ZÁPISNICA č. 2/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2021
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 9 poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Milana Miklu a Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a ako
zapisovateľku Zuzanu Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 29.04.2021 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 12 bodov:
Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Úprava rozpočtu k 31.03.2021
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
6. Žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme / odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve obce
Višňové ( E-KN č. 1215 – TTP 12 023 m2 a E-KN č. 2549 – ostatná plocha o výmere
615 m2, zapísané na LV č. 1926) spoločnosťou Metrostav DS a. s. , so sídlom Košická
17180/79, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, v zastúpení JUDr. Vlastimil
Ondrejka – advokát a konateľ v advokátskej kancelárii Ondrejka & Partners.
7. Schválenie návrhu Nájomnej zmluvy
č.30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek0130/SOV_101-00_5B/2708 , D1 /1856
Lietavskú Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Úsek D1/0130 Višňové – Dubná Skala medzi:
1.
2.
3.
4.
5.

Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841
04 Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva

8. Ponuka na uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ001/2014/Višňové/0130/Geodet - Real zo dňa 05.03.2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa
19.09.2018 medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841
04 Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva

9. Schválenie žiadosti o prenájom pozemkov v k. ú. Višňové – (E-KN č. 2468/2 – ostatná
plocha o výmere 2354 m2 a E-KN č. 2574 – ostatná plocha o výmere 2900 m2 , zapísané
na LV č. 1926 v prospech obce Višňové ) medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: ZAPA Beton SK, s. r. o. so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava ,
IČO: 35681462 v zastúpení Ing. Andrej Hrabovský – konateľ spoločnosti a Ing.
Katarína Gáborová – konateľka spoločnosti
10. Informácia k zbierke : ,, Pomoc rodine Smolkovej“
11. Rôzne
12. Záver rokovania
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Úprava rozpočtu k 31.03.2021
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
6. Žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme / odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve
obce Višňové ( E-KN č. 1215 – TTP 12 023 m2 a E-KN č. 2549 – ostatná plocha
o výmere 615 m2, zapísané na LV č. 1926) spoločnosťou Metrostav DS a. s. , so
sídlom Košická 17180/79, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, v zastúpení
JUDr. Vlastimil Ondrejka – advokát a konateľ v advokátskej kancelárii Ondrejka
& Partners.
7. Schválenie návrhu Nájomnej zmluvy
č.30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek0130/SOV_101-00_5B/2708 , D1 /1856
Lietavskú Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Úsek D1/0130 Višňové – Dubná Skala
medzi:
1.
2.
3.
4.
5.

Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23
Višňové, IČO: 00648078,
zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou
Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda
poradenstva a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva
8. Ponuka na uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ001/2014/Višňové/0130/Geodet - Real zo dňa 05.03.2015 v znení jej Dodatku č. 1
zo dňa 19.09.2018 medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23
Višňové, IČO: 00648078,
zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou
Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda
poradenstva a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva

9. Schválenie žiadosti o prenájom pozemkov v k. ú. Višňové – (E-KN č. 2468/2 –
ostatná plocha o výmere 2354 m2 a E-KN č. 2574 – ostatná plocha o výmere 2900
m2 , zapísané na LV č. 1926 v prospech obce Višňové ) medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23
Višňové, IČO: 00648078,
zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou
Halaganovou
Nájomca: ZAPA Beton SK, s. r. o. so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava ,
IČO: 35681462 v zastúpení Ing. Andrej Hrabovský – konateľ spoločnosti a Ing.
Katarína Gáborová – konateľka spoločnosti
10. Informácia k zbierke : ,, Pomoc rodine Smolkovej“
11. Rôzne
12. Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 2/ 2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Úprava rozpočtu k 31.03.2021
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové zo dňa 31. 3. 2021 vykonanú starostkou obce v zmysle úst. §
14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zn .n. p. v rozsahu:
bežné príjmy
+ 113 670
/KZ 111/
školstvo 43 651 + CHD 432+testovanie 63080+ štatistika – sčítanie obyvateľov 5497 +
register 1010
+ 2 445
/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená dielňa
+ 3 859

/KZ1AB1/

kohézny fond-zberný dvor
+ 454

/KZ1AB2/

kohézny fond-zberný dvor
+ 103

/KZ11H/

zostatok r. 2020 SOU
+ 47 549
/ KZ 131K/
zostatok r. 2020 ZŠ 31310+ sčítanie bytov 783+strava ZŠ 15456
Celkové navýšenie príjmov + 204 523 €
bežné výdavky
prostriedky zo ŠR

+ 88 926

/KZ111/

fin.

