiadateľ participovať, preto odporučila obecnému zastupiteľstvu
predmetnú žiadosť schváliť
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 žiadosti o rozšírenie pouličného
verejného osvetlenia v ulici Úzka pre žiadateľa: Peter Tkáčik, Višňové 430, 013 23 Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 26/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o rozšírenie
pouličného verejného osvetlenia v ulici Úzka pre žiadateľa: Peter Tkáčik, Višňové 430,
013 23 Višňové.
K bodu č. 5.1.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“ realizovaného
v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13.
Obec Višňové podala dňa 04.04.2017 projektový zámer v rámci integrovaného
operačného programu žiadosť o zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ Višňové
446, pod kódom výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2. Na základe podaného zámeru bola
obci Višňové doručená dňa 19.05.2017 pozitívna hodnotiaca správa v ktorej sa konštatuje, že
projektový zámer na základe predložených informácií a dokumentov splnil podmienky určené
vo výzve a informuje žiadateľa, že vydáva vo vzťahu k projektovému zámeru pozitívnu
hodnotiacu správu. Prílohou č. 8 je doklad o zabezpečení
 schválenia predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického
vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“ realizovaného v rámci Výzvy na
predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13.
 zapečenie realizácie projektu v súlade s poskytnutia pomoci
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu v celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
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 predloženia ŽoNFP za účelom
realizácie projektu „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové 446“
realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC2222016-13, zapečenia realizácie projektu v súlade s poskytnutia pomoci, zabezpečenia
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
v celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, zabezpečenia financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 27/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie ŽoNFP za
účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ, Višňové
446“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2SC222-2016-13, zapečenie realizácie projektu v súlade s poskytnutia pomoci, zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
v celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce.
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo organizačné zabezpečenie Diecéznej púte rodín 2017.
Starostka obce citovala poslancom nariadenie, ktoré obec Višňové predkladá každoročné pri
konaní diecéznej púte rodín
Organizačne zabezpečenie púte rodín vo Višňovom a to poriadkovú službu a výber
poplatkov bude zabezpečené po dohode.
.
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 nariadenia starostky obce Višňové na
dni 24. júna a 25. júna 2017 – ôsma diecézna púť rodín.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 28/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nariadenie starostky obce
Višňové na dni 24. júna a 25. júna 2017 – ôsma diecézna púť rodín.
K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
Mgr. Ivana Zimenová upozornila na nevyhovujúci stav mostíka k predajni COOP
Jednota.

Starostka obce k tomu informovala prítomných, že v rámci opravy výtlkov v obci
bude opravený aj príjazdový mostík k predajni COOP Jednota.
Mgr. Zimenova ďalej upozornila na nedostatočne upratovanie v telocvični. Sťažovali
sa na to už viacerí užívatelia telocvične.
Starostka obce vec prešetrí.
Mgr. Bolibruchová sa opýtala na úhradu prenájmu plochy pod predajné stánky pri
kúpalisku.
Starostka obce odpovedala, že suma na úhradu prenájmu plochy pod predajné stánky
bola určená a faktúra na zaplatenie aj so spätnou platnosťou bol zaslaný majiteľom stánkov
pri kúpalisku.
Mgr. Bolibruchová ešte upozornila na odvodnenie cintorína.
Starostka obce informovala, že v rámci projektového zámeru budú obci Višňové
k dispozícii pracovníci evidovaní na úrade práce, ktorým budú zverené tieto práce.
Mgr. Bolibruchová žiadala informáciu ohľadom prenájmu časti pozemku
v katastrálnom území Višňové označeného ako parcela C-KN 361 za účelom umiestnenia
optického kiosku pre firmu KOREX networks, s.r.o.
Starostka obce informovala, že predbežný súhlas bol firme KOREX networks, s.r.o už
doručený a podmienky prenájmu sa upravia a odsúhlasia na niektorom ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Poslanci doplnili k bodu rokovania 5 ešte niekoľko pripomienok.
-Navrhujú riešiť doĺňanie osvetľovacích bodov komplexne. Preto na žiadosť pána Tkačika
(ulica Úzka) doplniť taký počet svietidil, ktorý by stačil na pokrytie celej ulice pouličným
osvetlením.
-Vzhľadom na časté vypadávanie verejného osvetlenia pri nárazovom vetre bude nutné
doriešiť úseky vedenia, ktoré spôsobujú skraty.
-Doplniť do monitorovacieho programu verejného osvetnia telefónne čísla pre posielanie
SMS na hlásenie porúch verejného osvetlenia určeným osobám.
Starostka obce informovala prítomných o riešení padajúceho kameňa v doline.
Národná diaľničná spoločnosť, firma Dúha, a.s., združenie Salini Impreglio S.p.A. a starostka
obce Višňové JUDr. Marcela Halaganová riešili vzniknutú situáciu. Výsledkom bol návrh
vypracovania geologického znaleckého posudku, ktorý preskúma zosuvy kameňa v doline
a na základe ktorého bude navrhnuté optimálne riešenie. Do doliny je zatiaľ prístup povolený
avšak na vlastné riziko.
Starostka ďalej informovala, že v súčinnosti s Okresnou správou ciest bola zameraná
križovatka pri kostole, na základe čoho budú vypracované návrhy riešenia vzhľadom na
narastajúci počet prechádzajúcich vozidiel.
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:

Ing. Peter Buffa

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

Juraj Majtán

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

