ZÁPISNICA č. 2/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa – PN
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa – ospravedlnený
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 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: Ing. Rastislava Kubu a Mgr. Zuzanu Bolibruchovú
a zapisovateľa Ing. Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 22.03.2018 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 12 bodov:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:
budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001
4. Schválenie žiadosti o prenájom poľnej cesty:
Žiadateľ: Silvester Valíček, 013 23 Višňové, Višňové 277.
5. Žiadosť o zrušenie diskriminácie deti a rodičov z Višňového pri voľnočasových
aktivitách a prejednanie daného stavu:
Žiadateľ: Tibor Šindlér, Višňové 837, 013 23 Višňové.
6. Schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtového hospodárenia za rok 2017.
7. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2018.
8. Žiadosť o odpustenie nájmu:
Žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
9. Schválenie podania žiadosti o NFP „Zvýšenie kapacity triedeného zberu“ v obci
Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
10. Rôzne.
11. Prezentácia možnosti výstavby nájomných bytov.
12. Záver rokovania.

Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
V rámci tohto programu vyšli najavo niektoré potreby, ktoré je nutné na dnešnom
zastupiteľstve schváliť, preto starostka obce navrhla aby do programu pod bodom 6.1 bola
doplnená Úprava rozpočtu k 28.02.2018
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. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:
budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001
4. Schválenie žiadosti o prenájom poľnej cesty:
Žiadateľ: Silvester Valíček, 013 23 Višňové, Višňové 277.
5. Žiadosť o zrušenie diskriminácie deti a rodičov z Višňového pri voľnočasových
aktivitách a prejednanie daného stavu:
Žiadateľ: Tibor Šindlér, Višňové 837, 013 23 Višňové.
6. Schválenie záverečného účtu obce Višňové a rozpočtového hospodárenia za rok 2017.
6.1 Úprava rozpočtu k 28.02.2018
6.2 Schválenie nájomnej zmluvy:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001
7. Schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2018.
8. Žiadosť o odpustenie nájmu:
Žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
9. Schválenie podania žiadosti o NFP „Zvýšenie kapacity triedeného zberu“ v obci
Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
10. Rôzne.
11. Prezentácia možnosti výstavby nájomných bytov.
12. Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 3/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve:
budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001

Obci Višňové bola dňa 08.02.2018 doručená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kde
účastníkmi zmluvy sú budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO:
00648078 a budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001. Pričom budúci kupujúci je stavebníkom stavby diaľnica D1
Lietavská Lúčka-Višňové. Účel realizácie predmetnej stavby, ktorá je stavbou vo verejnom
záujme by malo byť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na stavebný objekt 204-00
Most na D1 nad údolím v km 4,313. Predmetom prevodu by mala byť parcela č. 2462/2
o výmere 2236 m2 diel GP3 celková výmera dielu 4 m2. Parcela 2466/2 o výmere 14 060 m2
diel GP8 o výmere 2 m2. Parcela číslo 2466/2 o výmere 14 060 m2 diel GP12 o výmere 15 m2.
Parcela 2569/2 o výmere 2380 m2 diel GP10 o výmere 2 m2. Pre účely tohto prevodu
nehnuteľnosti je stanovená cena znaleckým posudkom č. 18/2018 vypracovaná znalcom
v odbore stavebníctvo ÚEOS-komercia a.s. Ružová dolina 27,824 69 Bratislava, v súlade so
zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky č.492/2004 Z.z. Všeobecná hodnota majetku
predstavuje sumu vo výške 13,27 EUR za 1m2.
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 budúcej kúpnej zmluve.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 4/2018 – Obecné schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:
budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001
K bodu č. 4.:
- Schválenie žiadosti o prenájom poľnej cesty:
Žiadateľ: Silvester Valíček, 013 23 Višňové, Višňové 277.
Dňa 19.2.2018 bola obci doručená žiadosť o prenájom poľnej cesty za účelom jej
udržiavania a výžinu trávy.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Bol prednesený návrh, že žiadateľ môže cestu kosiť a udržiavať a nie je potrebné
uzatvárať nájomnú zmluvu. Žiadateľ bude o tom písomne upovedomený.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie žiadosti o prenájom poľnej
cesty za účelom jej udržiavania a výžinu trávy.

