Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 14. 2. 2013
Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa,Ing. Rastislav Kuba,

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán, Bc. Ivana Zimenová,
Iveta Knapcová, Jozef Ďuračka, Štefan Valíček

František Vojtyla
Neprítomní poslanci:

Ing.Vladimír Kučera (osprav.)

K bodu č. 1.:
Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že
zasadnutia sa účastní 8 poslancov + jeden kandidát na nového člena OZ.
Obecné zastupiteľstov je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla prerokovať nasledovný program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Doplnenie nového člena OZ
4. Príprava VZN o financovaní školskej jedálne, školského klubu detí
a materskej školy
5. Schválenie nájomných zmlúv – Vlčko, MUDr. Duhová
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver rokovania
Za overovateľov boli navrhnutí Juraj Majtán a Štefan Valíček, za
zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovateľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne.
K bodu č. 2.:
Uznesenie č. 52/2012 – prevod majetku TJ v prospech obce
Višňové – v konaní, zmluva čiastočne podpísaná.
späť na program
K bodu č. 3.:
Ing. Vladimír Kučera sa oficiálne vzdal mandátu poslanca obce
Višňové.
Podľa § 51 ods. l zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ak sa uvoľní v obecnom
zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca OZ náhradník, ktorý získal
najväčší počet hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy konaných d ňa
27.11. 2010. Podľa zápisnice je ďalším náhradníkom p. František Vojtyla,
ktorý získal 248 hlasov a pred konaním zasadnutia OZ vyslovil svoj
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súhlas a mandát poslanca prijal. P. František Vojtyla zložil pred
starostkou obce sľub poslanca OZ. Zároveň bude vykonávať funkciu
predsedu komisie životného prostredia.

Uznesenie č. 1/2013 – OZ konštatuje , že novým poslancom sa
stáva dňom 14.02.2013 František Vojtyla a stáva sa aj predsedom
komisie životného prostredia pri OZ.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 4.:
Starostka obce informovala o podmienkach
financovania
materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Je potrebné
vypracovať a prijať VZN, ktoré určí výšku dotácie na financovanie
originálych kompetencií obce na úseku školstva.
V súvislosti s rozpisom rozpočtu na rok 2013 pre ZŠ, MŠ, ŠKD ŠJ a
prípravou VZN starostka zvolá pracovné stretnutie komisie školstva pri
OZ a členov rady školy, ktorí sú delegovaní za obec.
Starostka obce vyžiada od riaditeľa školy údaje - platovú inventúru k
1.2.2013 v členení ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ, pričom v tabu ľke nebudú uvedené
mená zamestnancov.
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Uznesenie č. 2/2013 – OZ poveruje starostku obce, aby zvolala
uvedené pracovné stretnutie a vyžiadala si platovú inventúru v členení
ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 5.:
Vladimír Vlčko a Michal Vlčko požiadal o uzavretie nájomnej
zmluvy
s obcou
Višňové,
predmetom
ktorej
budú
pozemky
v katastrálnom území Višňové podľa geometrického plánu č 3057986410/2013 označené ako parcely C-KN č. 651/3 – o výmere 14 m2, 651/12 –
260 m2 a č. 652/5 – 86 m2, spolu 360 m2.
Navrhovaný nájom za 1 m 2 za rok parciel C-KN č. 651/3, č. 651/12
a č. 652/5 činí 1,00 €, čo vo finančnom vyčíslení činí 360,00 € za jeden
rok. Ide o prenájom z dôvodu osobitného zreteľa - pokračovanie
využívania verejného priestranstva s upraveným priestorom na náklady
nájomcu na doposiaľ užívaný účel.
Uznesenie č. 3/2013 – OZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy a
navrhovanú výšku nájmu citovaných parciel na dobu neurčitú.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

