ZÁPISNICA č. 8/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2017
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa - ospravedlnený
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba - ospravedlnený
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 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: MUDr. Daniela Lúčaníka a Ing. Jozefa Povrazníka
a zapisovateľa Ing. Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 28.09.2017 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 13 bodov:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Úprava rozpočtu k 31.8.2017
Schválenie zmluvy o prevode majetku obce (kapitálové výdavky z OU Žilina-riešenie
havarijnej situácie rekonštrukcia ZŠ 59 346,10€)
5. Informácia – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obci Višňové
k 31.12.2016
6. Schválenie vecného bremena
Povinný: Obec Višňové
IČO: 00648748, Višňové 556, 013 23 Višňové
Oprávnený:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové
Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová
7. Schválenie žiadosti o prenájom priestorov – Pivkovec Mgr. Adriana Brozová,
Rosina 207, 013 22 Rosina

8. Rôzne.
9. Záver rokovania
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe. V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré
potreby, ktoré je nutné na dnešnom zastupiteľstve prerokovať. Starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová preto navrhla, aby do programu bolo zaradené nasledovne:
7.1 Schválenie žiadosti Jaroslava Zábojníka, Rosina 683, 013 22 Rosina o prenájom kuchyne
v kultúrnom dome Višňové
7.2 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
Oprávnený z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s
7.3 Schválenie žiadosti o zmenu otváracej doby Materskej školy, Višňové 446,013 23
Višňové
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila
diskusiu a podľa § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku dala hlasovať o nasledovnom programe
rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Úprava rozpočtu k 31.8.2017
Schválenie zmluvy o prevode majetku obce (kapitálové výdavky z OU Žilinariešenie havarijnej situácie rekonštrukcia ZŠ 59 346,10€)
5. Informácia – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obci Višňové
k 31.12.2016
6. Schválenie vecného bremena
Povinný: Obec Višňové
IČO: 00648748, Višňové 556, 013 23 Višňové
Oprávnený:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové
Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová
7. Schválenie žiadosti o prenájom priestorov – Pivkovec Mgr. Adriana Brozová,
Rosina 207, 013 22 Rosina
7.1 Schválenie žiadosti Jaroslava Zábojníka, Rosina 683, 013 22 Rosina o prenájom
kuchyne v kultúrnom dome Višňové
7.2 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
Oprávnený z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s
7.3 Schválenie žiadosti o zmenu otváracej doby Materskej školy, Višňové 446,013 23
Višňové
8. Rôzne.
9. Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 39/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke s navrhnutými zmenami na
dnešnom rokovaní.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bola úprava rozpočtu k 31.08.2017. Starostka obce vyzvala
hlavnú kontrolórku obce Ing. Janu Brezániovú, aby predniesla krátku správu.
Zmena rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 8. 2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v rozsahu:
kapitálové príjmy

/KZ41/

+ 13 283 €

kúpna zmluva Salini

Úprava rozpočtu Obce Višňové zo dňa 31. 8.2017 vykonanú starostkou obce v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v rozsahu:
bežné príjmy

+ 69
/KZ 111/ stavebný poriadok
presun v rámci rozpočtových položiek bez zmeny celkového

rozpočtu
/1400 – KZ 41/
+ 74
/KZ 111/ stavebný poriadok, životné prostredie
presun v rámci rozpočtových položiek bez zmeny celkového

bežné výdavky
rozpočtu

/3868 – KZ 111,11H, 13064 – KZ 41/
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 31.08.2017.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 40/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 8. 2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu:
kapitálové príjmy

/KZ41/

+ 13 283 €

kúpna zmluva Salini

Uznesenie č. 41/2017 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu
Obce Višňové zo dňa 31. 8.2017 vykonanú starostkou obce v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v rozsahu:
bežné príjmy

+ 69
/KZ 111/ stavebný poriadok
presun v rámci rozpočtových položiek bez zmeny celkového

rozpočtu
bežné výdavky

/1400 – KZ 41/
+ 74
/KZ 111/ stavebný poriadok, životné prostredie
presun v rámci rozpočtových položiek bez zmeny celkového

