ZÁPISNICA č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2019
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník
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 deväť poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6
rokovacieho poriadku overovateľov zápisnice: Milana Mikla a Ing. Jozefa Povrazníka, za
zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 25.04.2019 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 8 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Úprava rozpočtu k 31.03.2019
4.Schválenie žiadosti o povolenie umiestnenia včelích úľov na obecnom pozemku
5.Schválenie otvorenia doplnku k UP č.4
6.Rôzne.
7. 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.Úprava rozpočtu k 31.03.2019
4.Schválenie žiadosti o povolenie umiestnenia včelích úľov na obecnom pozemku
5.Schválenie otvorenia doplnku k UP č.4
6.Rôzne.
7.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
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zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č.3: Úprava rozpočtu k 31. 03. 2019
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Janke Brezániovej, ktorá predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
Návrh uznesenia
•

Úprava rozpočtu k 31. 3. 2019

Schvaľuje:
zmenu rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 3. 2019 v zmysle úst. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rozsahu:
bežné príjmy /KZ41/
drevín

+ 353 124 € : z toho 342 124- finančné prostriedky z NDS za výrub
11 000 – prenájom NDS – uhradené

faktúry z r. 2018
Finančné operácie /KZ46/ + 20 000 € - realizované investičné akcie v r. 2019,
Celkové navýšenie príjmov

373 124,-- €

Berie na vedomie:
Úpravu rozpočtu Obce Višňové zo dňa 31. 3. 2019 vykonanú starostkou obce v zmysle úst. §
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
ÚPSVaR

+ 40 761

/KZ 111/

Prenesené kompetencie ZŠ+ projekty

+ 1 103

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR

+ 398

/KZ 11H/

zostatok z r. 2018 SOU

+ 40 353

/KZ 131I/

prostriedky z r. 2018 ZŠ, vylúčené

z prebytku hospodárenia
Celkové navýšenie príjmov + 82 615 €
bežné výdavky

+ 3 429

/KZ111/

projekty ÚPSVaR

+ 1 103

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR

+ 398

/KZ11H/

SOÚ zostatok r. 2018

Celkové navýšenie výdavkov + 4 930 €
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diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení úpravy rozpočtu k 31.3.2019.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 18/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.3.2019.
K bodu č. 4: Schválenie žiadosti o povolenie umiestnenia včelích úľov na obecnom
pozemku.
Obci Višňové bola dňa 27. 03. 2019 doručená žiadosť Miroslava Pienčaka, bytom Višňové č.
897, o povolenie umiestnenia včelích úľov na obecnom pozemku v extraviláne na parcelách
CKN 2597/15 a CKN 2597/14.
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 žiadosti.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 19/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povolenie umiestnenia včelích úľov
na obecnom pozemku v extraviláne na parcelách CKN 2597/15 a CKN 2597/14, za ročný
poplatok 10,00 €. Zmluva bude uzatvorená na 1 rok, s možnosťou predĺženia zmluvy.
K bodu č. 5: Schválenie otvorenia doplnku k UP č.4
Obec Višňové 27. 02. 2015 oznámila začatie obstarávania zmeny a Doplnku č. 3 územného
plánu obce Višňové. Dôvodom obstarania predmetnej zmeny bola aktualizácia
územnoplánovacej dokumentácie obce, ktorou sa bude riadiť rozvoj obce v nasledujúcich
rokoch.
V zmysle obstarávania boli obecným zastupiteľstvom schválené pozemky, ktoré neboli do
Doplnku č. 3 zaradené vzhľadom na rozpracovanosť doplnku.
Obec Višňové v súčasnom období nemá potrebu obstarávať doplnok , avšak vlastníci
jednotlivých parciel , ktoré boli uznesením obecného zastupiteľstva schválené do zaradenia
Doplnku č. 3 sa svojho práva domáhajú či už na obci alebo prostredníctvom poslancov OZ.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla poslancom OZ,aby ju poverili zvolať
vlastníkov parciel schválených do Doplnku č. 3 a upovedomiť ich o spôsobe a hlavne
financovaní obstarania nového doplnku za účasti obstarávateľa a odborne spôsobilej osoby.
A uvedený bod ako schválenie obstarania doplnku presunúť do ďalšieho zastupiteľstva po
zaujatí stanoviska vlastníkov parciel schválených OZ.
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rokovacieho poriadku dala hlasovať o neschválení otvorenia Doplnku k UP č. 4 a bod
presunúť do ďalšieho zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 20/2019 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje otvorenie Doplnku k UP č. 4
a súčasne ho ako bod presúva do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č.6: Rôzne:
Starostka obce informovala poslancov o pripravovaných akciách :
1.Vývoz veľkokapacitných kontajnerov sa uskutoční od 26. 04. 2019 do 27. 04. 2019
2.Stavenie mája sa uskutoční 30. 04. 2019 o 17:00 hod.
3.Akcia Black and White – 17. 05. 2019 o 21:00 hod. v KD Višňové
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová sa poďakovala organizátorom akcie ,, Jarné
tradície“, ktorá bola v kultúrnom dome 13.4.2019.
4. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová poverila poslancov Milana Mikla a Oskara
Paura rozmiestnením kopúľ po obci, aby sa prípadne mohli presunúť niektoré na iné miesta.
Zároveň poverila predsedu stavebnej komisie Karola Kosu, nahlásiť návrh cesty na
zaasfaltovanie po zime.
5. Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová navrhla, aby boli po obci , hlavne na problémovej
ceste smerom Ku Krížu umiestnené tabule s nápisom,, Objekt chránený kamerovým
systémom a na kúpalisko tabule s nápismi: ,, Zákaz vstupu so psom a Zákaz bicyklovania“.
6. Poslanec Milan Miklo predniesol poslancom žiadosť o osadenie cestného zrkadla na
križovatke vedľajšej ulice Do Lisnára a Do Rybníka, z dôvodu neprehľadnosti a častej kolízii
chodcov a vozidiel.
7. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla poslancom, aby najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva dňa 30.05.2019 bolo zrušené.
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 zrušení zastupiteľstva dňa 30.05.2019.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 21/2019 – Obecné zastupiteľstvo ruší zasadnutieobecného zastupiteľstvo dňa
30.05.2019.
K bodu č 7:
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.

-5Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia:

Milan Miklo

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

Ing. Jozef Povrazník

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 25.04.2019

Uznesenie č. 17/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 18/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.3.2019.
Uznesenie č. 19/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povolenie umiestnenia včelích úľov
na obecnom pozemku v extraviláne na parcelách CKN 2597/15 a CKN 2597/14, za ročný
poplatok 10,00 €. Zmluva bude uzatvorená na 1 rok, s možnosťou predĺženia zmluvy.
Uznesenie č. 20/2019 – Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje otvorenie Doplnku k UP č. 4
a súčasne ho ako bod presúva do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 21/2019 – Obecné zastupiteľstvo ruší zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa
30.05.2019.

