Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.3/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 24. 4. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
- starostka obce
Ing. Jana Brezániová - kontrolórka obce

Prítomní poslanci :

Hostia:

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,
Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán (od 17.50 hod),
Mgr. Ivana
Zimenová, Iveta Knapcová,
Jozef Ďuračka, Ing. Pavol Pagáč,
František Vojtyla
Dana Šimková, Margita Pagáčová

K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia sa účastní 8
poslancov a OZ je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla prerokovať nasledovný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31.12.2013
Informácia o pripravovaných projektoch a o postupe prác na investičných akciách
Rôzne
Diskusia
Záver rokovania

Za overovateľov boli navrhnutí Jozef Ďuračka a Iveta Knapcová, za zapisovateľku
zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovateľov zápisnice a
zapisovateľku jednohlasne.
K bodu č. 2.:
Uznesenie č. 36/2013 – podanie žaloby o určení vlastníckeho práva k pozemkom
zapísaným na LV 3337 – v konaní.
K bodu č. 3.:
Ing. Jana Brezániová informovala prítomných o vykonanej inventarizácií obecného
majetku so stavom k 31.12.2013. Termín inventarizácie: 15.12.2013 – 15.01.2014. Fyzická
inventarizácia bola vykonaná v decembri 2013 a dokladová v januári 2014. Ústredná
inventarizačná komisia bola schválená v zložení:
Mgr. Ivana Zimenová – predseda komisie
Janka Rosincová – člen komisie
Ing. Marcela Šemľová – člen komisie.
Inventarizačný stav majetku zodpovedá skutkovému stavu. Na tvare miesta sa
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nachádzal všetok majetok, ktorý bol uvedený v inventarizačnom súpise a nedošlo k jeho
poškodeniu. Preto ústredná inventarizačná komisia nenavrhuje v rámci prevedenej
inventarizácia za rok 2013 žiadne opatrenia.
Uznesenie č. 22/2014 – OZ berie na vedomie zápisnicu z vykonanej inventarizácie
obecného majetku so stavom k 31.12.2013.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 4.:
Projekty “Chodník kostol – pošta” a “Parkovisko pri pošte” sa realizujú v súlade s
projektovou dokumentáciou. V prípade projektu “Parkovisko pri pošte” muselo dôjsť k
preloženiu plynovej prípojky hlbšie do zeme.
Projekt “Oporný múr” komplikuje problém majetkoprávneho vysporiadania
pozemku priľahlého k hlavnej ceste. Vec sa rieši.
Na viacúčelové ihrisko sa už pripravuje projekt.
Do 02.05.2014 bola možnosť predložiť ponuku do verejnej súťaže na rekonštrukciu
vykurovania kultúrneho domu.
Pripravuje sa projekt zateplenia kultúrneho domu.
V príprave je návrh výstavby ochranných sieti okolo ihriska pri škole. Po predložení
návrhu bude vyhlásená súťaž.
Pripravuje sa projekt rekonštrukcie detského ihriska pre MŠ v areáli školy.
Prebieha vybavovanie stavebného povolenia na priepust – Lisnár.
Uznesenie č. 23/2014 – OZ súhlasí, aby všetky pripravované a realizované investičné akcie
boli uhrádzané v roku 2014 z rezervného fondu.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 5.:
O 1745 sa dostavili pozvaní hostia: Dana Šimková a Margita Pagáčová za účelom
riešenia stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu na parcele C-KN č. 2619/15.
Starostka informovala poslancov, že obec v minulosti vydala záväzné stanovisko a vec bola
opakovane prejednaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva a stavebnej komisii. Na
plánovanú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, v ktorom nie je riešená prístupová
komunikácia, nakoľko na liste vlastníctva č. 1926 pre katastrálne územie Višňové je
pozemok evidovaný ako parcela C-KN č. 195/9, ktorý tvorí prístup k riešenému pozemku,
vedený ako cesta (spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska
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stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté
parkovisko a ich súčasti. OZ doporučuje, že stavebník Dávid Šimko sa zaviaže, že vybuduje
prístupovú komunikáciu k svojmu stavebnému pozemku na vlastné náklady v zmysle
stavebného povolenia, ktoré vydá stavebný úrad – odbor dopravy a starostka obce podpíše
územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Uznesenie č. 24/2014 – OZ poveruje starostku obce, aby s Davidom Šimkom
uzavreli formou notárskej zápisnice dohodu, v ktorej sa Dávid Šimko zaviaže vybudovať na
vlastné náklady prístupovú komunikáciu k svojmu pozemku C-KN č. 2619/15 ešte pred
kolaudáciou novostavby. Obec Višňové prevedie na stavebníka Davida Šimka práva a
povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia na technické úpravy prístupovej
komunikácie v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydá odbor dopravy Žilina.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
OZ sa zaoberalo situáciou s priestorovými podmienkami MŠ, ktoré sú podľa § 3
odst. 2 Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. nevyhovujúce. Je potrebné riešiť do budúcnosti
kapacitu škôlky. Bolo navrhnuté zadať vypracovanie štúdie, ktorá by formou nadstavby
alebo prístavby riešila tento problém.
Uznesenie č. 25/2014 – OZ schvaľuje zámer nadstavby Základnej školy s materskou
školou a zadanie vypracovania štúdie, ktorá by riešila priestorové problémy školy a
rozšírenie kapacity miestnej materskej školy.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
Výška nájmu pre občianske združenie „Aktívny vozík“ na čele s Mgr.Petrom
Grňom, ktoré sa bude venovať najmä postihnutým deťom na základe nájomnej zmluvy na
priestory bývalej ordinácie MUDr. Dúhovej v obecnej budove na „Pivkovci“ bola navrhnutá
1,00 € za 1 m2 na 1 rok.
Uznesenie č. 26/2014 – OZ schvaľuje výšku nájmu 1,00 € za 1 m2 na 1 rok na
základe nájomnej zmluvy /z dôvodu osobitného zreteľa/ na priestory bývalej ordinácie
MUDr. Dúhovej pre účely stretávania sa členov občianskeho združenia „Aktívny vozík“ a
jeho aktivít, a tiež na stretávanie a relax rodičov /nielen/ s postihnutými deťmi a seniorov.
Výsledok hlasovania:
za:

