ZÁPISNICA č. 5/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.09.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa- neprítomný ospravedlnený PN
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník
Juraj Majtán- neprítomný ospravedlnený
Ing. Jozef Povrazník
Mgr. Ivana Zimenová
Ing. Jana Brezániová kontrolórka obce – neskorší príchod
K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá oznámila, že
na základe listiny prítomných je na zastupiteľstve 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: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Ľubomíra
Fürbergera, za zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 13.09.2018 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 11 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Uprava rozpočtu k 30.06.2018.
4.Prerokovanie komunitného plánu sociálnych služieb obec Višňové 2018 -2022.
5.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena :
Povinný:
Obec Višňové
IČO: 00 648 748
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
Oprávnený:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
IČO: 36 672 297
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka poradenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
6.Schválenie kúpnej zmluvy
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Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Kupujúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Ján Ďurišin predseda poradenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021 937 775
7.Úprava vzťahu k nehnuteľnostiam : Višňové na Vrchu: Predĺženie NNK pre IBV Pudiš,
Pivko, Kapec II. etapa
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
Povinný:
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Oprávnený:
Slovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Marek Štrpka – generálny riaditeľ
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022 187 453
8.Prehodnotenie prevádzky Materskej školy Višňové.
9.Schválenie prázdnin Materskej školy v školskom roku 2018/2019.
10.Rôzne.
11.Záver rokovania.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
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.Uprava rozpočtu k 30.06.2018.
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5.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena :
Povinný:
Obec Višňové
IČO: 00 648 748
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
Oprávnený:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
IČO: 36 672 297
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka poradenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
6.Schválenie kúpnej zmluvy
Predávajúci :
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Kupujúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Ján Ďurišin predseda poradenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021 937 775
7.Úprava vzťahu k nehnuteľnostiam :
Višňové na Vrchu: Predĺženie NNK pre IBV Pudiš, Pivko, Kapec II. etapa
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena:
Povinný:
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Oprávnený:
Slovenská distribučná a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Štatutárny orgán: Mgr. Ing. Marek Štrpka – generálny riaditeľ
IČO: 36 442 151
DIČ: 2022 187 453
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9.Schválenie prázdnin Materskej školy v školskom roku 2018/2019.
10.Rôzne.
11.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 27/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová prešla k bodu č. 4, pretože hlavná kontrolórka Ing.
Jana Brezániová sa ospravedlnila, že príde neskôr a prednesie k bodu č. 3 dôvodovú správu.
K bodu č. 4.:
Prerokovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Višňové 2018-2022
V zmysle zákona 448/2008 a § 83 došlo k zmene, doplneniu paragrafového znenia a
povinností obce.
Obec vypracováva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby
rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jej schválenia ho
predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
Komunitný plán bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.08.2018, kde
mali možnosť poslanci a verejnosť vzniesť v lehote 15 dní námietky.
V zákonom stanovenej 15 dňovej lehote námietky neboli vznesené.
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 komunitnom pláne sociálnych služieb obce Višňové
2018-2022.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 28/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán sociálnych
služieb obce Višňové 2018-2022.
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5.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena :
Povinný:
Obec Višňové
IČO: 00 648 748
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
Oprávnený:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
IČO: 36 672 297
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka poradenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Obci Višňové bola doručená zmluva o zriadení vecného bremena, kde oprávnený z vecného
bremena Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , povinný z vecného bremena Obec
Višňové.
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka
pozemkov strpieť verejný vodovod, vybudovaný v rámci ,,IBV Višňové GRUNDY II, SO 03
Rozvod vody.“
Súčasťou predloženej zmluvy má byť príloha, katastrálna mapka, ktorá Obci Višňové nebola
doručená.
K uvedenej zmluve nebol doručený geometrický plán, vypracovaný odborne spôsobilou
osobou, na určenie rozsahu vecného bremena.
Schválením zmluvy by obec zaťažila celý, uvedený pozemok.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu a zároveň doporučila poslancom zmluvu neschváliť až
po doručení geometrického plánu vypracovanom odborne spôsobilou osobou.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a dala hlasovať
o uvedenom bode programu.
Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Ing. R. Kuba
Uznesenie č. 29/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvu o zriadení vecného
bremena pre :
Povinný:
Obec Višňové
IČO: 00 648 748
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
Oprávnený:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
IČO: 36 672 297
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka poradenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
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Schválenie kúpnej zmluvy
Predávajúci :
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Kupujúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:Ing. Ján Ďurišin predseda poradenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021 937 775
Obci Višňové bola doručená ponuka na uzavretie kúpnej zmluve. Predmetom uvedenej
zmluvy sú nehnuteľnosti určené geometrickým plánom pre trvalý záber č. 33/07 , 24/07 a
13/07 na odčlenenie parciel dotknutých výstavbou diaľnice D1 Višňové – Dubná Skala pre
stavebné objekty 101-00, V611-00,V342-00 a V127-00.
Obci Višňové k uvedenej ponuke nebol doručený geometrický plán, keďže ide o väčší rozsah
kúpnej zmluvy,starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla, aby obci Višňové bol
doručený geometrický plán a kúpna zmluva bola presunutá na najbližšie rokovanie OZ.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu a zároveň doporučila poslancom zmluvu neschváliť až
po doručení geometrického plánu.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 30/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpnu zmluvu pre:
Predávajúci :
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Kupujúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:Ing. Ján Ďurišin predseda poradenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021 937 775

