ZÁPISNICA č. 4/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2015
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Karol Kosa
Ing. Rastislav Kuba
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 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: Ing.Petra Buffu a Ing. Jozefa Povrazníka a zapisovateľa
Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 23.04.2015 o 17 00 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 13 bodov:
1. Otvorenie/schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie zámeru o dotáciu z recyklačného fondu na triedený odpad.
4. Prerokovanie a schválenie zmeny VZN č. 14.
5. Prerokovanie a schválenie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
obce Višňové.
6. Schválenie výmeny člena kultúrnej komisie.
7. Schválenie smernice na verejné obstarávanie.
8. Schválenie rokovacieho poriadku komisii obecného zastupiteľstva obce Višňové
9. Schválenie zámeru výzvy verejného osvetlenia.
10. Schválenie zámeru projektovej dokumentácie a stavebného povolenia materskej školy
11. Schválenie zámeru projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na regeneráciu
sídiel.
12. Rôzne
13. Záver rokovania
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle §5 ods 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe. V rámci tohto bodu programu vyšli najavo niektoré
potreby, ktoré je nutné na zastupiteľstve schváliť, preto starostka obce JUDr. Marcela
Halaganová navrhla aby do bodu programu pod bodom 5. 1 bolo navrhnuté schválenie plánu
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pozmeňujúce návrhy, starostka obce ukončila diskusiu a
podľa § 5 odsek 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 zámeru o dotáciu z recyklačného fondu na triedený odpad.
4. Prerokovanie a schválenie zmeny VZN č. 14.
5. Prerokovanie a schválenie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
Višňové.
5.1 Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra.
6. Schválenie výmeny člena kultúrnej komisie.
7. Schválenie smernice na verejné obstarávanie.
8. Schválenie rokovacieho poriadku komisii obecného zastupiteľstva obce Višňové.
9. Schválenie zámeru výzvy verejného osvetlenia.
10. Schválenie zámeru projektovej dokumentácie a stavebného povolenia materskej školy.
11. Schválenie zámeru projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na regeneráciu
sídiel.
12. Rôzne.
13. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 34/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
obecného zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke s navrhnutou zmenou na dnešnom
rokovaní.
K bodu č. 3.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom , že momentálne
je reálna možnosť získať dotáciu z recyklačného fondu na triedený odpad ( dotácia je 95%).
Oprávnené sú obce alebo združenie obcí, Oprávnené výdavky - nádoby 1300 l, 1100 l, 1500 l,
240 l, 120 l, kontajnery a pod. určené na triedený zber. Po konzultácii s recyklačným fondom
je oprávnená dotácia maximálne do výšky 31 630€.Dôvodom dotácie z recyklačného fondu
na triedený odpad je zvýšenie nádob podľa priority obce.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 rokovacieho poriadku otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za,
aby bol schválený zámer o dotáciu z recyklačného fondu na triedený odpad.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 35/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o dotáciu z recyklačného
fondu na triedený odpad.

K bodu č. 4.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová na základe protestu prokurátora proti
Všeobecne záväznému nariadenie Obce Višňové č. 14 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd o zneškodňovaní žúmp predniesla
poslancom na schválenie zrušenie čl. 2 bod 2.a čl.5 VZN č. 14, nakoľko v článkoch boli
citované ustanovenia zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach. Starostka
obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 rokovacieho poriadku otvorila diskusiu k
uvedenému bodu programu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby
boli vo VZN č. 14 zrušené články 2 bod 2 a čl. 5 VZN.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 36/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu vo VZN č. 14
zrušenie článkov 2 bod 2 a čl. 5 VZN.
K bodu č. 5.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom , že po obci bola
spísaná petícia občanov obce Višňové o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
obce Višňové. Spolu je na petícii podpísaných 816 občanov. Predtým než otvorila diskusiu k
uvedenému bodu udelila slovo prítomným hosťom Jozefovi Husárikovi majiteľovi Bistra
Michaela, ktorý tvrdil, že prijatie nového VZN bude mať na jeho podnikanie likvidačný
dopad, pretože licencia mu končí koncom roku 2015 a do prevádzky na zriadenie st.kancelárie
už vložil nemalé finančné prostriedky.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 rokovacieho poriadku otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za,
aby bola schválená VZN č. 15 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Višňové ,
návrh VZN č. 15 bol vyvesený na úradnej tabuli obce Višňové dňa 08.04.2015.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 2 poslanci, Ing. Peter Buffa, Juraj Majtán
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 37/2015 – Obecné zastupiteľstvo schváliloVZN č.15 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území obce Višňové. VZN č. 15 nadobudne účinnosť dňa:
11.5.2015.
K bodu č. 5.1.1 :
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej kontrolórke Ing. Jane
Brezániovej, aby predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Višňové na I. polrok 2015.
V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, predkladám obecnému zastupiteľstvu vo Višňovom
nasledovný Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polroku 2015:

1. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola dodržiavania zákona NR
SR č 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
– kontrola príjmov a výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
- kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami
- kontrola bude vykonávaná priebežne počas I. polroka 2015 na obecnom úrade Višňové
2. Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v
znení neskorších zmien a doplnkov:
- pokladnica obecného úradu Višňové
- kontrola pokladničnej hotovosti bude vykonaná priebežne v I. polroku 2015
3. Kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami obce podľa uznesení OZ
- kontroly budú vykonávané aktuálne počas I. polroka 2015
4. Kontrola použitia finančných prostriedkov obce Višňové poskytnutých v roku 2015
z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Višňové.
- kontroly budú vykonávané priebežne počas I. polroka 2015
5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a interných
predpisov obce v zmysle § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
6. Kontrola uplatňovania zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov – kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru
- kontrola bude vykonaná v mesiacoch marec až jún 2015
7. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Višňové za rok 2014.
- Stanovisko bude vypracované a predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva pred
schválením Záverečného účtu obce Višňové za rok 2014
8. Kontrola vystavených účtovných dokladov ich úplnosti, preukaznosti a overovania
zodpovednými pracovníkmi. Kontrola bude zameraná na formálnu a vecnú správnosť s §10
zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bol schválený Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Višňové na I. polrok 2015 tak ako ho predniesla
hlavná kontrolórka.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 38/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.

