ZÁPISNICA č. 1/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.01.2020
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- neprítomný ospravedlnený
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: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Ľubomíra
Fürbergera , za zapisovateľa Janu Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 30.01.2020 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 7 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy “
4.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.
5.Schválenie Dodatku č. 3 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 2020.
6. Rôzne.
7. 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.Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,, Novostavba materskej školy “
4.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.
5.Schválenie Dodatku č. 3 k VZN č. 21/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na

-2mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území obce Višňové na kalendárny rok 2020.
6. Rôzne.
7. Záver rokovania
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 1/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č.3: Prehodnotenie a schválenie prác naviac na objekte: ,,Novostavba materskej školy
K tomuto bodu programu udelila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová slovo pánom
Miroslavovi Moravcovi- stavebnému dozoru a pánovi Pelikánovi- stavbyvedúcemu objektu
materskej školy vo Višňovom, ktorí postupne poslancom predložili po jednotlivých
mesiacoch práce na objekte a aj vyčíslili práce naviac.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
V diskusii sa prihlásil poslanec Ľubomír Ľubomír Fürberger s poznámkou, že by bolo dobré
dať vypracovať nezávislú ponuku na práce naviac.
Poslanci sa zhodli na tom, aby starostka obce dala vypracovať nezávislú ponuku a bod
presunúť do ďalšieho zastupiteľstva.
Keďže už nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o vypracovaní nezávislej ponuky na práce naviac na
objekte ,, Novostavba materskej školy “ a presunúť bod do najbližšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 2/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie nezávislej ponuky na
práce naviac na objekte ,, Novostavba materskej školy “ a presunúť bod do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 4.: 4.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.
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diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslanci sa zhodli na tom, že by bolo vhodné bod presunúť do ďalšieho zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 3/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunúť žiadosť Jozefa Husárika
Višňové č. 478, 013 23 Višňové do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č 5.: Schválenie Dodatku č. 3 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 2020.
Schválenie Dodatku č. 3 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 2020. Návrh dodatku č. 3 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 a dala hlasovať o schválení Dodatku č. 3 k VZN č. 21/2106 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 2020.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č.4/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 21/2106 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 2020.
K bodu č.6.: Rôzne.
1. Poslankyňa Mgr. Zuzana Bolibruchová predložila poslancom na schválenie: úpravu
prevádzky MŠ v čase prázdnin a sviatkov na rok 2020:
1. 3.2.2020 polročné prázdniny- bežná prevádzka
2. Jarné prázdniny 24.3.-28.3.2020- zisťovanie záujmu zákonných zástupcov- prevádzka pre
nahlásené deti (spojené triedy)
3. Veľkonočné prázdniny-9.4.- 14.4.2020-prerušená prevádzka
4. Letné prázdniny-1.7.- 24.7.2020- zisťovanie záujmu zákonných zástupcov- prevádzka pre
nahlásené deti (spojené triedy)
5. Jesenné prázdniny- 29.10.-30.10.2020- prerušená prevádzka
6. Vianočné prázdniny- 23.12.-3.1.2021- prerušená prevádzka
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diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave prevádzky MŠ v čase prázdnin a sviatkov na
rok 2020.
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č.5/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu prevádzky MŠ v čase prázdnin
a sviatkov na rok 2020.
K bodu č. 7.: Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia 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
Obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 30.01.2020
Uznesenie č. 1/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 2/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie nezávislej ponuky na
práce naviac na objekte ,, Novostavba materskej školy “ a presunúť bod do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunúť žiadosť Jozefa Husárika
Višňové č. 478,013 23 Višňové do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č.4/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 21/2106 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 2020.
Uznesenie č.5/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu prevádzky MŠ v čase prázdnin
a sviatkov na rok 2020.