-7 17,45 hod. prišla hlavná kontrolórka Ing. Jana Brezániová tak starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová prešla k bodu č. 3 a udelila slovo hlavnej kontrolórke, aby predniesla poslancom
dôvodovú správu.
- Úprava rozpočtu k 30.06.2018
Berie na vedomie :
Úpravu rozpočtu Obce Višňové zo dňa 30. 6. 2018 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 príjmy

+ 2794

/KZ 111/

projekty ÚPSVaR

+ 887

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR

+ 1400

/KZ 71/

zmluva pre požiarnu ochranu

Celkové navýšenie príjmov + 5081

bežné výdavky

+ 5642

/KZ111/

projekty

+ 887

/KZ11GG/

projekty

+ 107

/KZ11H/

SOÚ

+ 1400

/KZ71/

zmluva pre požiarnu ochranu

Celkové navýšenie výdavkov + 1658
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce
o uvedenom bode programu.

ukončila diskusiu a dala hlasovať

Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 31/2018-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu k 30.06.2018.
K bodu č 8:
Prehodnotenie prevádzky Materskej školy Višňové.
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo poslankyni
Mgr. Zuzane Bolibruchovej, ktorá predniesla dôvodovú správu.
Písomná žiadosť rodičov o predĺženie prevádzky materskej školy zo septembra 2017, ktorú
podpísalo 21 rodičov a bola prerokovaná a schválená na obecnom zastupiteľstve 28.9. 2017.
uznesením č. 47/2017.Na jej základe sa prevádzka materskej školy upravila zo 16:00 na
16:30. Vytvorila sa tretia zberná trieda. Zároveň členovia obecného zastupiteľstva Višňové
poverili Mgr. Bolibruchovú k monitorovaniu využitia tretej zbernej triedy. 14.12 2017 Mgr.
Bolibruchová informovala o počte detí, ktoré zostávali v zbernej triede v čase 16:00 – 16:30,
počet detí bol neúmerne nízky vzhľadom na počet rodičov, ktorí žiadosť podpísali. Zároveň
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prevádzku na septembrovom zastupiteľstve. Na obecnom zastupiteľstve 13.9. 2018
oboznámila poslancov s využitím tretej zbernej triedy v predchádzajúcich mesiacoch.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslanci konštatovali, že na základe nízkeho počtu detí je zriadenie tretej zbernej triedy
s prevádzkou do 16:30 neefektívne.
Keďže už nikto nemal pripomienky starostka obce
o uvedenom bode programu.