rozpočtu
/3868 – KZ 111,11H, 13064 – KZ 41/
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie zmluvy o prevode majetku obce (kapitálové
výdavky z OU Žilina - riešenie havarijnej situácie rekonštrukcia ZŠ 59 346,10 €).
Odovzdávajúci je vlastníkom majetku obce Višňové a to budovy Základnej školy s
materskou školou, súp. č. 446, postavenej na parc. č. 738 v k. ú. Višňové, zapísaný na LV č. 2,
v evidencii odovzdávajúceho správcu vedeného pod inv. č. 644 (ďalej aj len ako „predmet
prevodu správy“). Jedná sa o technické zhodnotenie budovy ZŠ a MŠ Višňové – riešenie
havarijnej situácie: Rekonštrukcia kotolne. Finančné prostriedky boli poukázané ako
nenormatívne účelovo učené kapitálové výdavky z Okresného úradu Žilina.
Nadobúdacia hodnota : 59 346,10 €.
Odovzdávajúci vlastník touto zmluvou odovzdáva správu predmetu prevodu
preberajúcemu správcovi.
Predmet prevodu správy – technické zhodnotenie budovy.
Správa predmetu prevodu správy sa prevádza bezodplatne.
Správa predmetu prevodu správy sa prevádza dňom 01.10.2017.
(Finančné prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu Žilina ako
nenormatívne účelovo určené finančne prostriedky – kapitálové výdavky v roku 2015
v celkovej výške 60 000 €. Nepoužité finančné prostriedky boli vrátene v rámci zúčtovania
projektu v roku 2016).
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 prevode majetku obce
(kapitálové výdavky z OU Žilina - riešenie havarijnej situácie rekonštrukcia ZŠ 59 346,10€).
Výsledok hlasovania: za: 7 poslanec
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 42/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o prevode majetku
obce (kapitálové výdavky z OU Žilina - riešenie havarijnej situácie rekonštrukcia ZŠ 59
346,10 €).

K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bola informácia – správa nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky obci Višňové k 31.12.2016.
Názor audítorky:
Priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verený obraz finančnej situácie obce
Višňové k 31.decebmru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Správa k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu. Poslanci obecného zastupiteľstva do správy
nahliadli.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 43/2017 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu – správa
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obci Višňové k 31.12.2016.
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo - Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
Povinný: Obec Višňové
IČO: 00648748, Višňové 556, 013 23 Višňové
Oprávnený:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové
Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová
Obci Višňové bola doručená zmluva o zriadení vecného bremena medzi
povinným: Obec Višňové a
oprávnenými:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové

Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve
Obce Višňové v prospech oprávnených z vecného bremena, spočívajúce v práve uloženia
a vedenia plynovej prípojky, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne
špecifikovanom v bode 2 odstavec 2 tejto zmluvy.
Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo 33/2017, ktorý je
vypracovaný Ing. Máriou Koššuthovou dňa 12.06.2017 a overený Okresným úradom v Žiline,
katastrálnym odborom, dňa 21.07.2017 pod číslom 1381/2017. Geometrický plán uvedený
v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha.
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 vecného bremena
Povinný: Obec Višňové
IČO: 00648748, Višňové 556, 013 23 Višňové
Oprávnený:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové
Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová
spočívajúceho v práve uloženia a vedenia plynovej prípojky, a to v rozsahu vyznačenom na
geometrickom pláne vypracovanom Ing. Máriou Koššuthovou dňa 12.06.2017 a overenom
Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom, dňa 21.07.2017 pod číslom 1381/2017.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 44/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného bremena
Povinný: Obec Višňové
IČO: 00648748, Višňové 556, 013 23 Višňové
Oprávnený:
Vincent Štaffen, trvale bytom Višňové 615, 013 23 Višňové
Zdenek Sýkora, trvale bytom Orolská 1075/1, 010 01 Žilina
Ing. Milan Ďurina, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Andrea Ďurinová, trvale bytom Zvolenská 1777/8, 010 08 Žilina
Katarína Golková, trvale bytom Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
Mgr. Marián Cviček, trvale bytom Višňové 122, 013 23 Višňové
Ing. Michal Kukuča, trvale bytom Slatinská 1607/167,018 61 Beluša
Ing. Eva Kukučová, trvale bytom Rejdová 243, 049 26 Rejdová

