ZÁPISNICA č. 1/2022
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27/01/2022
Prítomní:

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško - neprítomný
Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník - neprítomný
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: Oskara Paura a Karola Kosu a ako zapisovateľku Zuzanu
Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 27/01/2022 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 12 bodov:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Schválenie žiadosti o financovanie odmien pre zamestnancov originálnych kompetencií
na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok
2021, žiadateľom : Základná škola s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové –
V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ
4. Schválenie žiadosti o prehodnotenie finančného pásma 3 , žiadateľom : Základná škola
s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – pracovisko – Školská jedáleň –
V zastúpení Mgr. Lenka Chyláková – vedúca školskej jedálne
5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 24 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
6. Schválenie dodatku č. 5 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 2022

7. Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 –
priestor nad poštou, žiadateľom : Aneta Šupejová, Višňové 683, 013 23 Višňové
8. Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 –
priestor nad poštou, žiadateľom : Petra Ďurošková, Višňové 540, 013 23 Višňové
9. Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi :
Oprávnený z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná, a. s. , so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 – V zastúpení JUDr. Marián Cesnek –
riaditeľ právnej sekcie
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556,013 23 Višňové,
IČO: 00648078, V zastúpení – JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
10. Schválenie žiadosti otváracích hodín prevádzky KC 4woodworking , so sídlom Višňové
840, 013 23 Višňové – areál ubytovne Višňové, žiadateľom : Karol Cibulka, Višňové 105,
013 23 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 pripomienky starostka obce ukončila
diskusiu a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva.

Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 1 / 2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Schválenie žiadosti o financovanie odmien pre zamestnancov originálnych kompetencií na
základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021,
žiadateľom : Základná škola s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – V zastúpení
Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ

Obci Višňové bola doručená žiadosť o financovanie odmien pre zamestnancov
originálnych kompetencií na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov , ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.
Financovanie odmien pre zamestnancov materskej školy, školského klubu detí
a zamestnancov školskej jedálne predstavuje sumu 9 968,22 EUR.
V Centrálnom registri zmlúv bol dňa 17.12.2021 zverejnený Dodatok č. 1 k zmluve č.
427/2020. Ide o Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Tento dodatok je účinný od
18. 12.2021 a týka sa vyplatenia odmeny za kvalitné splnenie úloh (podľa § 20 ods. 1 písm. a)
zákona č. 553/2003 Z. z.) vo výške 350 €.
„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembru
2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v
sume 350 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31.
decembra 2021 plynie výpovedná doba okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z
dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená
podľa rozhodnutia zamestnávateľa najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021,
najneskôr však do 30. júna 2022. Ak pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom
2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu podľa prvej vety najneskôr v najbližšom
výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru
podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne predchádzajúceho pracovného
pomeru u toho istého zamestnávateľa alebo štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom
služobnom úrade. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je
ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne
kráti.“
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky starostka obce ukončila
diskusiu a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 2/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o financovanie odmien pre
zamestnancov originálnych kompetencií na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021, žiadateľom : Základná škola s materskou
školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ.

K bodu č. 4.:
Schválenie žiadosti o prehodnotenie finančného pásma 3 , žiadateľom : Základná škola
s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – pracovisko – Školská jedáleň –
V zastúpení Mgr. Lenka Chyláková – vedúca školskej jedálne
Obci Višňové bola dňa 16.12.2021 doručená žiadosť, žiadateľom: Základná škola
s materskou školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – pracovisko – Školská jedáleň –
V zastúpení Mgr. Lenka Chyláková – vedúca školskej jedálne .
Na základe rastu cien potravín, bolo potrebné prehodnotiť finačné pásmo na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov z finančného pásma 2 na
finančné pásmo 3, s účinnosťou od 01.02.2022.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Výsledok hlasovania: za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 3/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prehodnotenie finančného
pásma 2 na finančné pásom 3, žiadateľom: Základná škola s materskou školou, Višňové 446,
013 23 Višňové – pracovisko – Školská jedáleň – V zastúpení Mgr. Lenka Chyláková –
vedúca školskej jedálne
K bodu č. 5.:
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 24 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
Návrh dodatku č. 1 k VZN obce č. 24 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, bol vyvesený na úradnej
tabuli v 15-dňovej lehote pred rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej istej dobe aj na internetovej
stránke obce. Dňom vyvesenia návrhu dodatku č. 1 k VZN obce č. 24 začala plynúť lehota,
počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme,
elektronicky , alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. K uvedenému návrhu nebola v
stanovenej lehote daná pripomienka. V zmysle § 11 ods. 4 pís. g zákona o obecnom zriadení
obecné zastupiteľstvo sa uznáša na dodatok č. 1 k VZN 24. Na prijatie dodatku č. 1 k VZN 24 je
potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.
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. 4/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k VZN č. 24 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. 6.:
Schválenie dodatku č. 5 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 2022.
Návrh dodatku č. 5 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 2022, bol vyvesený na úradnej tabuli v 15-dňovej lehote pred
rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej istej dobe aj na internetovej stránke obce. Dňom
vyvesenia návrhu dodatku č. 5 k VZN obce č. 21/2016 začala plynúť lehota, počas ktorej
môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky , alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade. K uvedenému návrhu nebola v stanovenej lehote daná
pripomienka. V zmysle § 11 ods. 4 pís. g zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo sa
uznáša na dodatok č. 5 k VZN 21/2016. Na prijatie dodatku č. 1 k VZN 21/2016 je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
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: Dušan Paur
Uznesenie č. 5/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 5 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 2022.

