ZÁPISNICA č. 2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2019
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško
Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur- ospravedlnený
Ing. Jozef Povrazník
Ing. Jana Brezániová kontrolórka obce
Hosť:

Ing. Miroslav Pavelka

K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá oznámila, že
na základe listiny prítomných je na zastupiteľstve 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: Jaroslava Gašku a Karola Kosu, za zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 27.02.2019 o 1700 v zasadačke obecného
úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý obsahuje 9
bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
4.Žiadosť o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie.
Žiadateľ- Kristína Pavelková, Višňové 747,013 23 Višňové.
5.Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných
prostriedkov do rozpočtu obce.
6.Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
7.Schválenie úpravy rozpočtu k 28.02.2019 .
8. Rôzne.
9 Záver rokovania.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Poslanec Jaroslav Gaško navrhol,aby do bodu programu zasadnutia bol doplnený,, Návrh na
dobudovanie Futbalového tréningového centra OZ Akadémia Juventus „.

Keďže už neboli vznesené žiadne iné 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.Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
4.Žiadosť o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie.
Žiadateľ- Kristína Pavelková, Višňové 747,013 23 Višňové.
5.Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3 o určení finančných
prostriedkov do rozpočtu obce.
6.Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
7.Schválenie úpravy rozpočtu k 28.02.2019.
7.1.Schválenie návrhu na dobudovanie Futbalového tréningového centra.
8. Rôzne.
9 Záver rokovania.

Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 3/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke spolu s doplnením bodu 7.1.
K bodu č.3: Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky na pozemku parc.č.
CKN 1667/2 v k.ú Višňové.
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDR. Marcela Halaganová slovo hosťovi
Ing. Miroslavovi Pavelkovi, ktorý oznámil, že svoju žiadosť sťahuje, takže sa nebude
prejednávať na zasadnutí obecného zastupiteľstva, predmetom jednania bude len bod č. 4.
K bodu č. 4: Žiadosť o povolenie zriadenia svojpomocne prístupovej komunikácie na parc.č.
C KN1667/2 a zriadenie vecného bremena.
Žiadateľ- Kristína Pavelková, Višňové 747,013 23 Višňové.
Hosť Ing. Miroslav Pavelka oboznámil poslancov so svojím zámerom zriadiť svojpomocne
prístupovú komunikáciu na parc. č.CKN 1667/2.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Poslanci sa zhodli na tom, aby bol vypracovaný znalecký posudok a projektová dokumentácia
na cestu na náklady Ing. Miroslava Pavelku.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení žiadosti o povolenie zriadenia prístupovej
komunikácie na parc.č.CKN 1667/2 s podmienkami: vypracovať znalecký posudok
a projektovú dokumentáciu na cestu , na náklady Ing. Miroslava Pavelku
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proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Mgr. Z. Bolibruchová
Uznesenie č.4/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o povolenie zriadenia
prístupovej komunikácie na parc.č.CKN 1667/2 s podmienkami: vypracovať znalecký posudok
a projektovú dokumentáciu na cestu , na náklady Ing. Miroslava Pavelku.
K bodu č. 5: Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové č. 3 o určení
finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
Návrh doplnku č. 2 k VZN č. 3 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 písomej forme, elektroniucky, alebo ústne do zápisnice
na obecnom úrade. K uvedenému návrhu VZN nebola v stanovej 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.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení Doplnku č. 2 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 5/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
K bodu č.6: Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 .
K tomuto bodu programu udelila starostka obce slovo hlavnej kontrolórke Ing. Janke
Brezániovej, aby predniesla dôvodovú správu.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať :
a) berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
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Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 6/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
b) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
K bodu č.7: Schválenie úpravy rozpočtu k 28.02.2019.
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Janke Brezániovej, aby predniesla dôvodovú správu.
Zmena rozpočtu Obce Višňové ku dňu 28. 2. 2019 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rozsahu:
Schvaľuje:
úpravu rozpočtu Obce Višňové zo dňa 28. 2. 2019 vykonanú starostkou obce v zmysle ust. §
14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. v rozsahu:
bežné výdavky