spočívajúce v práve uloženia a vedenia plynovej prípojky, a to v rozsahu vyznačenom na
geometrickom pláne vypracovanom Ing. Máriou Koššuthovou dňa 12.06.2017 a overenom
Okresným úradom v Žiline, katastrálnym odborom, dňa 21.07.2017 pod číslom 1381/2017.
K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti o prenájom priestorov – Pivkovec
Mgr. Adriana Brozová, Rosina 207, 013 22 Rosina.
Obci Višňové bola dňa 18.9.2017 doručená žiadosť Mgr. Adriany Brozovej, Rosina
207, 013 22 Rosina. Žiadateľka chce v týchto priestoroch uskutočňovať jazykové kurzy
angličtiny pre deti, doučovanie a tiež špeciálno-pedagogické poradenstvo.
V minulosti bolo v uvedených priestoroch občianske združenie Aktívny vozík, avšak
toto združenie požiadalo o ukončenie nájmu. Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy č. 2014/42
zo dňa 06.09.2016 bola obci Višňové predložená z dôvodu nízkeho záujmu cieľovej skupiny –
zdravotne postihnutých a oslabených a ich rodiny Od tejto doby sú uvedené priestory voľné.
Uvedená žiadateľka bola oboznámená, že v žiadaných priestoroch prevádzkuje svoju
činnosť aj MUDr. Dúhová. Žiadateľka s touto skutočnosťou súhlasila, kde uvedený čas
MUDr. Dúhovej poskytne priestory na jej doterajšiu činnosť. Obci Višňové sa týmto znížia
náklady na nevyužitý priestor vo vlastníctve obce.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Do diskusie sa prihlásila Mgr. Zuzana Bolibruchová a spýtala sa či aktívny vozík
požiadal o ukončenie nájomného vzťahu alebo nájomný vzťah mu bol ukončený zo strany
obce. Nakoľko zo strany poslanca bola údajne občanom poskytnutá nepravdivá informácia, že
aktívny vozík teda zmluva bola ukončená zo strany obce.
Na to starostka obce odpovedala žiadosť o zrušenie zmluvy požiadal aktívny vozík.
Starostka obce predložila poslancom žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu, ktorý požiadal
aktívny vozík.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec (Mgr. Ivana Zimenová)
Uznesenie č. 45/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom
priestorov – Pivkovec Mgr. Adriana Brozová, Rosina 207, 013 22 Rosina.

K bodu č. 7.1.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti Jaroslava Zábojníka, Rosina 683,
013 22 Rosina o prenájom kuchyne v kultúrnom dome Višňové.

Kuchyňa kultúrneho domu prešla úplnou rekonštrukciou. Rekonštrukcia sa
vykonávala za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných obcou naším občanom.
Schválením prenájmu kuchyne uvedenému žiadateľovi znemožnime občanom obce Višňové
akúkoľvek požiadavku poskytovanej služby.
.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslanci v diskusii jednohlasne prejavili nesúhlas s prenájmom kuchyne v kultúrnom
dome vo Višňovom. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová ukončila diskusiu a dala
hlasovať, kto je za schválenie žiadosti Jaroslava Zábojníka, Rosina 683, 013 22 Rosina o
prenájom kuchyne v kultúrnom dome Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 7 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 46/2017 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Jaroslava
Zábojníka, Rosina 683, 013 22 Rosina o prenájom kuchyne v kultúrnom dome Višňové.
K bodu č. 7.2.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
Povinný z vecného bremena: Obec Višňové
Oprávnený z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom parcely E-KN č. 2439/1 – ostatné plochy o výmere 1693 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1926 pre katastrálne územie
Višňové.
Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom stavby, a to vodovodu o celkovej dĺžke
129 m (vodovod – vodovodne potrubie – materiál HDPE DN 90/8,2. Stavba bola povolená
rozhodnutím Okresného úradu odboru životného prostredia v Žiline č. OU-ZA-OSZP32017/002887-004/Dur zo dňa 02.02.2017. Prílohu k zmluve o zriadení vecného bremena tvorí
geometrický plán, ktorý vymedzuje rozsah vecného bremena.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 47/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného
bremena: Povinný z vecného bremena: Obec Višňové, Oprávnený z vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