K bodu č. 7.:
Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 –
priestor nad poštou, žiadateľom : Aneta Šupejová, Višňové 683, 013 23 Višňové
Obci Višňové bola dňa 20.01.2022 doručená žiadosť , žiadateľom : Aneta Šupejová, Višňové
683, 013 23 Višňové o prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej budove s. č. 553 –
priestor nad poštou, za účelom využitia priestorov v oblasti – pedikúra a manikúra.
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. 6/2022 - Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 – priestor nad poštou, žiadateľom : Aneta Šupejová,
Višňové 683, 013 23 Višňové.
K bodu č. 8.:
Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 –
priestor nad poštou, žiadateľom : Petra Ďurošková, Višňové 540, 013 23 Višňové
Obci Višňové bola dňa 13.01.2022 doručená žiadosť , žiadateľom : Petra Ďurošková, Višňové
540, 013 23 Višňové o prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej budove s. č. 553 –
priestor nad poštou, za účelom využitia priestorov v oblasti – zubná technika.
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. 7/2022 - Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 – priestor nad poštou, žiadateľom : Petra
Ďurošková, Višňové 540, 013 23 Višňové

K bodu č. 9.:
Schválenie Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena medzi účastníkmi :
Oprávnený z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná, a. s. , so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 – V zastúpení JUDr. Marián Cesnek – riaditeľ právnej
sekcie
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556,013 23 Višňové, IČO:
00648078, V zastúpení – JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Obci Višňové bola dňa 19.01.2022 doručená žiadosť o schválenie Dodatku č. 1 k zmluve
o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 50 Občianskeho zákonníka dňa 14.12.2020
k pozemkom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby : ,,Višňové na Vrchu : predĺženie NNK pre
IBV Štens , Horecký“
Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej
distribučnej a. s.,
Žilina ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve
umiestnenia inžinierskych sietí na pozemkoch :
E – KN č. 2536/1 – ostatná plocha o výmere 57 m2 v rozsahu dielu č. 3 o výmere 9 m2
E -KN č. 2535 – ostatná plocha o výmere 1725 m2 v rozsahu dielu č. 3 o výmere 11 m2
C -KN č. 384/2 – ostatná plocha o výmere 200 m2 v rozsahu dielu č. 4 o výmere 82 m2,
vyznačenom GP č. 202-127-/2017.
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: Dušan Paur
Uznesenie č. 8/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení
vecného bremena medzi účastníkmi :
Oprávnený z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná, a. s. , so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 – V zastúpení JUDr. Marián Cesnek – riaditeľ právnej
sekcie
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556,013 23 Višňové, IČO:
00648078, V zastúpení – JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce

K bodu č. 10.:
Schválenie žiadosti otváracích hodín prevádzky KC 4woodworking , so sídlom Višňové 840,
013 23 Višňové – areál ubytovne Višňové, žiadateľom : Karol Cibulka, Višňové 105, 013 23
Višňové
Obci Višňové bola dňa 08.01.2022 doručená žiadosť o schválenie otváracích hodín prevádzky
KC 4woodworking , so sídlom Višňové 840, 013 23 Višňové – areál ubytovne Višňové,
žiadateľom : Karol Cibulka, Višňové 105, 013 23 Višňové
Prevádzka sa špecifikuje na kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ,
alebo iným prevádzkovateľom živností v odbore stavebníctva .
Dátum začatia činnosti prevádzky je 1.2.2022.
Otváracie hodiny PONDELOK – SOBOTA od 08:00 di 20:00 hod.
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. 9/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo otváracie hodiny v prevádzke KC
4woodworking , so sídlom Višňové 840, 013 23 Višňové – areál ubytovne Višňové,
žiadateľom : Karol Cibulka, Višňové 105, 013 23 Višňové.
K bodu č. 11.:
Rôzne
a.)V tomto bode programu OZ prerokovalo úpravu prevádzky Materskej školy v čase
prázdnin a sviatkov na rok 2021/2022.
Úprava prevádzky MŠ v čase prázdnin a sviatkov na rok 2022
-04.02.2022 – polročné prázdniny – bežná prevádzka
-Jarné prázdniny – 07.03.2022 – 11.03. 2022 – zisťovanie záujmu zákonných zástupcov –
prevádzka pre nahlásené deti ( spojené triedy)
Veľkonočné prázdniny – 14.04.2022 – 19.04.2022 – prerušená prevádzka, prevádzka
obnovená 20.04.2022
Letné prázdniny – 01.07.2022 – 29.07.2022 – zisťovanie záujmu zákonných zástupcov –
prevádzka pre nahlásené deti (spojené triedy) Prerušená prevádzka od 01.08.2022 31.08.2022