MUDr. Dúhová má do roku 2017 uzatvorenú platnú nájomnú
zmluvu z obcou Višňové na prenájom ordinácie a čakárne v budove č.s.
61.
Navrhovaná zmena sa týka dodatku zmluvy s určením nájmu pre
ordináciu, čakáreň a soc. zariadenie a činí 1 € za 1 m 2 za rok, celková
výmera podlahovej plochy je 81,25 m2. Prenájom je riešený z dôvodu
osobitného zreteľa - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v obci jeden
deň v týždni.
Uznesenie č. 4/2013 – OZ schvaľuje navrhovanú výšku nájmu
ordinácie, čakárne a soc. zariadenia, chodby a uzavretie dodatku zmluvy.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
2 poslanci (Bc.Ivana Zimenová, Ing. Peter Buffa)
späť na program
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K bodu č. 6.:
Starostka obce predstavila štúdiu na riešenie chodníka od pošty po
kostol a zároveň odstavnej plochy pri pošte, prechodov pre chodcov,
dopravného značenia s predbežným rozpočtom 39 000,00 €.
Návrh poslancov: riešiť čiastkovo – časť chodník, aby sa urýchlene
realizovalo veľmi nebezpečné miesto z pohľadu chodcov.
Uznesenie č. 5/2013 – OZ schvaľuje návrh na spracovanie projektu
časť chodník pošta -kostol s rozpočtom realizácie stavby do 20000,00 €.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Zámer odkúpenia časti parcely C-KN č. 678, ktorá podľa
geometrického plánu č. 77/2012, vyhotoveného dňa 13.12.2012 firmou
GEOZA s.r.o., Varín, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN č. 678/2 –
záhrady o výmere 18 m2. Parcela C-KN č. 678 je dosiaľ vedená na liste
vlastníctva č. 616 pre katastrálne územie Višňové v prospech Nataše
Danajovej v podiele ½ a Kamily Chupáňovej v podiele ½. Kúpna cena je
navrhovaná 3,00 € za 1 m2, čo vo finančnom vyčíslení činí 54,00 €.
Uznesenie č. 6/2013 – OZ schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy na
výkup pozemku pod obecnú cestu podľa vyššie uvedeného.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Zámer odkúpenia časti 110 m2 parcely C-KN č. 743, vytvorenej
z pôvodnej parcely E-KN č. 1374/1, dosiaľ vedenej na liste vlastníctva č.
2005 v prospech Slovenského pozemkového fondu, ktorá by sa využívala
ako obecná cesta. Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého
posudku je 2 840 € tj. 25,84 € m2.
Obec stanovila výkup pozemkov pod obecné cesty na sumu 3 € m 2.
Uznesenie č. 7/2013 – OZ poveruje starostku obce na doriešenie
odkúpenia predmetnej časti pozemku od Slovenského pozemkového
fondu na obecnú cestu s podmienkami ceny, ktorú stanovila obec a
doplatku stavebníkov.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Firma Dream reality požiadala o umiestnenie reklamného
zariadenia o veľkosti 3 x 4 m na budove pošty. Navrhovaná výška
poplatku 8 €/ m2 za 1 mesiac.
Uznesenie č. 8/2013 – OZ schvaľuje navrhovanú výšku poplatku a
uzavretie zmluvy.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

6 poslancov
0 poslancov
3 poslanci (Ľubomír Furberger, František
Vojtyla, Juraj Majtán)

Zámer bezplatného odovzdania
cenných papierov firmy
Drevoindustria a.s. v likvidácii, ktoré sú vo vlastníctve obce Višňové.
Uznesenie č. 9/2013 – OZ poveruje starostku obce na odovzdanie
štátu cenných papierov Drevoindustria a.s. vo vlastníctve obce Viš ňové,
ktoré sú bezcenné.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 7.:
Starostka obce informovala o financovaní záujmovej voľnočasovej
činnosti. V rámci podielových daní obce budú dostávať prostriedky, ktoré
boli prideľované CVČ, podľa počtu detí v obci s vekom od 5 - 15 rokov v
sume 62,70 € na jedno dieťa.
Starostka obce informovala o odvoze separovaného zberu –
združenie Rajecká dolina vytýčilo konkrétne termíny vývozu nádob na
plasty separovaného zberu.
Vývoz sa uskutoční v stredu, prípadne vo štvrtok v týždni: 4, 7, 11, 15,
16, 20, 24, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 46, 50.
Starostka
obce
informovala
o zámere
prijatia
nových
protipovodňových pracovníkov na základe dohody s Úradom práce soc.
vecí a rodiny v zmysle zákona 5/2004 Z.z. § 50j.
P. Peter Porubčanský požiadal o uvoľnenie z funkcie člena komisie
životného prostredia pri OZ.
Starostka obce informovala, že dňa 19.02.2013 sa uskutoční
uvítanie detí do života, na ktoré bolo pozvaných 15 detí narodených
v druhom polroku 2012.
Starostka obce informovala o priebehu fašiangových osláv.
Poďakovala sa účastníkom, organizátorom a sponzorom tohto podujatia.
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Starostka obce upozornila na pretrvávajúci problém parkovania
osobných i nákladných áut na miestnych komunikáciách, ktoré
znemožňujú zimnú údržbu ciest.
Zabezpečenie zimnej údržby bola náročná úloha z dôvodu
extrémnych výkyvov počasia a zaznamenanli sme viaceré upozornenia
nespokojných občanov, ktoré sme následne riešili.
Ing. Rastislav Kuba informoval o začatí akcie pripojenia sa na
internet, ktorý prevádzkuje firma Tess Média cez káblovú televíziu obce
Višňové. Ponúkané rýchlosti jednotlivých balíkov sú najnižšie spomedzi
všetkých dostupných poskytovateľov internetu. (Napr. cena dátovo
neobmedzeného balíka Klasik 5/0,5Mb/s
je u nás za 12€, od Telekomu
MagioInternetTurbo2 Solo 5/0,5Mb/s je za 16,49€)
späť na program
K bodu č. 8.:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia:

Juraj Majtán

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

Štefan Valiček

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

Marta Brezovská
starostka obce
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