, CHD
+ 2 445

/KZ11GG/

CHD
+ 16109

/KZ131K/

zostatok r. 2020
+ 103

/KZ131L/

zostatok r. 2020 SOU
Celkové navýšenie výdavkov + 107 583 €

Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:

Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 3/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 31. 3. 2021 vykonanú starostkou obce v zmysle úst. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn. n. p. v rozsahu:

bežné príjmy
+ 113 670
/KZ 111/
školstvo 43 651 + CHD 432+testovanie 63080+ štatistika – sčítanie obyvateľov 5497 +
register 1010
+ 2 445
/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená dielňa
+ 3 859

/KZ1AB1/

kohézny fond-zberný dvor
+ 454

/KZ1AB2/

kohézny fond-zberný dvor
+ 103

/KZ11H/

zostatok r. 2020 SOU
+ 47 549
/ KZ 131K/
zostatok r. 2020 ZŠ 31310+ sčítanie bytov 783+strava ZŠ 15456
Celkové navýšenie príjmov + 204 523 €
bežné výdavky
prostriedky zo ŠR

+ 88 926

/KZ111/

fin.

, CHD
+ 2 445

/KZ11GG/

CHD
+ 16109

/KZ131K/

zostatok r. 2020
+ 103

/KZ131L/

zostatok r. 2020 SOU
Celkové navýšenie výdavkov + 107 583 €

K bodu č. 4.:
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2021

K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 4/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných akcií v roku 2021 z rezervného fondu .
K bodu č. 5.:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Obci Višňové bol dňa 19.02.2021 doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021. Návrh plánu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli 24.02.2021 a zvesený 13.03.2021. K uvedenému návrhu neboli v stanovenej lehote
vznesené žiadne pripomienky.
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 5/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021.
K bodu č. 6.:
Žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme / odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve obce
Višňové ( E-KN č. 1215 – TTP 12 023 m2 a E-KN č. 2549 – ostatná plocha o výmere 615
m2, zapísané na LV č. 1926) spoločnosťou Metrostav DS a. s. , so sídlom Košická 17180/79,

821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, v zastúpení JUDr. Vlastimil Ondrejka – advokát
a konateľ v advokátskej kancelárii Ondrejka & Partners.
Obci Višňové bola dňa 16.03.2021 doručená žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme
a odkúpení časti pozemkov v katastrálnom území Višňové, konkrétne parcela E-KN č. 1215 –
trvalý trávnatý porast o výmere 12 023 m2 a parcela E-KN č. 2549 – ostatná plocha o výmere
615 m2 , zapísané na LV č. 1926 vo vlastníctve obce Višňové.
Na častiach pozemkov vo vlastníctve obce je umiestnená výrobňa – obaľovačka
asfaltových zmesí.
Na základe predchádzajúcej žiadosti obecné zastupiteľstvo dňa 26.11.2020 uznesením
č. 41/2020 schválilo návrh zmluvy citovaných pozemkov na dobu do 31.12.2020 spolu
s vyplatením bezdôvodného obohatenia za príslušné predchádzajúce obdobie . Do konca roka
2020 však nedošlo k uzavretiu zmluvy o nájme na ďalšie roky. Spoločnosť Metrostav DS a.
s. , so sídlom Košická 17180/49 , 821 08 Bratislava má záujem o nájomný vzťah resp.
k odkúpeniu predmetných pozemkov aj v roku 2021.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.

Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 6/2021 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo odkúpenie časti pozemkov
a poverilo starostku obce k vypracovaniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Metrostav DS a.
s., so sídlom Kočická 17180/49, 821 08 Bratislava, na parcely( E-KN č. 1215 – TTP 12 023
m2 a E-KN č. 2549 – ostatná plocha o výmere 615 m2, zapísané na LV č. 1926)
vo vlastníctve obce Višňové.
K bodu č. 7.:
Schválenie návrhu Nájomnej zmluvy
č.30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek0130/SOV_101-00_5B/2708 , D1 /1856 Lietavskú
Lúčka – Višňové – Dubná Skala, Úsek D1/0130 Višňové – Dubná Skala medzi:
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva
Obci Višňové bol dňa 05.02.2021 doručený návrh nájomnej zmluvy č. 30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek 0130/SO_V101-00_5B/2708 pre stavebný úsek ,, D1 Višňové

