Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.5/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 5. 9. 2013
Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,

Neprítomní poslanci:

František Vojtyla, Iveta Knapcová, Štefan Valíček,
Jozef Ďuračka

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán, Bc. Ivana Zimenová,

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia
sa účastní 5 poslancov a OZ je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla prerokovať nasledovný program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a
zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Príprava osláv 620. výročia prvej zmienky o obci Višňové, ktoré sa
uskutočnia v sobotu dňa 14.09.2013
4. Informácia o VZN obce a príprava nových VZN pre rok 2014
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania
K bodu č. 1.:
Za overovateľov boli navrhnutí Ing. Rastislav Kuba a Mgr. Ivana
Zimenová, za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela
Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovate ľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne.

späť na program
K bodu č. 2.:
Uznesenie č. 30/2013 – spracovanie nových VZN – v konaní
Uznesenie č. 31/2013 – odkúpenie parcely C-KN č. 678/2 podľa GP č.
77/2012 – v konaní.
Uznesenie č. 32/2013 – odkúpenie časti parcely C-KN č. 743 – v
konaní.
Uznesenie č. 36/2013 – podanie žaloby o určení vlastníckeho práva
k pozemkom zapísaným na LV 3337 – v konaní.

späť na program
K bodu č. 3.:
Oslavy 620. výročia prvej zmienky o obci Višňové sa uskutočnia
v sobotu dňa 14.09.2013. Hosťom boli zaslané pozvánky. Ostatné
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pozvánky pre obyvateľov obce budú doručené v priebehu budúceho
týždňa. V rámci osláv bude uvedená do života kniha Višňové - príroda.
Pre
účastníkov
osláv
sú pripravené upomienkové
predmety
a občerstvenie. V kultúrnom programe vystúpia deti Základnej školy s
materskou školou, Višňovanka, Deva a Niagara. Záslužilým občanom
budú odovzdané verejné ocenenie a pamätné medaile v kategóriách:
Za obetavú prácu a rozvoj obce: Rudolf Kuba st.
Za rozvoj spoločenského života a kultúry:
Anna Cibulková
súbor Višňovanka
Karol Konárik
Vincent Rosinec
Za šírenie dobrého mena obce:

Jakub Paur

Udelenie čestného občianstva:

JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD.
Koloman Maršala

Uznesenie č. 37/2013 – OZ schvaľuje udelenie ocenení podľa
predloženého
návrhu.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 4.:
Vypracovanie nového VZN č. 9 o predaji a používaní alkoholických
nápojov bolo zverené odborníkovi. Odborník obci odporučil zrušené VZN
č. 12 o verejnom poriadku neprijímať. Protestom prokurátora bolo
napadnuté aj VZN č. 4 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom
odpade. Vec je v riešení.