Výsledok hlasovania: za: 0 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec – Mgr. Ivana Zimenová
Uznesenie č. 5/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom poľnej cesty za
účelom jej udržiavania a výžinu trávy.
K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bola Žiadosť o zrušenie diskriminácie deti a rodičov
z Višňového pri voľnočasových aktivitách a prejednanie daného stavu:
Žiadateľ: Tibor Šindlér, Višňové 837, 013 23 Višňové.
Dňa 7.3.2018 bola obci Višňové doručená žiadosť o zrušenie diskriminácie deti
a rodičov z Višňového pri voľnočasových aktivitách. Žiadateľ namietal diskriminačný postoj
obce Višňové voči deťom z Višňového, ktoré dochádzajú za voľnočasovými aktivitami do
mesta Žilina. Žiada obec Višňové o spolufinancovanie týchto aktivít v centrách voľného času
v Žiline, zrušenie neakceptovateľného stavu, spísanie dohody s mestom Žilina
o spolupodielaní sa na financovaní detí z Višňového v centrách voľného času v Žiline
a nevyrábanie detí „druhej kategórie“.
Starostka obce na vec reagovala informáciou, že obci Višňové ku dnešnému dňu
nebola doručená žiadna písomná žiadosť Centra voľného času o poskytnutie dotácie v zmysle
zákona č. 564/2004 Z.z. Ďalej poukázala, že obec Višňové nemá prijatý žiadny dokument,
ktorý by diskriminoval detí a ich rodičov z Višňového pri voľnočasových aktivitách. Každá
žiadosť doručená obci Višňové bude individuálne prerokovaná poslancami obecného
zastupiteľstva. Z uvedenej žiadosti nie je jasné aký stav je neakceptovateľný a aký dokument
by mala zrušiť. V zmysle zákona musí Centrum voľného času podať písomnú žiadosť
s potrebnými prílohami a vtedy môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o dotácií resp. o jej
časti. Tak ako uvádza žiadateľ, nie je možné s mestom Žilina podpísať dohodu
o spolupodieľaní sa alebo aby obec vyvíjala činnosť rokovaním s centrami voľného času
a zisťovala či sú alebo nie sú deti s trvalým pobytom obci Višňové v ich centre voľného času.
Neposkytnutie dotácie nejaví žiadne diskriminačné prvky detí nanajvýš ich rodičov.
Uznesenie č. 6/2018 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zrušenie
diskriminácie deti a rodičov z Višňového pri voľnočasových aktivitách a prejednanie daného
stavu: Žiadateľ: Tibor Šindlér, Višňové 837, 013 23 Višňové.
.
K bodu č. 6.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie záverečného účtu obce Višňové
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2018 z rezervného fondu.
Záverečný účet obce bol v zmysle zákona 583/2004 Z.z. zverejnení na úradnej tabuli
obce 07.03.2018, kedy začala plynúť lehota na jeho pripomienkovanie. Zákonom stanovenej
lehote pripomienky k zverejnenému účtu obce Višňové neboli vznesené.
V zmysle tohto bodu programu starostka obce poprosila hlavnú kontrolórku Ing. Janku
Brezaniovú o krátku dôvodovú správu.

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 záverečného účtu obce Višňové
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2018 z rezervného fondu.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 7/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2018 z rezervného fondu.
K bodu č. 6.1.:
Ďalším bodom programu bola úprava rozpočtu k 28.2.2018.
bežné príjmy

bežné výdavky

+ 10 228
/KZ 111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ 11H/
Celkové navýšenie príjmov + 20 327
+ 1 450
/KZ111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ11H/
Celkové navýšenie výdavkov + 11 549

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. 8/2018 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 28. 2. 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 znení neskorších predpisov v rozsahu:
bežné príjmy

+ 10 228
/KZ 111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ 11H/
Celkové navýšenie príjmov + 20 327

bežné výdavky

+ 1 450
/KZ111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ11H/
Celkové navýšenie výdavkov + 11 549

K bodu č. 6.2.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie nájomnej zmluvy:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
Obci Višňové bola dňa 29.03.2018 doručená nájomná zmluva uzavretá medzí
účastníkmi – prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078 a
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001. Predmetom zmluvy je prenechanie do odplatného užívania časti pozemkov –
parcela C-KN č. 2300/46 a parcely E-KN č. 2466/1, 2466/2, 2469/2, 2564, zapísané na liste
vlastníctva č. 1926 v prospech obce Višňové v celosti, pričom rozsah nájmu na predmetných
pozemkoch je vyznačený v geometrickom pláne vypracovaný spoločnosťou Dopravoperojekt,
a.s., Kominárska 2,4, Bratislava. Celková výmera predmetu nájmu je 204 m2 a spolu náhrada
za celú dobu prenájmu podľa znaleckého posudku činí 187,68 €.
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 nájomnej zmluvy:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 1 poslanec – Ing. Rastislav Kuba
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 9/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie návrhu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018.
Obci Višňové bol doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2018. Návrh plánu spracovala a predložila hlavná kontrolórka Ing. Janka
Brezaniová. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol vyvesený dňa 07.03.2018 a zvesený
22.03.2018. V tejto lehote neboli k návrhu plánu kontrolnej činnosti vznesené žiadne
pripomienky.

