ZÁPISNICA č. 3/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.05.2020
Prítomní:

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško – neprítomný , ospravedlnený
Karol Kosa
Juraj Majtán - neskorší príchod – 18:00
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 sedem poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Karola Kosu a Milanu Miklu a ako zapisovateľku Zuzanu
Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 28.05.2020 o 1700 v malej sále
kultúrneho domu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu,
ktorý obsahuje 12 bodov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Schválenie záverečného účtu obce Višňové za rok 2019
Úprava rozpočtu k 31.03.2020
Schválenie blankozmenky k projektu s názvom : Zvýšenie kapacity triedeného zberu
odpadov v obci Višňové
8. Schválenie žiadosti pre územné rozhodnutie na stavbu : ,, Optická trasa : Stránske –
Žilina ( Rajecké Teplice II)“
9. Prerokovanie návrhu VZN č. /2020 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec
Višňové.
10. Schválenie dovybavenia novostavby Materskej školy Višňové
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Schválenie záverečného účtu obce Višňové za rok 2019
Úprava rozpočtu k 31.03.2020
Schválenie blankozmenky k projektu s názvom : Zvýšenie kapacity triedeného
zberu odpadov v obci Višňové
8. Schválenie žiadosti pre územné rozhodnutie na stavbu : ,, Optická trasa : Stránske
– Žilina ( Rajecké Teplice II)“
9. Prerokovanie návrhu VZN č. /2020 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec
Višňové.
10. Schválenie dovybavenia novostavby Materskej školy Višňové
11. Rôzne
12. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 12 / 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“
Na základe uznesenia č. 2/2020 kde OZ schválilo vypracovanie nezávislej ponuky na práce
naviac na objekte MŠ starostka obce predložila stanovisko vypracované Ing. Arch.
Jaroslavom Ondrašinom a predloženým rozpočtom Ing. Balážom.
Starostka obce citovala vyjadrenie k navýšeným nákladom stavby MŠ Višňové.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 13/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo
dňa 13.12.2018, uzatvorené podľa článku 20, bod 4 medzi objednávateľom – Obec Višňové,
556, 013 23 Višňové a zhotoviteľom RBR ing, s . r. o. , Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina,
v zastúpení Ing. Peter Miho – konateľ spoločnosti.

K bodu č. 4.:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Obci Višňové bol dňa 05.03.2020 doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020. Návrh plánu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli 05.03.2020 a zvesený 23.03.2020. 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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 14/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020.
K bodu č. 5.:
Schválenie záverečného účtu obce Višňové za rok 2019
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 4. 5. 2020 v zákonnej 15-dňovej
lehote pred rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej istej dobe aj na internetovej stránke obce.
Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začala plynúť lehota počas ktorej môžu fyzické a
právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne
do zápisnice na obecnom úrade. K uvedenému návrhu ZÚ nebola v stanovej lehote daná

pripomienka. V zmysle § 11 ods. 4 pís. G zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
sa uznáša na ZÚ. Na prijatie uznesenia k ZÚ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
prítomných poslancov.
Záverečný účet bol prejednaný na finančnej komisii dňa 20. 5. 2020. Komisia odporučila OZ
schválenie záverečného účtu za rok 2019 - bez výhrad.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 15/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové a
rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
K bodu č. 6.:
Úprava rozpočtu k 31.03.2020
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Úpravu rozpočtu Obce Višňové zo dňa 31. 3. 2020 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

+ 133 462
+ 2 262

/KZ 111/
/KZ11GG/

finančné prostriedky pre ZŠ
projekty ÚPSVaR- chránená

+ 51 946
+ 6 111
+ 3 285

/KZ1AA1/
/KZ 1AA2/
/KZ131I/

projekt MŠ
projekt MŠ
zostatok finančných prostriedkov

dielňa

ŽS r. 2019
bežné výdavky
projekt PO + šport

+ 3 000
/KZ71/
dotácia na PO r. 2020
Celkové navýšenie príjmov + 200 066€
+ 35 036 /KZ111/
finančné prostriedky z r. 2019
+ 2 259
/KZ11GG/
projekty ÚPSVaR
+ 51 946
/KZ1AA1/
projekt MŠ
+ 6 111
/KZ1AA2/
projekt MŠ
Celkové navýšenie výdavkov + 95 3252