– Dubná Skala „ majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Višňové .
Predmetom nájomnej zmluvy je parcela E.KN č. 2573 – o výmere 976 m2 a parcela EKN č. 2574 o výmere 2900 m2, kde podiel na parcelu 2573 predstavuje 3m2 a 116 m2
a parcela 2574 predstavuje 94 m2 a 82 m2, výmery ponechanej do užívania pripadajúca na
vlastnícky podiel v m2. Doba nájmu je od 01.01.2021 do 31.12.2023. Celková dohodnutá
výška náhrady ,stanovená znalcom ,Ing. Mariánom Mrázikom predstavuje sumu celkom
1 503, 15 EUR.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 7/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nájomnej zmluvy č. 30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek 0130/SO_V101-00_5B/2708 pre stavebný úsek ,, D1 Višňové
– Dubná Skala „
K bodu č. 8.:
Ponuka na uzatvorenie Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 30204/NZ001/2014/Višňové/0130/Geodet - Real zo dňa 05.03.2015 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa
19.09.2018 medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva
Obci Višňové bola dňa 14.12.2020 doručená ponuka na uzatvorenie Dodatku č. 2
k Nájomnej zmluve č. 302204/NZ-001/2014/Višňové/0130/Geodet Real zo dňa 05.03.2015
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2018.
Národná diaľničná spoločnosť a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, zabezpečuje pre stavebnú úsek D1 Višňové – Dubná Skala majetkoprávne
usporiadanie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Višňové. Na predmetnú stavbu bolo
Ministerstvom dopravy , pôšť a telekomunikácií SR vydané rozhodnutie o povolení stavby č.
1580/2009-2332/z.8336, kt. nadobudlo právnu moc dňa 08.04.2009 . Realizácia predmetnej
stavby je vo verejnom záujme.
Nájomná zmluva bola schválená 19.09.2018 , ide o predĺženie doby nájmu od
29.12.2019 do 31.12.2023.
Výška náhrady predstavuje sumu 22 473,35 EUR za dobu nájmu od 29.12.2019 do
31.12.2023.

Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 8/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.
30204/NZ-001/2014/Višňové/0130/Geodet - Real zo dňa 05.03.2015 v znení jej Dodatku č. 1
zo dňa 19.09.2018 medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva

K bodu č. 9.:
Schválenie žiadosti o prenájom pozemkov v k. ú. Višňové – (E-KN č. 2468/2 – ostatná plocha
o výmere 2354 m2 a E-KN č. 2574 – ostatná plocha o výmere 2900 m2 , zapísané na LV č.
1926 v prospech obce Višňové ) medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: ZAPA Beton SK, s. r. o. so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava , IČO:
35681462 v zastúpení Ing. Andrej Hrabovský – konateľ spoločnosti a Ing. Katarína
Gáborová – konateľka spoločnosti
Obci Višňové bola dňa 17.02.2021 doručená žiadosť o prenájom pozemkov na
parcelách E-KN č. 2468/2 – ostatná plocha o výmere 2354 m2 ( časť prenájmu 50 m2) a E –
KN č. 2574 – ostatná plocha o výmere 2900m2 ( časť prenájmu 227 m2) žiadateľom ZAPA
Beton SK, s. r. o. , so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava , IČO: 35 681 462.
Na vyššie uvedených nehnuteľnostiach je dočasne umiestnená mobilná betonáreň
a súvisiace zariadenie za účelom prevádzkovania a údržby stavby mobilnej betonárne
a súvisiaceho zariadenia na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2023 v stanovenej cene 2,25
EUR/m2/ročne.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.

Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 9/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom pozemkov v k.
ú. Višňové – (E-KN č. 2468/2 – ostatná plocha o výmere 2354 m2 a E-KN č. 2574 – ostatná
plocha o výmere 2900 m2 , zapísané na LV č. 1926 v prospech obce Višňové ) medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: ZAPA Beton SK, s. r. o. so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava , IČO:
35681462 v zastúpení Ing. Andrej Hrabovský – konateľ spoločnosti a Ing. Katarína
Gáborová – konateľka spoločnosti
K bodu č. 10.:
Informácia k zbierke : ,, Pomoc rodine Smolkovej“
Obec Višňové v súlade s § 4 ods. 3, písm p, § 7 ods. 2 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 583 /2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyhlásilo dobrovoľnú zbierku s názvom : ,,
Pomoc rodine Smolkovej“
Zbierka sa konala od 20.01.2021 do 20.03.2021. Zbierkou získane finančné
prostriedky vo výške 13 661 EUR bolo poukázané na účet rodine Smolkovej . Vyhlásenie
dobrovoľnej zbierky bolo prerokované a schválené elektronicky dňa 20.01.2021 poslancami
OZ.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 10/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyhlásenej
dobrovoľnej zbierke :,,Pomoc rodine Smolkovej“ a o výške finančných prostriedkov celkom
13 661 EUR.
K bodu č. 11.:
Rôzne
a.) Na základe schváleného otvorenia doplnku k ÚP a pretrvávajúcej pandemickej situácii
po konzultácii s odborne spôsobilou osobou starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
navrhla poslancom OZ pracovné stretnutie k doplnku na 05.05.2021 (streda) o 16:00
hodine.
b.) Prejednala sa výška dotácie pre TJ a Herkules na rok 2021, na základe VZN 10/2014
c.) Starostka obce poďakovala Ing. Jozefovi Povrazníkovi za spustenie kamerového
systému, ktorý je nápomocný pri testovaní.
K bodu č. 12.:
Záver rokovania
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: Zuzana Mičkyová

