ZÁPISNICA č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2018
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa- neprítomný ospravedlnený
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba- neprítomný ospravedlnený
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: Ľubomíra Fürbergera a Karola Kosu za zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 25.01.2018 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 5 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Informácia k úprave rozpočtu k 31.12.2017.
4.Rôzne.
5.Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe. V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré
potreby, ktoré je nutné na dnešnom zastupiteľstve schváliť preto starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová navrhla, aby do bodu programu bolo zaradené pod bodom:
3.1 Udelenie súhlasu nájomcovi: Telovýchovná jednota Višňové, Višňové 759, 01323 Višňové, IČO: 37807595, DIČ: 2020650159, pre občianske zduženie Akadémia Juventus, Hodžova
8, 010 01 Žilina.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu
a podľa §5 ods.7 rokovacieho poriadku dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania
obecného zastupiteľstva:
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1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Informácia k úprave rozpočtu k 31.12.2017.
3.1.Udelenie súhlasu nájomcovi: Telovýchovná jednota Višňové, Višňové 759,
013 23 Višňové,IČO:37807595, DIČ:2020650159, s podnájmom pre občianske
združenie Akadémia Juventus.
4.Rôzne.
5.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 1/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke a s navrhnutou zmenou na dnešnom
rokovaní.
K bodu č. 3.: Informácia k úprave rozpočtu k 31.12.2017.
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Jane Brezániovej, ktorá predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
Keďže uvedený bod bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 14.12.2017 a bolo prijaté aj
uznesenie č. 65/2017 doplňujúce informácie vzali poslanci na vedomie.
K bodu č. 3.1.: Udelenie súhlasu nájomcovi: Telovýchovná jednota Višňové, Višňové 759,
01323 Višňové, IČO: 37807595, DIČ: 2020650159, s podnájmom ihriska parc.č. CKN 35/1
v k.ú. Višňové, pre občianske združenie Akadémia Juventus, Hodžova 8,010 01 Žilina.
K tomuto bodu programu starostka obce udelila slovo poslancovi Ľubomírovi Fürbergerovi,
ktorý informoval poslancov, že o podnájom horného ihriska parc.č. C KN 35/1 v k. ú Višňové,
má záujem občianske združenie Akadémia Juventus, je to mládežnícky futbalový
klub, ktorý sa venuje deťom, ktorí majú záujem hrať futbal. Na vlastné náklady by
zrekonštruovali horné ihrisko na ktorom by potom prebiehali tréningy aj zápasy detí, ktorí
navštevujú občianske združenie Akadémia Juventus.
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
udelenie súhlasu pre nájomcu: Telovýchovná jednota Višňové, Višňové 759, 01323 Višňové,
IČO: 37807595, DIČ: 2020650159, s podnájmom ihriska parc.č.C KN 35/1 v k.ú Višňové
pre občianske združenie Akadémia Juventus, 010 01 Žilina.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

-3Uznesenie č. 2/2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie súhlasu pre nájomcu: Telovýchovná jednota Višňové, Višňové 759, 01323 Višňové, IČO: 37807595, DIČ: 2020650159,
s podnájmom ihriska parc.č.C KN 35/1 v k.ú Višňové, pre občianske združenie Akadémia
Juventus, 010 01 Žilina.
K bodu č. 4.:
1.Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová sa informovala o tom, kedy sa začnú vyberať dane
za rok 2018, aby to mohla zverejniť na FB stránke, na čo jej bolo odpovedané, že od 16.
apríla 2018.
2.Zástupca starostky obce Ľubomír Fürberger informoval poslancov o tom, že práve prebieha
po obci inštalácia nového bezdrôtového rozhlasu, aby poslanci informovali občanov, že zo
začiatku bude treba vychytať nedostatky, ktoré vzniknú, tak aby boli občania o uvedenom
informovaní.
3. Poslanec MUDr. Daniel Lúčaník sa spýtal, ako to je s parkovaním na ulici Podvŕšie, na čo
starostka obce JUDr. Marcela Halaganová odpovedala, že uvedenú ulicu prešla osobne
s príslušníkmi policajného zboru a tí budú v najbližších dňoch kontrolovať ulicu Podvŕšie .
K bodu č. 5:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 25.1.2018 v znení tak ako bol schválený, bol vyčerpaný a preto
poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia:

Ľubomír Fürberger

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

Karol Kosa

..............................................
JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

