ZÁPISNICA č. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2019
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško- neprítomný ospravedlnený
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 osem 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 Ľubomíra
Fürbergera, , za zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 31.01.2019 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 8 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
4.Žiadosť o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie.
Žiadateľ- Kristína Pavelková, Višňové 747,013 23 Višňové.
5.Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 21/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území Obce Višňové na kalendárny rok 2019.
6.Informácia o podaných projektoch v rámci integrovaného regionálneho operačného
programu.
7.Rôzne.
8. 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.Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
4.Žiadosť o povolenie zriadenia prístupovej komunikácie.
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5.Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 21/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území Obce Višňové na kalendárny rok 2019.
6.Informácia o podaných projektoch v rámci integrovaného regionálneho operačného
programu.
8.Rôzne.
9.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 1/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

program

rokovania obecného

K bodu č.3: Žiadosť o povolenie zriadenia plynovej a vodovodnej prípojky na pozemku
parc.č. CKN 1667/2 v k.ú Višňové.
Žiadateľ-Kristína Pavelková, Višňové 747, 013 23 Višňové.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová doporučila poslancom bod č. 3 presunúť do
budúceho zastupiteľstva, s tým, že bude na zasadnutie pozvaný aj žiadateľ.
K bodu č. 4: Žiadosť o povolenie zriadenia svojpomocne prístupovej komunikácie na parc.č.
C KN1667/2 a zriadenie vecného bremena.
Žiadateľ- Kristína Pavelková, Višňové 747,013 23 Višňové.
Bod sa presúva do budúceho zastupiteľstva.
K bodu č. 5: Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 21/2016 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území Obce Višňové na kalendárny rok 2019.
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 21/2016 o ktorom má OZ obce rokovať obec zverejnila
vyvesením na úradnej tabuli v 15 - dňovej lehote pred rokovaním .
Návrh VZN 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 VZN v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice
na obecnom úrade. K uvedenému návrhu VZN nebola v stanovenej lehote daná pripomienka.
V zmysle § 11 ods. 4 pís. G zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo sa uznáša na
VZN. Na prijatie 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.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení Dodatku č. 2 k VZN č. 21/2016.

-3Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 2/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 21/2016.
K bodu č.6: Informácia o podaných projektoch v rámci integrovaného regionálneho
operačného programu. K tomuto bodu programu predniesla správu starostka obce JUDr.
Marcela Halaganová.
Obec Višňové má v rámci integrovaného regionálneho operačného programu podané projekty
a to :
- Zlepšenie technického vybavenia učební v ZŠ a MŠ Višňové, kde obec získala pozitívnu
hodnotiacu správu .
Požadovaná výška NFP je 170 430, 76 EUR, kde hodnotením projektu bola obce neúspešná,
ale v nadväznosti o vydané rozhodnutie o neschválení NFP zo dňa 27.6.2018 bola doručená
informácia, že riadiaci orgán pre IROP začal konanie o zmene rozhodnutia o neschválení
žiadosti o NFP v tomto projekte sme opätovne v procese samotného hodnotenia.
- Ďalším projektom je zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Višňové,
požadovaná výška NFP je 197 778,91 EUR. Projekt bol podaný 26.4.2018.
V rámci tejto aktivity sa budú realizovať dve základné činnosti :
1.Výstavba zberného dvora
2.Nákup technického vybavenia na zvýšenie kapacity triedeného odpadu
- Tretím projektom sú stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, kde na základe rozhodnutia
Ministerstva vnútra obec získala dotáciu vo výške 29 870,43 EUR, určené na spomínaný
projekt.
Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
K bodu č.7:
1. Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová požiadala predsedov jednotlivých komisií, aby
do budúceho zastupiteľstva si pripravili zoznam doplňujúcich členov.
K bodu č 8:
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:

Mgr.Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger

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

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 31.01.2019
Uznesenie č. 1/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

program

rokovania obecného

Uznesenie č. 2/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 21/2016.

