Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.6/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 4. 9. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Rastislav Kuba, Ing. Peter Buffa,
Juraj Majtán, Mgr. Ivana Zimenová,
Ing. Pavol Pagáč, Iveta Knapcová, Ľubomír
Furberger

Neprítomní poslanci:

Jozef Ďuračka – ospravedlnený
František Vojtyla – neospravedlnený

Hostia:

Miroslav Kurica
Miroslav Michalovič
Ľubomír Moškoř
Miloslav Remiš

- starostka obce
- kontrolórka obce

K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že
zasadnutia sa účastní 7 poslancov a OZ je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla prerokovať nasledovný program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, overovate ľov zápisnice
a zapisovateľa.
2. PK Doprastav – zabezpečenie lomu – doplnok č. 2 – stanovisko
obce.
3. Doprastav Asfalt – prejednanie návrhu majetko-právneho
usporiadania pozemkov.
4. Rôzne.
5. Záver rokovania.
Za overovateľov boli navrhnutí Ing. Rastislav Kuba a Mgr. Ivana
Zimenová a za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela
Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovate ľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne.
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K bodu č. 2.:
PK Doprastav predložil plán zabezpečenie lomu Turie. Obvodný
bansky úrad v Prievidzi ho vyzval na doplnenie podania. PK Doprastav,
na základe zohľadnenia pripomienok zúčastnených strán, vykonal zmenu
zmenu technickej dokumentácie a vypracoval Dodatok č. 1, v ktorom
vypustil z textu plánu zabezpečenia lomu Turie niektoré druhy zo
zoznamu odpadov. Nasledoval Dodatok č. 2, podľa ktorého zabezpečenie
lomu Turie bude spočívať len v dobudovaní technického zabezpečenia
(ploty, valy) a pravidelných kontrolách. Na budovanie valov sa použijú
len materiály /zemina, kamenivo/, ktoré sú v súčastnosti už uložené v
lome.
Uznesenie č. 38/2014 – OZ súhlasí s plánom zabezpečenia lomu Turie
v zmysle Dodatku č. 2.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 3.:
Obci Višňové bol predložený návrh Doprastavu Asfalt na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky tvoriace areál „Oba ľovačky
Višňové“ s návrhom ceny nájmu 1,80 €/m 2/rok a zmenou z doby neurčitej
na dobu určitú 2 roky.
Uznesenie č. 39/2014 – OZ berie na vedomie predložený návrh
Doprastavu Asfalt a poveruje starostku obce na vyrokovanie lepších
podmienok nájomnej zmluvy.
Výsledok hlasovania:

za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 4.:
Dňa 06.09.2014 sa uskutoční „Deň obce“.
Program:
930 – športové predpoludnie v telocvični
1100 – slávnostná svätá omša v kostole
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1400 – detské atrakcie pred kultúrnym domom
1500 – ochutnávka súťažných gulášov
1600 – kultúrny program v kinosále (deti MŠ a ZŠ, Deva,
Višňovanka, Oprášené krpce)
00
17 – vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu
1800 – bábkové divadlo pre deti „Kapor na scéne“
1800 – vystúpenie ľudovej hudby „Chalani
2100 – diskotéka
Starostka obce navrhuje na ocenenie významných rodákov v
kategórii „Za šírenie dobrého mena obce“ Daniela Husárika, za prácu
kronikára obce, zozbieranie množstva historických dokumentov o obci a
je autorom knihy Višňové – príroda.
Uznesenie č. 40/2014 – OZ berie na vedomie program dňa obce a
schvaľuje ocenenie navrhovaného Mgr. Daniela Husárika.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

Poslancom bol predložený k nahliadnutiu projekt „Rekonštrukcia
priepustu popod miestnu komunikáciu v obci Višňové“. Pre daný projekt
bude zrealizovaný prieskum trhu. S ponukou budú oslovené firmy“
MIKOMIX, spol. s r. o., RBR, Doprastav. Výberovú komisiu budú tvori ť:
Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba, Ing. Pavol Pagáč a Mgr. Ivana
Zimenová.
Uznesenie č. 41/2014 – OZ berie na vedomie projekt
„Rekonštrukcia priepustu popod miestnu komunikáciu v obci Viš ňové“,
schvaľuje zaradenie firiem MIKOMIX, spol. s r.o., RBR, Doprastav do
súťaže a členov výberovej komisie pre predmetný projekt: Ing. Peter
Buffa, Ing. Rastislav Kuba, Ing. Pavol Pagáč a Mgr. Ivana Zimenová.
Výsledok hlasovania:

za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
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Starostka obce informovala poslancov o dočasnom pozastavení
projektu „Viacúčelové ihrisko“ v areáli pri škole z dôvodu technických
problémov projektu.
Uznesenie č. 42/2014 – OZ berie na vedomie pozastavenie
projektu „Viacúčelové ihrisko“ v areáli pri škole do doriešenia
technických problémov projektu.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
Urbárske pozemkové spoločenstvo Trnové žiada o súhlas s
úpravou poľnej cesty, v operáte katastra označenej ako parcela E-KN č.
2476, pre zvoz kalamitnej drevnej hmoty z časti „Svrčník – Píla“.
Uznesenie č. 43/2014 – OZ schvaľuje súhlas s úpravou poľnej
cesty, v operáte katastra označenej ako parcela E-KN č. 2476, pre zvoz
kalamitnej drevnej hmoty z časti „Svrčník – Píla“.
Výsledok hlasovania:

za:
proti:
zdržal sa:

6 poslancov
1 poslanec (Ing. Rastislav Kuba)
0 poslancov

späť na program

Anna Ďuračková žiada obec o dotáciu vo výške 900,00 eur na ušitie
krojov pre folklórnu skupina „Deva“.
Uznesenie č. 44/2014 – OZ schvaľuje dotáciu vo výške 900,00€
na ušitie krojov pre folklórnu skupina „Deva“.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

Starostka obce informovala o žiadostiach na opravu miestnych
komunikácií: Bc. Michal Šándor žiada opraviť cestu (vyasfaltova ť) cestu
do „Grundov“, ktorá je v operáte katastra vedená ako parcela C-KN č.
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2633/71 a 2633/69, Ing. Ladislav Vavrek žiada o posúdenie a následnej
rekonštrukcie cesty – ulica „Do Lisnára“v časti pri Mikloch (parcela CKN č. 196), Anna Šošková a spol. žiadajú o okamžitú opravu cesty –
parcela C-KN č. 2691/38, Alžbeta Afanasová žiada opravu mosta
vedúceho z hlavnej cesty k jej pozemku (parcela C-KN č. 443. Posledná
žiadosť bude postúpená Správe ciest ŽSK.
Odstránenie havarijného stavu cesty po dažďoch na parcele C-KN č.
2691/38 bude obec riešiť priamym zadaním odstránenia havarijného
stavu f. MIKOMIX. Zároveň budú opravené rozkopávky Ing. Petra
Adamyho a Ing. Andreja Kapjora PhD na ich náklady rovnakou firmou.
Spoluúčasť obce predstavuje 63 % z celkovej sumy, čo činí 4 644,99€.
Uznesenie č. 45/2014 – OZ berie na vedomie sťažnosti a žiadosti
občanov a schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní odstránenia
havarijného stavu cesty priamym zadaním v sume 4 644,99 € na parcele
C-KN č. 2691/38.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

Hostia, zúčastňujúci sa zasadania OZ, Miroslav Kurica, Miroslav
Michalovič, Ľubomír Moškoř a Miloslav Remiš, predstavili projekt
odkanalizovania „Grundov“. Vypracovaná štúdia zahŕňa asi 70 pozemkov
(asi 300 vlastníkov). SEVAK k tomu vydal súhlasné stanovisko. V
súvislosti s tým žiadajú rozšírenie územného plánu tak, aby zahrňoval
všetky dotknuté parcely. Podľa vyjadrenia hostí existuje aj možnos ť o
požiadanie dotácie z eurofondov.
Starostka obce informovala o postúpení veci na prejednanie
priestupku Daniela Tatarku a Michaely Tatarkovej, na Okresný úrad
životného prostredia Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie.
Uznesenie č. 46/2014 – OZ berie na vedomie projekt
odkanalizovania „Grundov“, postúpenie veci na prejednanie priestupku
Daniela Tatarku a Michaely Tatarkovej na Okresný úrad životného
prostredia Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
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Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

Starostka obce navrhla zrušenie zasadnutia OZ, ktoré by sa malo
uskutočniť 09.10.2014.
Uznesenie č. 47/2014 – OZ schvaľuje zrušenie zasadnutia OZ,
ktoré by sa malo uskutočniť 09.10.2014.
Výsledok hlasovania:

za:
proti:
zdržal sa:

6 poslancov
1 poslanec (Ing. Rastislav Kuba)
0 poslancov

späť na program

Obec dala spracovať projekt zateplenia KD a obecného úradu,
ktorý sa mal realizovať z prostriedkov obce v schválenom rozpočte
kapitálových výdavkov.
Na základe výzvy Environmentálneho fondu obec požiadala o
poskytnutie dotácie.
Dňa 30.07.2014 bol na environmentálny fond odovzdaný projekt
„Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu Višňové.“ Podaný
projekt obsahoval všetky predpísané náležitosti vrátane tepelnotechnického posúdenia budovy podľa STN 73 0540.
Projekt je v štádiu posudzovania.
Prostriedky určené v rozpočte na úpravu priestranstva v zadnej
časti kultúrneho domu sa použijú na nákup lavičiek, úradnej tabule a
ďalšieho mobiliáru.
K 30.09.2014 boli vypovedané zmluvy o dodávke elektrickej
energie a plynu. Bolo vyhlásené výberové konanie na predmetné
dodávky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ – Obec Višňové vykoná prieskum trhu na „Dodávku
elektrickej energie“ a „Dodávku zemného plynu“.
S víťazom súťaží budú uzatvorené zmluvy o dodávke el. energie a plynu
pre obec.
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Uznesenie č. 48/2014 – OZ berie na vedomie vyššie uvedené
informácie a schvaľuje presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu
obce z účelu: oprava zadnej časti kultúrneho domu na účel: zakúpenie
nových lavičiek, úradnej tabule a ďalšiho mobiliáru do obce.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 5.:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia:

Ing. Rastislav Kuba

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

Mgr. Ivana Zimenová ..............................................
Marta Brezovská
starostka obce
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