ZÁPISNICA č. 2/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2020
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 deväť poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Jaroslava Gaška a Milana Miklu a ako zapisovateľku
Zuzanu Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 27.02.2020 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 9 bodov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu na rok 2020
Úprava rozpočtu k 29.02.2020
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“ –
Podanie informácie
Podnet k prešetreniu na základe petície k prevádzke píly v katastrálnom území Višňové na
parcele C – KN č. 830/12, C – KN 830/1, C – KN č. 829/15, žiadateľom : Ing. Marián
Drozd, Ing. Kateřina Drozdová, v zastúpení Mgr. Romanom Šulhánkom.
Schválenie žiadosti o prenájom časti pozemku na parcele C – KN č. 740 v katastrálnom
území Višňové, zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve obce Višňové, žiadateľom : Jozef
Husárik, Višňové č. 478, 013 23 Višňové.
Rôzne
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.

8.

9.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu na rok 2020
Úprava rozpočtu k 29.02.2020
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“ –
Podanie informácie
Podnet k prešetreniu na základe petície k prevádzke píly v katastrálnom území
Višňové na parcele C – KN č. 830/12, C – KN 830/1, C – KN č. 829/15, žiadateľom :
Ing. Marián Drozd, Ing. Kateřina Drozdová, v zastúpení Mgr. Romanom Šulhánkom.
Schválenie žiadosti o prenájom časti pozemku na parcele C – KN č. 740
v katastrálnom území Višňové, zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve obce Višňové,
žiadateľom : Jozef Husárik, Višňové č. 478, 013 23 Višňové.
Rôzne
Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 9 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 6 / 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu na rok 2020
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky v zmysle ustanovenia § 15 ods.
2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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. 7/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2020 z rezervného fondu.
K bodu č. 4.:
Úprava rozpočtu k 29.02.2020
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániovú krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 29. 2. 2020 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 rozsahu:
Bežné výdavky /KZ41/
+ 3 308 OK MŠ r. 2020
+ 914
OK ŠKD r. 2020
+ 1 020
OK výdajňa stravy pri ZŠ a MŠ
Celkové navýšenie výdavkov
+ 5 242
Navýšenie bežných výdavkov na základe schváleného dodatku č. 3 k VZN č. 21/2016,
uznesením č. 4/2020, z 30. 1. 2020

Uznesenie č. 8/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu k 29.02.2020.
K bodu č. 5.:
Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy“ – Podanie
informácie
Na základe uznesenia č. 2/2020, kde OZ schválilo vypracovanie nezávislej ponuky na práce
naviac na objekte ,, Novostavba MŠ“ starostka obce informovala poslancov, že dala
vypracovať nezávislú ponuku rozpočtárovi v spolupráci s architektom, ktorý vykonával na
stavbe autorský dozor. Na základe informácií od rozpočtára, nacenenie bude spracované do
02.03.2020.
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. 9/2020 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú
starostkou obce k prácam naviac na objekte – novostavba materskej školy.