Overovatelia:

Milan Miklo

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

Mgr. Zuzana Bolibruchová

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

............................................
JUDr. Marcela Halaganová
Starostka obce

Výpis zo zasadnutia č. 3/2020
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 29.04.2021
Uznesenie č. 2/ 2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 3/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 31. 3. 2021 vykonanú starostkou obce v zmysle úst. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn. n. p. v rozsahu:

bežné príjmy
+ 113 670
/KZ 111/
školstvo 43 651 + CHD 432+testovanie 63080+ štatistika – sčítanie obyvateľov 5497 +
register 1010
+ 2 445
/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená dielňa
+ 3 859

/KZ1AB1/

kohézny fond-zberný dvor
+ 454

/KZ1AB2/

kohézny fond-zberný dvor
+ 103

/KZ11H/

zostatok r. 2020 SOU
+ 47 549
/ KZ 131K/
zostatok r. 2020 ZŠ 31310+ sčítanie bytov 783+strava ZŠ 15456
Celkové navýšenie príjmov + 204 523 €
bežné výdavky
prostriedky zo ŠR

+ 88 926

/KZ111/

fin.

, CHD
+ 2 445

/KZ11GG/

CHD
+ 16109

/KZ131K/

zostatok r. 2020
+ 103

/KZ131L/

zostatok r. 2020 SOU
Celkové navýšenie výdavkov + 107 583 €

Uznesenie č. 4/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných akcií v roku 2021 z rezervného fondu .

Uznesenie č. 5/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021.
Uznesenie č. 6/2021 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo odkúpenie časti pozemkov
a poverilo starostku obce k vypracovaniu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Metrostav DS a.
s., so sídlom Kočická 17180/49, 821 08 Bratislava, na parcely( E-KN č. 1215 – TTP 12 023
m2 a E-KN č. 2549 – ostatná plocha o výmere 615 m2, zapísané na LV č. 1926)
vo vlastníctve obce Višňové.
Uznesenie č. 7/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nájomnej zmluvy č. 30201/NZ1013/2021/Višňové/1856/úsek 0130/SO_V101-00_5B/2708 pre stavebný úsek ,, D1 Višňové
– Dubná Skala „
Uznesenie č. 8/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č.
30204/NZ-001/2014/Višňové/0130/Geodet - Real zo dňa 05.03.2015 v znení jej Dodatku č. 1
zo dňa 19.09.2018 medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava, IČO:35919001, v zastúpení Ing. Juraj Tlapa – predseda poradenstva
a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda poradenstva
Uznesenie č. 9/2021 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom pozemkov v k.
ú. Višňové – (E-KN č. 2468/2 – ostatná plocha o výmere 2354 m2 a E-KN č. 2574 – ostatná
plocha o výmere 2900 m2 , zapísané na LV č. 1926 v prospech obce Višňové ) medzi :
Prenajímateľ : Obec Višňové , so sídlom Obecný úrad Višňové č. 556, 013 23 Višňové,
IČO: 00648078, zastúpená starostkou obce JUDr. Marcelou Halaganovou
Nájomca: ZAPA Beton SK, s. r. o. so sídlom Vajnorská 142, 830 00 Bratislava , IČO:
35681462 v zastúpení Ing. Andrej Hrabovský – konateľ spoločnosti a Ing. Katarína
Gáborová – konateľka spoločnosti
Uznesenie č. 10/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vyhlásenej
dobrovoľnej zbierke :,,Pomoc rodine Smolkovej“ a o výške finančných prostriedkov celkom
13 661 EUR.

