Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.4/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 12. 6. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Rastislav Kuba, Ľubomír Fürberger,
Juraj Majtán, Mgr. Ivana Zimenová,
František Vojtyla

Neprítomní poslanci :
(ospravedlnení)

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ing. Peter Buffa, Jozef Ďuračka, Iveta Knapcová,
Ing. Pavol Pagáč,

Zasadnutie
otvorila a viedla
starostka obce. Konštatovala, že
zasadnutia sa zúčastňuje 5 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starostka navrhla prerokovať nasledovný program.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,overovateľov zápisnice
a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
4. Organizačné zabezpečenie Diecéznej púte rodín v dňoch 28.62014
- 29.6.2014
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania
K bodu č. 1)
Poslanci OZ schválili program jednohlasne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Ľubomír Fürberger a Juraj
Majtán , za zapisovateľku Jana Rosincová.
K bodu č. 2)
Uznesenie č. 36/2013 - podanie žaloby o určení vlastníckeho práva k
pozemkom zapísaným na LV 3337- úloha splnená
- je podaná žaloba o určenie vlastníckeho práva k nehnute ľnostiam na
Okresnom súde v Žiline.
Ostatné uznesenia z minulého OZ sú splnené.
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K bodu č. 3)
Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie záverečný účet
obce.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR
v sume 153 440,90 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného
fondu.
zostatok finančných operácií v sume 48 884,21 EUR na tvorbu
rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov v sume
17 387,25 EUR na tvorbu rezervného fondu
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 4)
Určenie členov poriadkových služieb a členov výberových komisií za
stánkový predaj počas púte rodín 28.6. a 29.6.2014.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje organizačné zabezpečenie púte rodín v
dňoch 28.6. a 29.6.2014.
Výsledok hlasovania:

za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
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K bodu č. 5)
1.
Starostka obce predložila poslancom návrh zmluvy o nájme
pozemku medzi Obcou Višňové a prenajímateľmi : Dávid Šimko – čas ť
parcely C-KN 2619/15 o výmere 64 m² a Margita Pagáčová parcelu č. CKN 195/3 o výmere 30 m², za účelom zriadenia prístupovej komunikácie
a otočne. Nájomca – obec a prenajímatelia sa dohodli na nájme na 99
rokov bezodplatne. Po vydaní stavebného povolenia na cestu bude
uzatvorená zmluva o prechode práv a povinností vyplývajúcich zo
stavebného povolenia na stavebníka Davida Šimku.
Po uplynutí nájmu prenajímateľ odovzdá časti prístupovej komunikácie
postavenej v zmysle stavebného povolenia nájomcovi bezodplatne, alebo
zriadením vecného bremena.
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom horeuvedených pozemkov parc. C-KN 2619 – 64 m² a parcelu C-KN 195/3 o výmere 30 m² a
poveruje starostku na uzavretie zmlúv podľa uvedených podmienok.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

2.
Bytový dom Višňové č. 540 – zastúpený p. Perlou Boldovou
opätovne požiadali o úpravu priľahlého pozemku do pôvodného stavu a
vypočítanie predbežnej cenovej ponuky za predaj priľahlého pozemku
priradenému k bytovému domu Višňové 540 – bývalá školská bytovka.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť na vedomie a ukladá starostke da ť
vypracovať rozdeľovací geometrický plán a urobiť prípravné práce na
predaj z dôvodu osobitného zreteľa.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

3.
Starostka predložila projekt viacúčelového ihriska pri telocvični.
OZ schvaľuje komisiu na výberové konanie – prieskum trhu v zložení:
Dušan Paur, Juraj Majtán, Ľubomír Fürberger.
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov výberovej komisie.
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Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4.
Žiadosť- Iveta Štefanicová, Višňové č.312 - žiadosť o finančný
príspevok na výstavbu odvodňovacieho kanála za rodinným domom
Višňové č. 312.
Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť na vedomie, poveruje stavebnú
komisiu prešetrením situácie a prijatie stanoviska.
5.
DOPRASTAV Asfalt, a.s. Hronská 1, 960 93 Zvolen- op. žiados ť o
odkúpenie pozemkov v k.ú. Višňové umiestnených na parcele KN-C č.
2613/4 - Sklad kameniva a na parcele KN C č. 2613/5- Oba ľovacia
súprava.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom pozemkov, budeme rokovať
o prenájme.
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom uvedených pozemkov.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