K bodu č. 6.: Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom na
schválenie výmenu člena kultúrnej komisie. Na základe uznesenia č. 6/2015 obecné
zastupiteľstvo schválilo predsedov, tajomníkov a členov jednotlivých komisií zriadených v
zmysle štatútu obce Višňové.
Komisia kultúry je zložená z predsedu Ing. Jozefa Povrazníka, tajomníka Dany Koričárovej,
člena Ivety Knapcovej, a Jany Miklovej
Pre zaneprázdnenosť členky Ivety Knapcovej starostka obce navrhla, aby v uvedenej
komisii došlo k zámene členov a to, z členky Ivety Knapcovej na iného člena Mgr. Katarínu
Kubovú.
Starostka obce v zmysle § 5 rokovacieho poriadku otvorila diskusiu k uvedenému
bodu. Nakoľko nikto nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby
za novú členku kultúrnej komisie bola zvolená Mgr. Katarína Kubová.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 39/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novú členku kultúrnej
komisie Mgr. Katarínu Kubovú.
K bodu č. 7.: Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom na
schválenie smernicu na verejné obstarávanie.
Smernica pre verejné obstarávanie kde obec Višňové ako verejný obstarávateľ schvaľuje
smernicu pre verejné obstarávanie s účinnosťou od 1.03 2015 v zmysle zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013, 180/2013, 34/2014 a 13/2015 Z.z.,
ktorým sa mení a doplna tento zákon ( ďalej len „zákon“),upravuje obsah smernice, ktorej
účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bola schválená smernica
na verejné obstarávanie.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 40/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje smernicu na verejné
obstarávanie.
K bodu č. 8.: V zmysle uznesenie č.6/2015 obecné zastupiteľstvo schválilo
predsedov, tajomníkov a členov komisií zriadených v zmysle štatútu obce Višňové.
Vzhľadom k tomu, že komisie začali plniť funkcie v zmysle štatútu obce Višňové starostka
obce JUDr. Marcela Halaganová predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie rokovací
poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Višňové.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bol schválený rokovací
poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 41/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok komisií
obecného zastupiteľstva obce Višňové.

K bodu č. 9. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová k danej problematike udelila
slovo poslancovi Ing. Rastislavovi Kubovi.
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja.
Pre Našu obec je to príležitosť ako doriešiť výmenu svietidiel a rozvádzačov. Posledná veľká
rekonštrukcia sa konala v roku 1999. Vtedy sa revidoval počet rozvádzačov a menili sa
svietidlá. Po 15-tich rokoch sme sa pustili do výmeny osvetľovacích bodov. Pri využití
financií z štrukturálnych fondov by sme mohli doriešiť nielen výmenu osvetľovacích bodov,
ale aj výmenu rozvádzačov, doplnenie osvetľovacích bodov a regulovanie svetelného toku v
určitých časových intervaloch. Obec v prípade uchádzania sa finančný príspevok bude musieť
doplatiť spoluúčasť 5% z celkovej sumy rekonštrukcie. Za týchto podmienok by sme za
minimálne náklady dokázali nielen ušetriť finančné prostriedky za elektrickú energiu, ale aj
zlepšiť svetelné podmienky ulíc v celej obci a tak prispieť ku kvalitnejšiemu bývaniu.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bol schválený zámer
výzvy verejného osvetlenia.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 42/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výzvy verejného
osvetlenia.
K bodu č. 10.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predložila poslancom na schválenie zámer
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia materskej školy. Materská škola by sa mala
postaviť v záhrade Základnej školy na parc.č. E KN 1372/11,1372/22.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bol schválený zámer
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia materskej školy.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 1 poslanec Mgr. Ivana Zimenová
Uznesenie č.43/2015 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projektovú dokumentáciu a
stavebné povolenie výstavby materskej školy.
K bodu č. 11.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predložila poslancom na schválenie zámer
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na regeneráciu sídiel. Uvedený zámer sa
týka oddychovej zóny od kostola smerom nahor.
Starostka obce otvorila v zmysle § 5 diskusiu k uvedenému bodu programu. Keďže nikto
nemal pripomienky ukončila diskusiu a dala hlasovať, kto je za, aby bol schválený zámer
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na regeneráciu sídiel.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 44/2015 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projektovú štúdiu na
regeneráciu sídiel.
K bodu č. 12.
Starostka obce JUDR. Marcela Halaganová informovala poslancov o pripravovaných
akciách v mesiacoch apríl a máj:
-29.4.2015 - kladenie kytíc padlým hrdinom na miestnom cintoríne a na Polome, pri
príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny
1. mája 2015 - stavanie mája
12. mája 2015 – deň matiek
Poslankyňa Mgr. Ivana Zimenová vzniesla dotaz, či by sa veľkokapacitné kontajnery nemohli
dávať častejšie a o potrebe vyčistiť priepust na dolnom konci na ulici smerom k lisnáru.
Poslanec Ing. Rastislav Kuba vzniesol dotaz, či by nebolo dobré zoficiálniť názvy ulíc, ktoré
sú umiestnené po obci.
K bodu č. 13.
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: Jana Rosincová
Overovatelia:

Ing. Peter Buffa

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

Ing. Jozef Povrazník

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