K tomuto bodu programu poprosila starostka hlavnú kontrolórku Ing. Janku
Brezaniovú o krátku dôvodovú správu.
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 návrhu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 10/2018 – Obecné zastupiteľstvo
a. berie na vedomie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2018
b. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
K bodu č. 8.:
Ďalším bodom programu bola žiadosť o odpustenie nájmu:
Žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
Dňa 28.02.2018 bola obci Višňové doručená žiadosť o odpustenie nájmu žiadateľ:
Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
Uznesením č. 33/2017 obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť Jozefa Husárika
o prenájom plochy pod predajný stánok. Prevádzka stánku v areáli kúpaliska nebolo možné
spustiť z dôvodu nutnosti pripojenia na vodovodnú prípojku. Na vyhradenom mieste je
umiestnený stánok pána Strkáča, ktorý neumožnil prístup. Vzhľadom na charakter prevádzky
a účelu, pre aký bol prenájom plochy na základe uznesenia povolený, nebolo možné bez
zabezpečenia hygienických potrieb spustiť. V prípade odpustenia bude nájomcovi vystavená
faktúra za uskladnenie stánku v zmysle prijatého uznesenia.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko Vlastimil Strkáč nereaguje na opätovné výzvy na zaplatenie nájmu za
prenájom plochy pod predajný stánok na kúpalisku a znemožňuje prístup platiacim
žiadateľom o prenájom, Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce o podanie žaloby na
súde o vypratanie pozemku.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie žiadosti o odpustenie
nájmu žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec – Mgr. Ivana Zimenová

Uznesenie č. 11/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o odpustenie nájmu
žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
K bodu č. 9.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie podania žiadosti o NFP „Zvýšenie kapacity
triedeného zberu“ v obci Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 29.11.2017 výzvu zameranú na
triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v ostatných regionónoch. Výzva je otvorená, uzávierka prvého kola bolo 30.04.2018, druhého
kola 31.08.2018, ďalšie kola v intervale 4 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho
kola.
Obec Višňové by príspevok použila na výstavbu zberného dvora, nákup hnuteľných
vecí na podporu triedeného zberu a nákup zariadení na mechanickú úpravu vybraných
vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
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 podania žiadosti o NFP „Zvýšenie
kapacity triedeného zberu“ v obci Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 12/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o NFP
„Zvýšenie kapacity triedeného zberu“ v obci Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-201733.
K bodu č. 10.:
Ďalším bodom programu bolo rôzne.
 Starostka obce informovala prítomných o priebehu verejného obstarávania na
výstavbu materskej škôlky v obci.
 Ďalej informovala o vykonaných úpravách na miestnom cintoríne – výstavba nových
sociálnych zariadení, spevnenie chodníkov s výstavbou nových obrubníkov, výstavba
nového osvetlenia.
 V kinosále kultúrneho domu bolo zrenovované schodisko – bola položená nová
podlahová krytina a obklady.
 Starostka obce poďakovala poslankyni Mgr. Zuzane Bolibruchovej za úspešnú akciu
„Jarné tradície“, ktorá sa uskutočnila v kultúrnom dome.
 Ďalší postup v regulácií potoka na dolnom konci obce Višňové je závislá od posúdenia
vplyvov na životné prostredie (EIA) – odpoveď na dotaz MUDr. Daniela Lúčaníka.

K bodu č. 11.:
Ďalším bodom programu bola prezentácia možnosti výstavby nájomných bytov.
K bodu č. 12.:
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
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Výpis zo zasadnutia č. 2/2018
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 22.03.2018
Uznesenie č. 3/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 4/2018 – Obecné schválilo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:
budúci predávajúci: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
budúci kupujúci: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001
Uznesenie č. 5/2018 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom poľnej cesty za
účelom jej udržiavania a výžinu trávy.
Uznesenie č. 6/2018 – Obecné zastupiteľstvo, na základe ktorého obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o zrušenie diskriminácie deti a rodičov z Višňového
pri voľnočasových aktivitách a prejednanie daného stavu:
Žiadateľ: Tibor Šindlér, Višňové 837, 013 23 Višňové.
Uznesenie č. 7/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové
a rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2018 z rezervného fondu.
Uznesenie č. 8/2018 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 28. 2. 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 znení neskorších predpisov v rozsahu:
bežné príjmy

bežné výdavky

+ 10 228
/KZ 111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ 11H/
Celkové navýšenie príjmov + 20 327
+ 1 450
/KZ111/
+ 5 612
/KZ11GG/
+ 4 487
/KZ11H/
Celkové navýšenie výdavkov + 11 549

Uznesenie č. 9/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu:
prenajímateľ: Obec Višňové, Višňové 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078
nájomca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO:35919001.
Uznesenie č. 10/2018 – Obecné zastupiteľstvo
c. berie na vedomie návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2018
d. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Uznesenie č. 11/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o odpustenie nájmu
žiadateľ: Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.

Uznesenie č. 12/2018 – Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o NFP
„Zvýšenie kapacity triedeného zberu“ v obci Višňové kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-201733.