6.
Obci bol doručený zámer
„zabezpečenia lomu Turie“ s
požiadavkou informovať verejnosť na internetovej stránke obce. Zámer
bol zverejnený 23.5.2014, zároveň Okresný úrad Žilina odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia žiadal obec o stanovisko k
vypracovanému Plánu zabezpečenia.
Obec predložila tieto pripomienky:
V pláne zabezpečenia je uvedené zavezenie vyťaženej jamy inertným
materiálom 17 05 04 zemina a kamenivo a 17 05 06 výkopová zemina.
Obec v stanovisku žiada, aby na prípadnú zavážku bol použitý výhradne
materiál z výrubu tunela a telesa diaľnice, pričom na dopravu budú
výlučne použité cesty obslužných komunikácií diaľnice. Trváme na
dodržaní bodu 3.2.2, že na zavážanie budú použité výlučne
nekontaminované inertné materiály a budú dodržané všetky ďalšie
navrhované opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd.
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Podľa predloženého zámeru ťažobná organizácia neplánuje pokračovať v
dobývaní a nejedná sa o likvidáciu lomu, pričom v technickej správe
výstavby diaľnice D1 sa uvádza, že v priebehu zahájenia výstavby
diaľničného úseku bude vykonaný odpis zásob v tomto CHLÚ.
V pláne sa uvádza rekultivácia, revitalizácia, zavážka, technické úpravy
a pod., ak sa v budúcnosti uvažuje obnovenie dobývania ložiska je treba
zvážiť aj prípadnú nutnosť zavážky lomu a navrhnúť aj iné technické
riešenie zabezpečenia lomu.
Plánom zabezpečenia má dôjsť na prvom mieste k zníženiu rizika
ohrozenia zdravia ľudí. Veľmi nebezpečné miesto je predovšetkým „na
hlave najvyššieho rezu“, pričom v pláne zabezpečenia nie je dostatočne
spracované dôkladné zabezpečenie najmä na tomto kritickom
mieste.
Uvedené práce by sa mali realizovať v čo najkratšom čase, vzh ľadom na
rozsah zabezpečenia v termíne do 1 roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri zabezpečení lomu bude použité
„orientačné množstvo materiálov“ v hraničnej hodnote 240 000 m²
žiadame, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.
Poslanci vzali list na vedomie.
7.
Úprava rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov- presun
položiek.
Hlavná kontrolórka predložila návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014.
Ide o presun bežných a kapitálových výdavkov v rámci schváleného
rozpočtu.
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s presunom položiek kapitálových a
bežných výdavkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

5 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

8.
Ing. Jozef Brezáni- Lietava – žiadosť dlhodobé poskytnutie
verejného priestranstva v rekreačno-športovom areáli počas letných
mesiacov.
Žiadosť Vlastimila Strkáča o dlhodobé poskytnutie verejného
priestranstva v rekreačno-športovom areáli počas letných mesiacov.
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Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dlhodobým poskytnutím verejného
priestranstva od 15.6.2014 do 15.9.2014
pre žiadateľov. Stanovuje
otváracie a zatváracie hodiny denne od 10,00 hod. do 22,00 hod., za
poplatok pre každého 200 € v rámci dane za užívanie verejného
priestranstva. Ďalšie podmienky - budú stanovené v povolení obce
vrátanie určenia zálohovej platby za odber el. energie vo výške 100 €.
Výsledok hlasovania :
za : 5 poslancov

proti: 0

zdržal sa:0

9.Erika Rosincová - obchod s rozličným tovarom, textil a drogéria
Višňové č. 71- oznámenie o zmene otváracích hodín v prevádzkepondelok a ž piatok od 9,00 hod do 18,00 hod a v sobotu od 8,00 hod do
12,00 hod.
Poslanci vzali oznámenie na vedomie.
K bodu č. 6)
Starostka informovala poslancov
- od 1.6.2014 dala obec výpoveď zmluvy T+T a.s. Žilina, z dôvodu
vypísania verejnej súťaže na vývoz smetí.
- realizuje sa položenie dlaždíc v areáli športovo – oddychovej zóny
- vymaľovanie priestorov Pivkovca – Centrum pre rodiny s deťmi
Poslanci vzali informácie na vedomie.
K bodu č. 7)
Záver rokovania vykonala starostka obce . Poďakovala poslancom za účasť na
zasadnutí.
Zapísala: Jana Rosincová

Overovatelia zápisnice:

Ľubomír Fürberger
Juraj Majtán,

….........................
............................

Marta Brezovská
starostka obce

strana 6/6

www.visnove.sk
urad@visnove.sk