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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 16/2020 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 31. 3. 2020 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

+ 133 462
+ 2 262

/KZ 111/
/KZ11GG/

finančné prostriedky pre ZŠ
projekty ÚPSVaR- chránená

+ 51 946
+ 6 111
+ 3 285

/KZ1AA1/
/KZ 1AA2/
/KZ131I/

projekt MŠ
projekt MŠ
zostatok finančných prostriedkov

dielňa

ŽS r. 2019
bežné výdavky
projekt PO + šport

+ 3 000
/KZ71/
dotácia na PO r. 2020
Celkové navýšenie príjmov + 200 066€
+ 35 036 /KZ111/
finančné prostriedky z r. 2019
+ 2 259
/KZ11GG/
projekty ÚPSVaR
+ 51 946
/KZ1AA1/
projekt MŠ
+ 6 111
/KZ1AA2/
projekt MŠ
Celkové navýšenie výdavkov + 95 3252

K bodu č. 7.:
Schválenie blankozmenky k projektu s názvom : Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov
v obci Višňové
Na základe predloženia požiadavky Slovenskej agentúry životného prostredia (v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia) v súvislosti s povinnosťou obce Višňové
ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) zabezpečiť prípadnú
budúcu pohľadávku Slovenskej agentúry životného prostredia ako poskytovateľa NFP formou
blankozmenky k projektu s názvom: Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci
Višňové, kód projektu: 310011P294

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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 17/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/32 zo dňa 22.01.2020
(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o
poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky, podpis blankozmenky
starostkou obce a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia,
Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zvýšenie
kapacity triedeného zberu odpadov v obci Višňové, kód projektu: 310011P294.
Obecné zastupiteľstvo Obce Višňové zároveň poveruje starostku obce podpísať Zmluvu o
vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt s názvom:
Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Višňové, kód projektu: 310011P294.
K bodu č. 8.:
Schválenie žiadosti pre územné rozhodnutie na stavbu : ,, Optická trasa : Stránske – Žilina (
Rajecké Teplice II)“
Obci Višňové bola dňa 07.05.2020 doručená žiadosť , žiadateľom Jana Drobná – GEOSPOJ,
Tomášikova 15950/10H, 821 03 Bratislava o vyjadrenie k dokumentácii pre územné
rozhodnutie na stavbu : ,, Optická trasa : Stránske – Žilina ( Rajecké Teplice II)“
Investičným zámerom spoločnosti Towercom a. s. a Orange Slovensko a. s. je vybudovanie
optickej prístupovej siete s cieľom pripojiť jestvujúce stožiarové vysielače na jestvujúcu
optickú sieť a to za účelom zvýšenia kvality poskytovania multifunkčných služieb
elektronickej komunikácie.
V predmetnej stavbe by mala byť vybudovaná transportná sieť prostredníctvom optického
kábla zatiahnutého do HDPE multirúry.
Územie výstavby križuje potok Rosinka, v katastrálnom území Višňové križuje cestu
III/2084.
Na základe uvedenej žiadosti a predloženej dokumentácie nie je zrejmé, ktorými pozemkami
v k. ú. Višňové sa má uvedená optická trasa vybudovať.
Nie je vymedzený okruh účastníkov územného konania, ktorých záujmy by mohli byť
predmetnou stavbou dotknuté. Obec Višňové nemá právo vo svojom vyjadrení k územnému

rozhodnutiu suplovať vlastníkov predmetnej stavby. Starostka obce navrhla poslancom OZ až
do času vymedzenia okruhu účastníkov , aby investorovi stavby stanovisko k dokumentácii
neposkytla a tým pádom nezasahovala do vlastníctva, ktoré nepatrí obci Višňové.
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: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 18/2020 - Obecné zastupiteľstvo neudelilo súhlas na vybudovanie transportnej
siete v katastrálom území Višňové a žiada vymedzenie pozemkov vedenia trasy spoločnosti
Geospoj.
K bodu č. 9
Prerokovanie návrhu VZN č. /2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach , ktorých zriaďovateľom je obec Višňové.
Poslancom OZ bolo predložené pripravené VZN č. /2020 obcou Višňové , v ktorom sa mení
v zmysle VZN č. 20/2016 a to : čiastočná úhrada výdavkov MŠ zo sumy 12 EUR na 25 EUR
a príspevok za činnosť školského klubu detí a to ranný pobyt – na 3 EURÁ , pobyt po
vyučovaní na 6 EUR a pobyt v ŠKD pred aj po vyučovaní na 9 EUR. Príspevky na čiastočnú
úhradu nákladov na stravovanie , budú v zmysle pripravovaného VZN doplnené po vyčíslení
režijných nákladov riaditeľom ZŠ.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 19/2020 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. /2020 o
určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorých
zriaďovateľom je obec Višňové.
K bodu č. 10
Schválenie dovybavenia novostavby Materskej školy Višňové

