ZÁPISNICA č. 8/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.12.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško – ospravedlnený
Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur – ospravedlnený
Ing. Jozef Povrazník
Ing. Jana Brezániová – kontrolórka obce
Ing. Peter Miho – hosť
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 určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho poriadku overovateľov
zápisnice: Karola Kosu a Juraja Majtána a zapisovateľa Ing. Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 19.12.2018 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 7 bodov:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Úprava rozpočtu k 31.12.2018
Odovzdanie zmluvy o dielo „Novostavba materskej školy v obci Višňové“
zhotoviteľovi:
RBR ing, s.r.o.
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
Ing. Peter Miho, konateľ spoločnosti
5. Plán Zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
6. Rôzne
7. 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 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. Úprava rozpočtu k 31.12.2018
4. Odovzdanie zmluvy o dielo „Novostavba materskej školy v obci Višňové“
zhotoviteľovi:
RBR ing, s r.o.
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
Ing. Peter Miho, konateľ spoločnosti
5. Plán Zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
6. Rôzne
7. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 52/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bol doručený a prednesený poslancom obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bola Úprava rozpočtu k 31.12.2018. Úprava rozpočtu bude
vykonaná na základe skutočného plnenia a čerpania jednotlivých rozpočtových položiek
k 31.12.2018. Schválenie úpravy je potrebné z dôvodu vykazovania v záverečnom účte
a správy pre audítora v roku 2018.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a dala
hlasovať, kto je za schválenie Úpravy rozpočtu k 31.12.2018.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 53/2018 – Obecné schválilo Úpravu rozpočtu k 31.12.2018.
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo odovzdanie zmluvy o dielo „Novostavba materskej
školy v obci Višňové“ zhotoviteľovi: RBR ing. s.r.o., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina,
Ing. Peter Miho, konateľ spoločnosti.
Dňa 13.12.2018 na základe ukončeného verejného obstarávania a kontroly verejného
obstarávania obec Višňové pristúpila k podpisu Zmluvy o dielo na výstavbu materskej školy
v obci Višňové. Zmluva o dielo bola uzavretá na základe výsledku procesu verejného
obstarávania v súlade so zákonom NRSR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejnému obstarávaniu predchádzala trojročná činnosť obce za účelom získania
pozemku za čo najvýhodnejších podmienok od štátu a získaní časti prostriedkov z európskych
fondov na jej realizáciu.
Škôlka pre obec Višňové s ohľadom na štruktúru obyvateľov a počet obyvateľov je
nevyhnutnosťou. Ideálnym miestom bolo miesto v školskej záhrade.
Pozemok patril Slovenskej republike v správe SPF. Cieľom obce bolo získať pozemok
od Slovenskej republiky do vlastníctva obce čo najvýhodnejšie, teda bezodplatne.
Tomuto kroku ale musela predchádzať zmena územného plánu obce na výstavbu
verejnoprospešnej stavby a až následne mohlo dôjsť k bezodplatnému prevodu pozemku za
základnou školou zo štátu na obec .
Potom bol vypracovaný projekt na stavbu materskej školy. Následne obec podala
projektovú žiadosť s názvom ,,Zvýšenie kapacity materskej školy a rozširovanie prvkov
inkluzívneho vzdelávania v obci Višňové v rámci integrovaného regionálneho operačného
programu PO2 – SC221 – 2016 – 10. Následne v rámci podanej projektovej žiadosti bol našej
obci schválený nenávratný finančný prostriedok vo výške 389 480,08 EUR.
Následne starostka obce JUDr. Marcela Halaganová odovzdala Zmluvu o dielo
zhotoviteľovi:
RBR ing , s.r.o.
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
Ing. Peter Miho, konateľ spoločnosti

K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bol návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2019.
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019:
Január
31.01.
Február
27.02.
Marec
28.03.
Apríl
25.04.
Máj
30.05.
Jún
13.06.
September
26.09.
Október
24.10.
November
28.11.
December
12.12.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.

Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a dala
hlasovať, kto je za schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 54/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2019.
K bodu č. 6:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
Návrh rozdelenia poslaneckých obvodov medzi novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva:
Volebný obvod č. 1 – Ing. Jozef Povrazník
Volebný obvod č. 2 – Jaroslav Gaško
Volebný obvod č. 3 – Juraj Majtán
Volebný obvod č. 4 – Karol Kosa
Volebný obvod č. 5 – Oskar Paur
Volebný obvod č. 6 – Ľubomír Fürberger
Volebný obvod č. 7 – Mgr. Zuzana Bolibruchová
Volebný obvod č. 8 – Dušan Paur
Volebný obvod č. 9 – Milan Miklo
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová dala hlasovať, kto je za uvedené rozdelenie
volebných obvodov.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 55/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uvedené rozdelenie
volebných obvodov medzi novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.
Mgr. Zuzana Bolibruchová vzniesla dotaz, v akom stave je zabezpečená zimná údržba
miestnych komunikácií v obci. Na to starostka obce reagovala informáciou, že dosiaľ nebola
uzavretá zmluva s vykonávateľom, avšak vec je v riešení a v prípade výskytu sneženia bude
zabezpečená vhodná údržba ciest.
Mgr. Zuzana Bolibruchová navrhla do komisie pre rozvoj vzdelávania kultúry a športu
– sekcia vzdelávania nových členov: Mgr. Miriama Lamžová, Mgr. Mária Huzlíková a do
sociálnej komisie: Anna Majtaniková.
Starostka obce dala hlasovať, kto je za nového člena do komisie pre rozvoj
vzdelávania kultúry a športu – sekcia vzdelávania: Mgr. Miriama Lamžová.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 56/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nového člena do komisie pre
rozvoj vzdelávania kultúry a športu – sekcia vzdelávania: Mgr. Miriama Lamžová.
Starostka obce dala hlasovať, kto je za nového člena do komisie pre rozvoj
vzdelávania kultúry a športu – sekcia vzdelávania: Mgr. Mária Huzlíková.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 57/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nového člena do komisie pre
rozvoj vzdelávania kultúry a športu – sekcia vzdelávania: Mgr. Mária Huzlíková.
Starostka obce dala hlasovať, kto je za nového člena do sociálnej komisie: Anna
Majtaniková.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 58/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nového člena do sociálnej
komisie: Anna Majtaniková.
K bodu č. 7.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce bol vyčerpaný a preto poďakovala prítomným za účasť
a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia: Karol Kosa ..............................................
Juraj Majtán ..............................................
JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce
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