ukončila diskusiu a dala hlasovať

Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 1 poslankyňa Mgr. Z. Bolibruchová
Uznesenie č. 32/2018 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo predĺženú prevádzku Materskej
školy Višňové od 16:00 hod. do 16:30 hod.Upravila pôvodnú prevádzkovú dobu do 16,00
hod.
K bodu č 9:
Schválenie prázdnin Materskej školy v školskom roku 2018/2019.
Jesenné prázdniny : od 30.10.2018 do 02. 11. 2018 – zatvorené
Vianočné prázdniny : od 23.12.2018 do 01.01. 2019 – zatvorené
Jarné prázdniny : otvorené ( počet tried podľa záujmu), minimálny počet v jednej triede 20
detí
Veľkonočné prázdniny: od 18. 04.2019 do 23.04. 2019 – zatvorené
Letné prázdniny: Prvé tri júlové týždne otvorené.
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 dala hlasovať , kto je za
schválenie prázdnin v Materskej školy v školskom roku 2018/2019.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 33/2018 - Obecné zastupiteľstvo schválilo prázdniny Materskej školy
v školskom roku 2018/2019.
K bodu č 10:
1.Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová poďakovala poslancom, ktorí pomohli pri akcii
625. výročie obce Višňové, ktorá bola náročná na prípravu a konala sa 08.09.2018.
2. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, navrhla poslancom, aby zastupiteľstvo, ktoré
malo byť 8.11.2018 bolo zrušené, pretože 10.11.2018 sa konajú voľby do orgánov
samosprávy obcí.
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 dala hlasovať , kto je za
zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2018..
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proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 34/2018 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 8.11.2018.
3.Poslankyňa Mgr. Ivana Zimenová sa spýtala, kedy budú po obci rozmiestnené
veľkokapacitné kontajnery. Budú rozmiestnené od piatku 05.10.2018 do pondelka
08.10.2018.
4. Poslankyňa Mgr. I. Zimenová vyzvala stavebnú komisiu k prešetreniu veci výstavby
oplotenia stavebníka Martina Halabicu, ktorý si stavia nový plot okolo svojho pozemku. Mgr.
Zimenová uviedla, že pri výstavbe tohto oplotenia došlo k porušeniu rigolu na obecnej ceste.
Uvedeným rigolom je odvádzaná dažďová voda z jej pozemku a z pozemku ďalších dvoch
domov, ktoré s ňou susedia do miestneho potoka.
5. Poslankyňa Mgr. Z. Bolibruchová vyzvala predsedov komisií, aby jej poslali podklady
z činnosti jednotlivých komisií za rok 2018,pretože sa pripravuje vydanie Višňovského
spravodaja.
K bodu č11:
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:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

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

Ľubomír Fürberger

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

.

Výpis uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 13.9.2018
Uznesenie č. 27/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 28/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje komunitný plán sociálnych
služieb obce Višňové 2018-2022.
Uznesenie č. 29/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvu o zriadení vecného
bremena pre :
Povinný:
Obec Višňové
IČO: 00 648 748
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
Oprávnený:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
IČO: 36 672 297
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Tatiana Štrbová – predsedníčka poradenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Uznesenie č. 30/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje kúpnu zmluvu pre:
Predávajúci :
Obec Višňové
Višňové 556, 013 23 Višňové
Štatutárny orgán: JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 00 648 078
DIČ: 2020 638 961
Kupujúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:Ing. Ján Ďurišin predseda poradenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021 937 775
Uznesenie č. 31/2018-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu k 30.06.2018.
Uznesenie č. 32/2018-Obecné zastupiteľstvo neschválilo predĺženú prevádzku Materskej
školy Višňové od 16:00 hod. do 16:30 hod.Upravila pôvodnú prevádzkovú dobu do 16,00
hod.
Uznesenie č. 33/2018-Obecné zastupiteľstvo schválilo prázdniny Materskej školy v školskom
roku 2018/2019.
Uznesenie č. 34/2018-Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 8.11.2018.