K bodu č. 6.:
Podnet k prešetreniu na základe petície k prevádzke píly v katastrálnom území Višňové na
parcele C – KN č. 830/12, C – KN 830/1, C – KN č. 829/15, žiadateľom : Ing. Marián Drozd,
Ing. Kateřina Drozdová, v zastúpení Mgr. Romanom Šulhánkom.
Obci Višňové bola doručená sťažnosť Ing. Kateřinou Drozdovou, Višňové 639, 013 23
Višňové kde žiadala o vyjadrenie či bola prevádzka píly v tesnej blízkosti obytnej zóny
schválená obecným úradom
- informáciu k prevádzkovým hodinám píly
- vyjadrenie či je budova skolaudovaná na takúto prevádzku
- preverenie daných nedostatkov príslušnými orgánmi a oboznámenie s jej výsledkami.
Následne obec podala sťažovateľke stanovisko a to , že obec Višňové neschvaľovalo uvedenú
prevádzku píly, taktiež sa nevyjadrovala k prevádzkovým hodinám a vzhľadom na uplynulý
čas, nedisponuje kolaudačným rozhodnutím . Následne obec dala podnet na majiteľa budovy
a nájomcu priestorov – prevádzky píly na parcele C – KN č. 830/12, C -KN č. 830/1 a C –
KN č. 829/15 na regionálny úrad verejného zdravotníctva, okresný úrad – odbor starostlivosti
o životné prostredie a krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline. Následne
po vyjadrení jednotlivých úradov bol oznámený výkon štátneho stavebného dohľadu na deň
25.02.2020. Výsledkom štátneho stavebného dohľadu obec zatiaľ nedisponuje.
Obec Višňové má za to, že zriadenie prevádzky píly je v rozpore s územným plánom,
vzhľadom k tomu , že plocha na ktorej sa momentálne nachádza prevádzka píly je určená len
na prevádzky, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na obytné plochy a občiansku vybavenosť ,
nachádzajúcu sa v blízkosti.
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: Dušan Paur
Uznesenie č. 10/2020 - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce JUDr. Marcelu
Halaganovú , aby konala vo veci odstránenia prevádzky píly, ktorá sa nachádza na parcelách :
C – KN č. 830/12, C – KN č. 830/1 a C – KN č. 829/15, pokiaľ uvedená prevádzka je
v rozpore s právnymi predpismi a verejným alebo iným záujmom .

K bodu č. 7.:
Schválenie žiadosti o prenájom časti pozemku na parcele C – KN č. 740 v katastrálnom území
Višňové, zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve obce Višňové, žiadateľom : Jozef Husárik,
Višňové č. 478, 013 23 Višňové.
Obci Višňové bola dňa 21.01.2020 doručená žiadosť Jozefa Husárika, Višňové 478, 013 23
Višňové o prenájom časti pozemku na parcele C – KN č. 740, v katastrálnom území Višňové,
zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve obce Višňové za účelom vytvorenia parkovacích miest.
Uvedený pozemok sa nachádza v blízkosti Základnej a materskej školy Višňové. OZ uvedenú
žiadosť presunulo do najbližšieho rokovania OZ za účelom vykonania miestnej obhliadky.
K tomuto bodu programu predniesol poslanec Karol Kosa 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. 11/2020 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom časti pozemku na
parcele C – KN č. 740, v katastrálnom území Višňové, zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve
obce Višňové, žiadateľom:
Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.
K bodu č. 8.:
Ďalším bodom programu bol bod rôzne .
V tomto bode programu navrhla poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová obecnému
zastupiteľstvu v zmysle VZN č. 20 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách , v základnej umeleckej
škole , v centre voľného času , v školských kluboch detí , v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách navýšenie poplatku.
Uvedené VZN spracuje starostka obce a predloží ho poslancom obecného zastupiteľstva na
pripomienkovanie.

K bodu č. 9.:

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:

Jaroslav Gaško

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

Milan Miklo

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

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

Výpis zo zasadnutia č. 2/2020
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 27.02.2020
Uznesenie č. 6 / 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 7/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných investičných akcií v roku 2020 z rezervného fondu.
Uznesenie č. 8/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu k 29.02.2020.
Uznesenie č. 9/2020 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú
starostkou obce k prácam naviac na objekte – novostavba materskej školy.
Uznesenie č. 10/2020 - Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce JUDr. Marcelu
Halaganovú , aby konala vo veci odstránenia prevádzky píly, ktorá sa nachádza na parcelách :
C – KN č. 830/12, C – KN č. 830/1 a C – KN č. 829/15, pokiaľ uvedená prevádzka je
v rozpore s právnymi predpismi a verejným alebo iným záujmom .
Uznesenie č. 11/2020 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo prenájom časti pozemku na
parcele C – KN č. 740, v katastrálnom území Višňové, zapísaná na LV č. 1926, vo vlastníctve
obce Višňové, žiadateľom:
Jozef Husárik, Višňové 478, 013 23 Višňové.