Obci Višňové bol rozhodnutím schválený NFP vo výške 389 470, 08 EUR. Na základe
rozhodnutia obec Višňové ako prijímateľ podpísala zmluvu s poskytovateľom - Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoj vidieka na projekt : ,, Zvýšenie kapacity MŠ a rozšírenie
inkluzívneho vzdelávania :“ Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť kapacitu podpornej školskej
infraštruktúry materských škôl s cieľovou hodnotou 110 detí.
V novostavbe MŠ vznikla nová trieda a školská jedáleň , ktorá bude slúžiť aj pre žiakov ZŠ.
V rámci tohto projektu je potrebné dovybavenie nevyhnutným nábytkom a materiálom
vzniknutú triedu a takisto dovybavenie kuchyne v budove novej MŠ.
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: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 20/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo dovybavenie novostavby Materskej
školy Višňové a školskej jedálne.
K bodu č. 11
Rôzne
Starostka obce podala informáciu o poskytnutí dotácií z Eurofondov, informáciu
o zamestnancoch obce Višňové a poďakovala za zveľaďovanie a úpravy v okolí TJ.
K bodu č. 12.:
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:

Karol Kosa

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

Milan Miklo

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

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

Výpis zo zasadnutia č. 3/2020
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 28.05.2020
Uznesenie č. 12 / 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 13/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo
dňa 13.12.2018, uzatvorené podľa článku 20, bod 4 medzi objednávateľom – Obec Višňové,
556, 013 23 Višňové a zhotoviteľom RBR ing, s . r. o. , Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina,
v zastúpení Ing. Peter Miho – konateľ spoločnosti.
Uznesenie č. 14/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020.
Uznesenie č. 15/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové a
rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Uznesenie č. 16/2020 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu Obce
Višňové zo dňa 31. 3. 2020 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

+ 133 462
+ 2 262

/KZ 111/
/KZ11GG/

finančné prostriedky pre ZŠ
projekty ÚPSVaR- chránená

+ 51 946
+ 6 111
+ 3 285

/KZ1AA1/
/KZ 1AA2/
/KZ131I/

projekt MŠ
projekt MŠ
zostatok finančných prostriedkov

dielňa

ŽS r. 2019
bežné výdavky
projekt PO + šport

+ 3 000
/KZ71/
dotácia na PO r. 2020
Celkové navýšenie príjmov + 200 066€
+ 35 036 /KZ111/
finančné prostriedky z r. 2019
+ 2 259
/KZ11GG/
projekty ÚPSVaR
+ 51 946
/KZ1AA1/
projekt MŠ
+ 6 111
/KZ1AA2/
projekt MŠ
Celkové navýšenie výdavkov + 95 3252

Uznesenie č. 17/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/32 zo dňa 22.01.2020
(ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o
poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky, podpis blankozmenky
starostkou obce a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90

Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia,
Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Zvýšenie
kapacity triedeného zberu odpadov v obci Višňové, kód projektu: 310011P294.
Obecné zastupiteľstvo Obce Višňové zároveň poveruje starostku obce podpísať Zmluvu o
vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt s názvom:
Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Višňové, kód projektu: 310011P294.
Uznesenie č. 18/2020 - Obecné zastupiteľstvo neudelilo súhlas na vybudovanie transportnej
siete v katastrálom území Višňové a žiada vymedzenie pozemkov vedenia trasy spoločnosti
Geospoj.
Uznesenie č. 19/2020 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN č. /2020 o
určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorých
zriaďovateľom je obec Višňové.
Uznesenie č. 20/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo dovybavenie novostavby Materskej
školy Višňové a školskej jedálne.