Jesenné prázdniny – 28.10.2022 – 31.10.2022 – prerušená prevádzka . Prevádzka obnovená
02.11.2022.
Vianočné prázdniny 23.12.2022 – 30.12.2022 – prerušená prevádzka , 01.01.2023 –
05.01.2023 – zisťovanie záujmu zákonných zástupcov – prevádzka pre nahlásené deti
(spojené triedy) Bežná prevádzka obnovená 09.01.2023.
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. 10/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu prevádzky Materskej školy
v čase prázdnin a sviatkov na rok 2021/2022.
b.) V tomto bode programu OZ opätovne prerokovalo žiadosť o zmenu a doplnok
k územnému plánu a začlenenie pozemkov do intravilánu obce .
Obci Višňové bola dňa 09.12.2021 doručená žiadosť o zmenu a doplnok územného
plánu obce a začlenenie uvedených pozemkov – CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7,
2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na individuálnu bytovú výstavbu , žiadateľom : WFG Trade s. r. o.
, so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milan Majtánik, bytom Višňové 665, 013 23
Višňové.
Vlastníci uvedených pozemkov žiadajú o začlenenie do ÚP s funkčným využitím určeným na
individuálnu bytovú výstavbu. Uvedené pozemky sú v územnom pláne obce zadefinované
ako územie určené na budúci cintorín.
V prípade obstarania zmeny v územnom pláne obce Višňové, sa žiadatelia zaväzujú , že
pozemky , parcely registra C-KN č. 48/4 – ostatná plocha o výmere 58 m2, C-KN č. 2300/78
– TTP o výmere 536 m2, C-KN č. 2400/129 – orná pôda o výmere 5234 m2 a C-KN č.
2556/30 – zastavaná plocha a nádvorie bezodplatne prevedú do vlastníctva obce Višňové.
Táto žiadosť bola presunutá na dnešné rokovanie OZ z dôvodu dojednania
vlastníckych práv a to konkrétne pánom Jánom Puarom, Višňové 525. Na základe
mimosporového konania bola vypracovaná zmluva o budúcej zmluve medzi pánom Paurom
a pánom Milanom Majtánikom, ktorá bola dnešným dňom podpísaná oboma účastníkmi.
V tomto prípade nič nebráni poslancom OZ opätovne uvedenú žiadosť prehodnotiť.

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: 6 poslancov
proti: Juraj Majtán
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 11/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o zmenu a doplnok
k územnému plánu obce a začlenenie pozemkov do intravilánu obce a to :
CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na individuálnu bytovú výstavbu ,
žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milan Majtánik,
bytom Višňové 665, 013 23 Višňové
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:

Oskar Paur

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

Karol Kosa

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

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

Výpis zo zasadnutia č. 1/2022
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 27.01.2022
Uznesenie č. 1 / 2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 2/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o financovanie odmien pre
zamestnancov originálnych kompetencií na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021, žiadateľom : Základná škola s materskou
školou, Višňové 446, 013 23 Višňové – V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 3/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prehodnotenie finančného
pásma 2 na finančné pásom 3, žiadateľom: Základná škola s materskou školou, Višňové 446,
013 23 Višňové – pracovisko – Školská jedáleň – V zastúpení Mgr. Lenka Chyláková –
vedúca školskej jedálne
Uznesenie č. 4/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 k VZN č. 24 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. 5/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 5 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 2022.
Uznesenie č. 6/2022 - Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 – priestor nad poštou, žiadateľom : Aneta Šupejová,
Višňové 683, 013 23 Višňové.
Uznesenie č. 7/2022 - Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov – viacúčelová budova s. č. 553 – priestor nad poštou, žiadateľom : Petra
Ďurošková, Višňové 540, 013 23 Višňové
Uznesenie č. 8/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení
vecného bremena medzi účastníkmi :
Oprávnený z vecného bremena : Stredoslovenská distribučná, a. s. , so sídlom Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 – V zastúpení JUDr. Marián Cesnek – riaditeľ právnej
sekcie
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556,013 23 Višňové, IČO:
00648078, V zastúpení – JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Uznesenie č. 9/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo otváracie hodiny v prevádzke KC
4woodworking , so sídlom Višňové 840, 013 23 Višňové – areál ubytovne Višňové,
žiadateľom : Karol Cibulka, Višňové 105, 013 23 Višňové.

Uznesenie č. 10/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu prevádzky Materskej školy
v čase prázdnin a sviatkov na rok 2021/2022.
Uznesenie č. 11/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o zmenu a doplnok
k územnému plánu obce a začlenenie pozemkov do intravilánu obce a to :
CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na individuálnu bytovú výstavbu ,
žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milan Majtánik,
bytom Višňové 665, 013 23 Višňové