9 poslancov
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proti:
zdržal sa:

0 poslancov
0 poslancov

späť na program
Starostka obce oboznámila poslancov s projektovou dokumentáciou “Spevnená
komunikácia – obslužná cesta k úložisku hlušiny z razenia tunela Višňové – Dubná skala”.
Projektová dokumentácia rieši prístupovú komunikáciu medzi obcami Višňové a Stráňavy,
ktorá smeruje k úložisku hlušiny z razenia tunela. OZ po preštudovaní dokumentácie
odporučilo po vypracovaní odborných posudkov doplniť projekt o návrh odvodnenia
komunikácie nie do priľahlého terénu a vsakovacej jamy, ale cez obecnú komunikáciu s
vyústením do miestneho potoka. Ide o riešenie úseku od „ovčína“ po križovatku „ku krížu“.
V tomto zmysle obec vydá stanovisko k projektovej dokumentácii.
Uznesenie č. 27/2014 – OZ berie na vedomie projektovou dokumentáciou
“Spevnená komunikácia – obslužná cesta k úložisku hlušiny z razenia tunela Višňové –
Dubná skala” a návrh odvodnenia nie do priľahlého terénu a vsakovacej jamy, ale cez
obecnú komunikáciu s vyústením do miestneho potoka.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
Výsledky monitoru v miestnej základnej škole:
matematika –
81,54 %
celoslovenský priemer –
slovenčina –
63,80 %
celoslovenský priemer –

54,67 %
62,00 %

Akcie v obci plánované na mesiac máj:
30.04. – kladenie vencov na miestnom cintoríne pri príležitosti
oslobodenia obce
30.04. – stavanie mája pred kultúrnym domom
04.05. – kladenie vencov na “Polome” pri príležitosti oslobodenia
09.05. – Majáles
11.05. – oslavy Dňa matiek
24.05. – voľby do europarlamentu
Obci bola doručená opakovaná žiadosť o odkúpenie pozemku priľahlého k bytovému
domu č.s. 540 na parcele C-KN č. 741 v prospech vlastníkov jednotlivých bytov.
Vzhľadom na platnú legislatívu musí dať obec najskôr vypracovať geometrický plán.
Zverejniť zámer odpredaja pozemku z dôvodu osobitého zreteľa. Dať vypracovať znalecký
strana 4/6

www.visnove.sk
urad@visnove.sk

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.3/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 24. 4. 2014

posudok. Následne zvolá stretnutie vlastníkov bytov.
Pracovníci, ktorí vykonávali funkciu správcov v Telovýchovnej jednote Višňové,
ukončili svoju činnosť. Poslanci navrhujú, aby bolo možné prijať pracovníka na dohodu 10
hodín týždenne a zamestnanci obce, ktorí sa starajú o telocvičňu v rámci dohody pomáhali
aj v TJ. Starostka obce s Ing. Rastislavom Kubom sa stretnú s predstaviteľmi TJ Višňové a
budú vzniknutú situáciu riešiť.
Členovia zdravotnej a sociálnej komisie urobia v obci prieskum, koľko občanov
potrebuje opatrovateľskú službu, ktorá by bola poskytovaná odkázaným občanom formou
kvalifikovanej opatrovateľky.
23.04.2014 prebehlo vyhodnotenie súťaže “O knihu horného Považia”. Kniha
Daniela Husárika “Višňové príroda” obsadila druhé miesto.
24.05.2014 prebehne akcia “Pedalovník”. Organizátori akcie požiadali obec o
povolenie použiť pre tento účel poľné a lesné cesty vo Višňovom. Obec súhlasí s
uskutočnením uvedenej akcie. O povolenie použitia lesných ciest musia požiadať vedenie
Urbárskeho spoločenstva Višňové.
Starostka obce spolu s riaditeľom základnej školy a telocvikármi budú riešiť
dodržiavanie poriadku v telocvični na spoločnom stretnutí.
Uznesenie č. 28/2014 – OZ berie na vedomie:
a)
výsledky monitoru ZŠ s MŠ
b)
plánované akcie obce v mesiaci apríl a máj
c)
žiadosť o odkúpenie pozemku
d)
TJ Višňové
e)
prieskum opatrovateľskej služby
f)
výsledky súťaže „O knihu Horného považia“
g)
akcia Pedálovník
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 7.:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
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Overovatelia:

Iveta Knapcová

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

Jozef Ďuračka

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