späť na program
K bodu č. 5.:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2013:
• Finančná kontrola
• Inventarizácia pokladničnej hotovosti
• Kontrola nakladania z majetkom a majetkovými právami obce
• Kontrola použitia finančných prostriedkov obce
• Kontrola dodržiavania VZN obce a interných predpisov obce
• Kontrola uplatňovania Zákonníka práce
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• Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok
2014-2016
Uznesenie č. 38/2013 – OZ berie na vedomie návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013. OZ schva ľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2013 podľa aktuálneho čerpania
rozpočtu v roku 2013. Ide o presun finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami rozpočtu a tým zosúladenie skutočného čerpania
financií a pôvodného návrhu.
Uznesenie č. 39/2013 – OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce na
rok 2013.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Pohrebné služby LAuK, s.r.o. žiadajú o možnosť umiestnenia dvoch
info tabúľ o rozmere 140 cm x 100 cm na plot (bránu) areálu cintorína.
Navrhnutá cena 100,00 eur za jednu tabuľu na 1 rok. Iné informačné
tabule je potrebné zvesiť.
Uznesenie č. 40/2013 – OZ schvaľuje poplatok za umiestnenie
tabúľ do areálu cintorína – 100,00 € za jednu tabuľu na 1 rok.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Žiadosť p. Varinčiaka o predaj obecného pozemku – parcela E-KN
č. 2445/1 – ostatné plochy o výmere 187 m2 zapísaná na liste vlastníctva
č. 1926 pre katastrálne územie Višňové v prospech obce Višňové
v celosti.
Uznesenie č. 41/2013 – OZ schvaľuje zámer predaja obecného
pozemku – parcela E-KN č. 2445/1 – ostatné plochy o výmere 187 m2
zapísaná na liste vlastníctva č. 1926 pre katastrálne územie Višňové
v prospech obce Višňové v celosti
- návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
za:
0 poslancov
proti:
4 poslanci
zdržal sa:
1 poslanec (Zimenová)
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Uznesenie nebolo prijaté.
Bol prerokovaný návrh dodatku č. 5 TES Media s.r.o. k zmluve
o prenájme káblového distribučného systému Višňové – návrh je zvýši ť
cenu nájomného na 1 účastníka služby kábelovej televízie na 0,915 € ,
služby internet 0,5 € na l účastníka.
Poslanci navrhujú, aby TES Media s.r.o. platila obci za 1 účastnika
internetových skužieb sumu 1 € a za službu kábel. televízie sumu
0,951€.
Poverujú starostku prerokovať návrh s TES Mediou.
Uznesenie č. 42/2013 – OZ schvaľuje zvýšenie ceny nájomného na 1
účastníka služby internet/mesiac na 1,00 € a kábel. televízie 0,951 €.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
K bodu č. 6.:
Pribúdajú nové požiadavky na zmenu – rozšírenie hranice
zastavaného územia pre IBV v územnom pláne obce Višňové.
Obec trvá na dodržaní podmienky pri zaradení do ÚP, aby boli v
danom území vysporiadné obecné cesty v šírke 6 m. Všetky náklady
spojené so zmenou ÚP a riešením IS by znášali žiadatelia.
Sú vytypované nové pozemky na zriadenie obecného cintorína. Vec
je v riešení.
Na liste vlastníctva č. 2626 pre katastrálne územie Višňové sú
vedené dve obecné cesty: parcela E-KN č. 2433/1 – ostatné plochy
o výmere 1128 m2 a č. 2433/2 – ostatné plochy o výmere 6969 m2
v prospech súkromnej osoby v celosti. Obec podala žiadosť na Správu
katastra Žilina na prešetrenie tejto skutočnosti.
Na opravu miestnych komunikácii bola poskytnútá účelová dotácia
v sume 4 000 €. Poslanci majú za úlohu pripraviť návrhy, ktoré cesty je
potrebné opraviť. Na opravu bola navrhnutá miestna komunikácia –
parcela C-KN č. 2052/1 (pri Cibuľkoch).
Je potrebné riešiť opravu ciest po rozkopávkach. Vypracujeme
zásady, ktoré bude nutné dodržiavať pri jednotlivých rozkopávkach.
Poslanci určení pre túto úlohu: Ľubomír Fürberger a Ing. Rastislav Kuba.
Starostka informovala OZ o výsledku súťaží - zákazky s nízkou
hodnotou:
Parkovisko pri pošte - víťaz súťaže SPORS Rozkvet IČO 33802912
cena: 14 500 €
Chodník kostol - pošta - Jozef Jankech, IČO 44205911
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cena: 18 198,87 €
Oporný múr a chodník - Stanislav Žiak IČO 37601270
cena: 8 920 €.
Na uvedené stavby ešte neboli vydané stavebné povolenia.
O zrušení súťaže - zákazka s nízkou hodnotou "Viacúčelové
ihrisko", kde uchádzač s najnižšou ponukou Ing. Radoslav Majtán
písomne odstúpil od realizácie.
Firma AQADEFEKT prečistili a nasnímali kanál pred poštou
kamerovým systémom. Bolo zistené poškodenie (posunutie) kanálovej
rúry, pravdepodobne po realizácii kanalizácie a následnom upadnutí
zásypu. Obec požiada SEVAK o opravu.
Okolo prezliekárni na športovom ihrisku bude vytýčená vlastnícka
hranica pre účel stavby oplotenia.
Uznesenie č. 43/2013 - OZ berie na vedomie informácie v bode 6.
Výsledok hlasovania:
za:
5 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
K bodu č. 7.:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia:

Ing. Rastislav Kuba

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

Mgr. Ivana Zimenová ..............................................

…........................................
Marta Brezovská
starostka obce
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