+ 19 730,-- OK MŠ r. 2019
- 1 185,--

OK ŠKD r. 2019

+ 2 945,--

OK výdajňa stravy r. 2019

Celkové navýšenie výdavkov 21 490,-- €
Navýšenie finančných výdavkov na základe Dodatku č.- 2 k VZN 21/2016, platného na
kalendárny rok 2019.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave rozpočtu Obce Višňové zo dňa 28. 2. 2019
vykonanú starostkou obce v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. v rozsahu:
bežné výdavky

+ 19 730,-- OK MŠ r. 2019
- 1 185,--

OK ŠKD r. 2019

+ 2 945,--

OK výdajňa stravy r. 2019

Celkové navýšenie výdavkov 21 490,-- €
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č 7.1: Schválenie návrhu na dobudovanie futbalového tréningového centra.
K tomuto bodu programu udelila slovo starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
poslancovi Jaroslavovi Gaškovi, ktorý rozdal poslancom návrh na dobudovanie futbalového
tréningového centra, ktoré predkladá Akadémia Juventus Žilina.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Vzhľadom na rozsiahlosťprojektu a slabú informovanosť o návrhu starostka obce JUDr.
Marcela Halaganová doporučila poslancom, aby sa uvedený bod presunul do niektorého
z budúcich zastupiteľstiev.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 8/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun návrhu na dobudovanie
futbalového tréningového centra do ďalšieho zastupiteľstva s dopracovaním materiálov.
K bodu č. 8:
1. Schválenie členov kultúrnej komisie pre roky 2018 – 2022
O jednotlivých členov kultúrnej komisie dala starostka obce JUDr. Marcela Hlaganová
hlasovať samostatne:
Lívia Chovancová

Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Mgr. Katarína Kubová Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 9/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov kultúrnej komisie pre roky
2018-2022: Líviu Chovancovú a Mgr. Katarínu Kubovú.
2. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na budovu súčasnej pošty , vrátane
požiarnej zbrojnice.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predložila poslancom návrh projektovej štúdie na
budovu pošty, vrátane požiarnej zbrojnice.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
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rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení návrhu projektovej štúdie na budovu pošty,
vrátane požiarnej zbrojnice.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 10/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh projektovej štúdie na budovu
pošty, vrátane požiarnej zbrojnice a poveruje starostku obce na vypracovanie projektovej
dokumentácie.
3.Poslanec Karol Kosa informoval poslancov o kontrolnom dni na výstavbe Materskej školypráce pokračujú dobre v súlade s vydaným stavebným povolením a stavebným denníkom.
K bodu č. 9: Záver rokovania.
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:

Jana Rosincová

Overovatelia:

Jaroslav Gaško
Karol Kosa

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 27.02.2019

Uznesenie č. 3/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke spolu s doplnením bodu 7.1.
Uznesenie č.4/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o povolenie zriadenia
prístupovej komunikácie na parc.č.CKN 1667/2 s podmienkami: vypracovať znalecký posudok
a projektovú dokumentáciu na cestu , na náklady Ing. Miroslava Pavelku.
Uznesenie č. 5/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného
nariadenia obce Višňové č. 3 o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 6/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
b) schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 7/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 28.2.2019.
Uznesenie č. 8/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun návrhu na dobudovanie
futbalového tréningového centra do ďalšieho zastupiteľstva s dopracovaním materiálov.
Uznesenie č. 9/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov kultúrnej komisie pre roky
2018-2022: Líviu Chovancovú a Mgr. Katarínu Kubovú.
Uznesenie č. 10/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh projektovej štúdie na budovu
pošty, vrátane požiarnej zbrojnice a poveruje starostku obce na vypracovanie projektovej
dokumentácie.

