ZÁPISNICA č. 9/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2015
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba – ospravedlnená neúčasť
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 osem poslancov, zastupiteľstvo
je teda uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Juraj Majtán a Mgr. Ivana Zimenová a zapisovateľa:
Ing. Marcela Šemľová.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 14.12.2015 o 17 00 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 9 bodov:
1. Otvorenie/schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie zrušenia VZN č. 12 o nakladaní s komunálnym odpadom.
4. Schválenie VZN č. 14 o nakladaní s komunálnym odpadom.
5. Schválenie doplnku VZN č. 4 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady.
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018.
7. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Višňovom na rok 2016.
8. Rôzne.
9. Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe. V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré
skutočnosti, ktoré bolo nutné v rokovacom programe opraviť a doplniť. Starostka obce JUDr.
Marcela Halaganová preto navrhla nasledovné zmeny a doplnky rokovacieho programu:
4. Schválenie VZN č. 16 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
7.1
Schválenie prevádzkového poriadku detského verejného ihriska
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila
diskusiu a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie/schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Schválenie zrušenia VZN č. 12 o nakladaní s komunálnym odpadom.
Schválenie VZN č. 16 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
5. Schválenie doplnku VZN č. 4 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady.
6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018.
7. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Višňovom na rok 2016.
7.1 Schválenie prevádzkového poriadku detského verejného ihriska
8. Rôzne.
9. Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 80/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke s navrhnutými zmenami na
aktuálnom rokovaní.
K bodu č. 3.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie zrušenia VZN č. 12 o nakladaní
s komunálnym odpadom.
Starostka obce JUDr. Marcela Halganová požiadala Ing. Marcelu Šemľovú, aby
predniesla dôvodovú správu k predmetnému bodu programu. Ing. Marcela Šemľová na úvod
poznamenala, že sa vyjadrí ku všetkým trom bodom programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva ktoré sa týkajú nakladania a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Niektoré zmeny a doplnky nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2016 a ďalšie 1. júna 2016. Zmeny účinné od 1. januára 2016 sa týkajú
drobného stavebného odpadu. Z toho dôvodu bolo potrebné doplniť resp. zmeniť VZN č. 12
o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN č. 4 o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. VZN je nahradené novým znením – VZN č. 16
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, podľa usmernenia
Ministerstva životného prostredia SR. Vo VZN č. 4 o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bolo potrebné doplniť iba dve veci, a to kto je poplatníkom
za drobné stavebné odpady a sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady, z toho dôvodu je
predložený na schválenie Doplnok č. 1 VZN č. 4 o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
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 zrušenia VZN č. 12 o nakladaní
s komunálnym odpadom.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 81/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie VZN č. 12
o nakladaní s komunálnym odpadom.
K bodu č. 4.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie VZN č. 16 o nakladaní s komunálnym
odpadom as drobným stavebným odpadom.
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 VZN č. 16 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 82/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 16 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
K bodu č. 5.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie Doplnku č. 1 VZN č. 4 o miestnych
poplatkoch a komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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 Doplnku č. 1 VZN č. 4 o miestnych
poplatkoch a komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 83/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 VZN č. 4
o miestnych poplatkoch a komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu č. 6.:
Nasledujúcim bodom programu bolo schválenie rozpočtu na rok 2016 a viacročného
rozpočtu na roky 2017 – 2018.
Starostka obce vyzvala kontrolórku obce Višňové Ing. Janu Brezániovú, aby
predniesla komentár k uvedenému bodu programu.
Ing. Jana Brezániová predložila v zmysle § 18f, odst.1 písmeno c) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a
doporučila OZ predložený návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a návrh rozpočtu na rok 2017
a 2018 zobrať na vedomie.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu na rok 2016 a viacročného
rozpočtu na roky 2017 – 2018.

Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec – Mgr. Ivana Zimenová
Uznesenie č. 84/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2016
a viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018 zobralo na vedomie.
K bodu č. 7.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
vo Višňovom na rok 2016.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla nasledovné termíny zasadnutí
obecného zastupiteľstva obce Višňové na rok 2016:
štvrtok, dňa 21.01.2016
štvrtok, dňa 25.02.2016
štvrtok, dňa 31.03.2016
štvrtok, dňa 28.04.2016
štvrtok, dňa 26.05.2016
štvrtok, dňa 30.06.2016
štvrtok, dňa 22.09.2016
štvrtok, dňa 27.10.2016
štvrtok, dňa 24.11.2016
štvrtok, dňa 15.12.2016
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Peter Buffa, ktorý namietal, že termín zasadnutia v júni
2016 – 30.06. je dňom ukončenia školského roku a preto by bolo vhodné preložiť tento termín
na 23.06.2016.
Nakoľko neboli vznesené ďalšie pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo Višňovom na rok 2016 so zmenou prednesenou Ing. Petrom Buffom.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 85/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva vo Višňovom na rok 2016 so zmenou prednesenou Ing. Petrom Buffom:
štvrtok, dňa 21.01.2016
štvrtok, dňa 25.02.2016
štvrtok, dňa 31.03.2016
štvrtok, dňa 28.04.2016
štvrtok, dňa 26.05.2016
štvrtok, dňa 23.06.2016
štvrtok, dňa 22.09.2016
štvrtok, dňa 27.10.2016
štvrtok, dňa 24.11.2016
štvrtok, dňa 15.12.2016

K bodu č. 7.1.:
Ďalším bodom programu bolo schválenie prevádzkového poriadku detského verejného
ihriska.
Starostka obce vyzvala poslankyňu Mgr. Zuzanu Bolibruchovú, aby predniesla krátku
dôvodovú správu.
Mgr. Zuzana Bolibruchová oboznámila prítomných s vypracovaným prevádzkovým
poriadkom detského verejného ihriska, ktorý bude po schválení umiestnený pri vstupe na
dotyčné ihrisko spolu s informačnými tabuľami týkajúcimi sa prevádzky ihriska.
Starostka obce v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila diskusiu k
uvedenému bodu.
Keďže neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za schválenie prevádzkového poriadku detského
verejného ihriska.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 86/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkový poriadok
detského verejného ihriska.
K bodu č. 8.:
Nasledovným bodom programu bolo rôzne. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
predniesla v bode rôzne nasledovné informácie:
V piatok, dňa 08.01.2016 bude v základnej škole vo Višňovom riaditeľské voľno,
nebude v prevádzke ani školský klub detí. Materská škola bude fungovať bez obmedzenia.
Floorballové družstvo FBC Medvede Višňové požiadalo obec Višňové o bezplatné
poskytnutie telocvične v sobotu, dňa 02.01.2016 od 800 do 1800 pre floorballový turnaj
mužstiev v rámci žilinského okresu. K tomu mal pripomienku Ing. Peter Buffa, ktorý navrhol,
aby telocvičňa nebola poskytnutá bezplatne vzhľadom na skutočnosť, že členovia
floorballového družstva FBC Medvede nie sú všetci občanmi obce a ani to nie sú deti a preto
navrhol 50 % zľavu. Tento návrh bol zvyšnými členmi obecného zastupiteľstva podporený.
Náš projekt: „Optimalizácia triedeného zberu odpadov v obci Višňové“ bol dňa
07.12.2015 schválený radou recyklačného fondu a podporený sumou 22 852 EUR.
Realizáciou tohto projektu chceme dosiahnuť zvýšenie vytriedených zložiek komunálnych
odpadov, zníženie rizika vzniku čiernych skládok a zníženie celkového množstva
vyprodukovaných komunálnych odpadov.
Finančný príspevok vo výške 50,00 € sa poskytne občanom podľa zoznamu, ktorý
bude zaslaný elektronickou poštou každému členovi obecného zastupiteľstva obce.
Obec Višňové vydá Spravodaj obce, v ktorom bude informovať o činnosti obce za rok
2015. Starostka vyzvala predsedov jednotlivých komisií, aby predložili správy o činnosti
predmetných komisií za rok 2015.
K bodu č. 9.:
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:

Juraj Majtán

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

Mgr. Ivana Zimenová

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