K bodu č. 7.3.:
Schválenie žiadosti o zmenu otváracej doby Materskej školy, Višňové 446,013 23 Višňové.
Obci Višňové bola dňa 25.9.2017 doručená žiadosť zákonných zástupcov žiakov
Materskej školy, predmetom ktorej bola žiadosť zákonných zástupcov žiakov materskej školy
vo Višňovom o zmenu otváracej doby do materskej školy, a to z pôvodnej doby od 615 do 1600
hodiny na otváraciu dobu od 615 do 1630 hodiny.
Starostka obce v zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila diskusiu k
uvedenému bodu programu. Zároveň uviedla, že otváracia doba materských škôl v okolitých
obciach sú pre porovnanie nasledovne:
MŠ Turie – od 645 do 1615 hodiny
MŠ Rosina – od 630 do 1600 hodiny
MŠ Porúbka – od 630 do 1630 hodiny.
K tomuto bodu programu poprosila poslankyňu a zároveň zástupkyňu materskej školy
Mgr. Zuzanu Bolibruchovú o správu k uvedenej žiadosti.
Mgr. Zuzana Bolibruchová uviedla, že materskú školu vo Višňovom aktuálne
navštevuje 83 detí. Požiadavka na zmenu otváracej doby bola doručená od 21 rodičov detí.
Mgr. Bolibruchová navrhla, aby bola vytvorená zberná trieda, ktorá bude otvorená v čase od
1600 do 1630 hodiny. Táto trieda bude v prevádzke od pondelka 02.10.2017 a Mgr.
Bolibruchová bude obecní zastupiteľstvo informovať, aký je záujem o túto triedu. Poslanci
obecného zastupiteľstva požiadali poslankyňu Mgr. Bolibruchovú aby uvedenú situáciu
monitorovala a na následných zastupiteľstvách informovala o využití predĺženej otváracej
doby.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 48/2017 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu otváracej doby Materskej školy, Višňové 446,013 23 Višňové vytvorením zbernej triedy, ktorá bude otvorená v čase
od 1600 do 1630 hodiny.
K bodu č. 8.:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
Mgr. Zimenová žiadala informáciu o stave likvidácie odpadu na pozemku označenom
ako parcela C-KN č. 260/1 po úmrtí vlastníka predmetného pozemku Jozefa Vnuka.
Starostka obce odpovedala, že pozemok bude vyprataný a taktiež bude vykonaná
deratizácia na náklady pozostalých. Na tejto skutočnosti sa starostka obce dohodla s dcérami
nebohého.
Ľubomír Fürberger oznámil prítomným, že Telovýchovná jednota Višňové, futbalový
oddiel požiadal Slovenský futbalový zväz o dotáciu vo výške 20000,00 € na rekonštrukciu

sociálnych zariadení v prezliekarňach na miestnom ihrisku. Obec Višňové bude rekonštrukciu
spolufinancovať. Ľubomír Fürberger donesie na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
projekt.
Firma Hyundai MOBIS Slovakia, s.r.o. poskytla dotáciu vo výške 2000,00 € na
rekonštrukciu oplotenia ihriska.
Starostka obce informovala o projektoch obce Višňové, ktoré sú v štádiu hodnotenia:
Informácia o zlepšení technického vybavenia učební v ZŠ s MŠ – projekt bol podaný
v rámci integrovaného regionálneho operačného programu. Získal pozitívnu hodnotiacu
správu a je v štádiu hodnotenia ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky.
Informácia o podaní žiadosti zlepšenia technického stavu požiarnej zbrojnice – projekt
bol podaný na ministerstvo vnútra a je v štádiu hodnotenia. Projektová dokumentácia je
k nahliadnutiu na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Informácia o podanej žiadosti preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
viazané na vodný tok – projektový zámer je v štádiu hodnotenia obvodným úradom životného
prostredia v rámci posudzovania EIA.
Informácia o podanom projekte v rámci podpory predchádzania vzniku BRKO v obci
Višňové – projekt bol spracovaný a žiadosť odoslaná na ministerstvo životného prostredia SR.
Projekt je v štádiu hodnotenia.
Informácia o stavebných úpravách križovatky ciest III/2084 a III/2086 – projektová
dokumentácia bola predložená poslancom obecného zastupiteľstva. Projekt bude
spolufinancovaný Správa ciest žilinského samosprávneho kraja.
Informácia o žiadosti na bezdrôtový rozhlas – starostka informovala poslancov, že na
uvedený projekt požiadala Ministerstvo financií. Projekt bol schválený a rozhodnutím
ministra bolo obci poukázaných 10 000€.
Informácia o podanej žiadosti na zvýšenie kapacity MŠ a rozširovanie prvkov
inkluzívneho vzdelávania – obec Višňové podala projekt na zvýšenie kapacity materskej školy
a rozširovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové. Obci Višňové bola doručená
pozitívna hodnotiaca správa. Následne obci Višňové bolo dňa 28.9.2017 doručené
rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške
oprávnených výdavkov 389 480,08 EUR. Starostka obce informovala poslancov, že
momentálne prebieha podpisovanie zmluvy o NFP.

K bodu č. 9.:
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:

MUDr. Daniel Lúčaník

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

Ing. Jozef Povrazník

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

