ZÁPISNICA č. 4/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.06.2020
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: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Dušana Paura ,
za zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 25.06.2020 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 7 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Schválenie poplatku v materskej škole za pobyt dieťaťa počas letných prázdnin 2020.
4.Schválenie VZN č. 24/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školských, v základnej umeleckej
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských
školách a pri základných školách.
5.Schválenie žiadosti o predaj pozemku C-KN 260/2, ktorý je vo vlastníctve Obce Višňové,
žiadateľom: Michaela Nižňanská, Višňové 526, 013 23 Višňové.
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.Schválenie poplatku v materskej škole za pobyt dieťaťa počas letných prázdnin 2020.
4.Schválenie VZN č. 24/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školských, v základnej umeleckej
škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských
školách a pri základných školách.

-25.Schválenie žiadosti o predaj pozemku C-KN 260/2, ktorý je vo vlastníctve Obce Višňové,
žiadateľom: Michaela Nižňanská, Višňové 526, 013 23 Višňové.
6. Rôzne
7. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 21/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č.3: Schválenie poplatku v materskej škole za pobyt dieťaťa počas letných prázdnin
2020.
K tomuto bodu programu udelila slovo starostka obce JUDr. Marcela Halaganová poslankyni
Mgr. Zuzane Bolibruchovej, ktorá poslancom predniesla krátku dôvodovú správu.
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 poplatku v materskej škole počas letných
prázdnin 2020 a to v sume 10,00 EUR/ na dieťa za každý začatý týždeň.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 22/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok v materskej škole počas
letných prázdnin 10,00 EUR/na dieťa za každý začatý týždeň.
K bodu č. 4.: Schválenie VZN č. 24/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školských, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času , v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 09.06.2020 v zákonnej 15-dňovej lehote pred
rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej istej dobe aj na internetovej stránke obce.
Dňom vyvesenia VZN začala plynúť lehota počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na
obecnom úrade. K uvedenému návrhu VZN nebola v stanovej lehote daná pripomienka. V
zmysle § 11 ods. 4 pís. g zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo sa uznáša na
VZN.
Na prijatie uznesenia k VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.

-3Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení VZN č.23/2020.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 23/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 24/2020 o určení
príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školských zariadeniach, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času ,
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách a zároveň ruší VZN č. 20/2016 o určení výšky od zákonných zástupcov, dospelých,
na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a VZN č. 22/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady ŠJ.
K bodu č 5.: Schválenie žiadosti o predaj pozemku C-KN 260/2, ktorý je vo vlastníctve
obce Višňové, žiadateľom: Michaela Nižňanská, Višňové 526, 013 23 Višňové.
Obci Višňové bola dňa 19.06.2020 doručená žiadosť , žiadateľom : Michaela Nižňanská,
Višňové č. 526, 013 23 Višňové o kúpu pozemku vo vlastníctve Obce Višňové – parcela C –
KN č. 260/2 o výmere 28 m2 – zastavaná plocha a nádvorie , zapísaný na LV č. 1.
Žiadateľka je budúca kupujúca parciel C- KN č. 197/3, 260/1 a 260/3. Z tohto dôvodu
žiadateľka žiada o kúpu pozemku C – KN č. 260/2 v k. ú. Višňové o výmere 28 m2, ktorý sa
nachádza medzi pozemkami kupujúcej a to parcely C- KN č. 197/3 a parcely C – KN č.
260/1 a 260/2. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová navrhla poslancomm OZ o miestnu
obhliadku a následne o zaujatie stanoviska k budúcemu možnému predaju, ktorému podlieha
vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku o určenie hodnoty pozemku
a uvedený bod presunúť na najbližšie rokovanie OZ.
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 a dala hlasovať o presunutí bodu do najbližšieho rokovania OZ.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č.24/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunutie žiadosti Michaely
Nižňanskej, Višňové č. 526 o predaj pozemku C-KN 260/2 v k.ú. Višňové, ktorý je vo
vlastníctve obce Višňové, do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č.6.: Rôzne.
1. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová informovala poslancov, že v najbližších dňoch
sa bude realizovať oprava výtlkov na obecných komunikáciách a preto by si mali poslanci
urobiť zoznam vo svojich obvodoch, ktoré miestne komunikácie je nutné opraviť.
2. 18.7.2020 sa uskutoční dedinský futbalový turnaj o pohár starostky obce.

43. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom OZ na schválenie:
- súhlas s vyradením Výdajnej školskej jedálne Višňové č. 446 zo siete škôl a školských
zariadení k 31.8.2020
- súhlas so zaradením elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Višňové č.
966, kde bude prebiehať predprimárne vzdelávanie a so zaradením školskej jedálne do siete
škôl a školských zariadení od 1. 9.2020.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 25/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- s vyradením Výdajnej školskej jedálne Višňové č. 446 zo siete škôl a školských zariadení
k 31.8.2020
- so zaradením elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Višňové č. 966,
kde bude prebiehať predprimárne vzdelávanie a so zaradením školskej jedálne do siete škôl
a školských zariadení od 1. 9.2020.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
K bodu č. 7.: Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia zastupiteľstva
obce v znení zmien tak, ako bol na zasadnutí schválený, bol vyčerpaný a preto poďakovala
prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala:

Jana Rosincová

Overovatelia:

Mgr.Zuzana Bolibruchová
Dušan Paur

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 25.06.2020
Uznesenie č. 21/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 22/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poplatok v materskej škole počas
letných prázdnin 2020 - 10,00 EUR/na dieťa za každý začatý týždeň.
Uznesenie č. 23/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 24/2020 o určení
príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školských zariadeniach, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času ,
v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných
školách a zároveň ruší VZN č. 20/2016 o určení výšky od zákonných zástupcov, dospelých,
na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a VZN č. 22/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady ŠJ.
Uznesenie č.24/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunutie žiadosti Michaely
Nižňanskej, Višňové č. 526 o predaj pozemku C-KN 260/2 , ktorý je vo vlastníctve Obce
Višňové do najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 25/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- s vyradením Výdajnej školskej jedálne Višňové č. 446 zo siete škôl a školských zariadení
k 31.8.2020
- so zaradením elokovaného pracoviska Základnej školy s materskou školou Višňové č. 966,
kde bude prebiehať predprimárne vzdelávanie a so zaradením školskej jedálne do siete škôl
a školských zariadení od 1. 9.2020.

