ZÁPISNICA č. 7/2017
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.07.2017
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa – ospravedlnený
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
MUDr. Daniel Lúčaník – ospravedlnený
Juraj Majtán
Ing. Jozef Povrazník – ospravedlnený
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 šesť poslancov, zastupiteľstvo
je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Ľubomíra Fürbergera a Mgr. Ivanu Zimenovú a
zapisovateľku: Ing. Marcelu Šemľovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 19.07.2017 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 4 body:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie žiadosti výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 nakladanie s BRO v obci Višňové
4. 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
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie žiadosti výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23 nakladanie s BRO v obci Višňové
4. Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 37/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie žiadosti výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23
nakladanie s BRO v obci Višňové
V rámci vyhlásenej výzvy projektu nakladanie s BRO v obci Višňové zameranej na
podporu predchádzania vzniku biologický rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 je potreba aby obecné zastupiteľstvo vo Višňovom uznesenie
schválilo predloženie ŽoNFP na RO pre OP – KŽP.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo vo Višňovom
a) prerokovalo
v bode programu č. 3 obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku
BRKO produkovaného v domácnostiach a BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na
pozemkoch vo vlastníctve obce.
b) schvaľuje:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Podpora
predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové“, v rámci výzvy s kódom OPKZPPO1-SC111-2017-23, s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany obce Višňové v maximálnej výške 6 582,00 EUR z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
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 predloženia ŽoNFP na RO pre OP –
KŽP.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 38/2017 – Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo
v bode programu č. 3 obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku
BRKO produkovaného v domácnostiach a BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na
pozemkoch vo vlastníctve obce.

b) schvaľuje:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Podpora
predchádzania vzniku BRKO v obci Višňové“, v rámci výzvy s kódom OPKZPPO1-SC111-2017-23, s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany obce Višňové v maximálnej výške 6 582,00 EUR z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
K bodu č. 4.:
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:

Ľubomír Fürberger

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

Mgr. Ivana Zimenová

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

