Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,
Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán,
Mgr. Ivana Zimenová, František Vojtyla,
Iveta Knapcová, Jozef Ďuračka, Ing. Pavol Pagáč

- starostka obce
- kontrolórka obce

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. Otvorenie, schválenie programu rokovania, overovateľov zápisnice
a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Doplnenie nového člena obecného zastupiteľstva
4. Informácia o projekte verejného osvetlenia
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver rokovania
Za overovateľov boli navrhnutí Iveta Knapcová a František Vojtyla,
za zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovate ľov
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.:
Vzhľadom na odstúpenie člena Obecného zastupiteľstva Štefana
Valíčka bolo Obecné zastupiteľstvo Obce Višňové doplnené o nového
člena Ing. Pavla Pagáča. Ing. Pavol Pagáč zložil pred starostkou obce
Martou Brezovskou sľub poslanca, čím sa ujal funkcie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

Uznesenie č. 1/2014 – OZ berie na vedomie doplnenie nového
člena Ing. Pavla Pagáča do Obecného zastupiteľstva Obce Višňové.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 4.:
Ing. Kuba pripravil vyhodnotenie ponúk verejného osvetlenia (VO)
v obci a rozposlal ho poslancom na preštudovanie. V materiáli boli
zhrnuté všetky firmy, ktoré poslali ponuku týkajúcu sa opráv, alebo
renovácie verejného osvetlenia.
Z ponúk sa vytvorili dve kategórie. Jedna predstavovala celkovú
výmenu VO financovanú prihlásenými firmami (ENEL Slov.elektrárne,
NWT, FREYA). Obec by usporené finančné prostriedky za energiu
dávala ako splátku za vybudované VO v rozmedzí 5-15 rokov. V tejto
kategórií bola najlacnejšia ponuka od firmy FREYA
Druhá kategória predstavovala ponuku svetelných zdrojov pre VO
(NWT, FREYA, SLOV-LED PLUS). Financie za nákup nových svetelných
zdrojov by sa poskytli z rozpočtu obce a usporené finančné prostriedky
za energiu by obec mohla využívať hneď. V tejto kategórií bola pod ľa
kritérií cena, záruka, výkon svetelného zdroja najvýhodnejšia firma
SLOV-LED PLUS
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

Uznesenie č. 2/2014 – Návrh realizovať výmenu verejného
osvetlenia v obci podľa kategórie 1 (celková výmena a splácanie z úspor)
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

0 poslancov
9 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 3/2014 – Návrh realizovať výmenu verejného
osvetlenia v obci svojpomocne podľa kategórie 2 (kúpiť svetelné zdroje).
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 5.:
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Brezániová predložila návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014.
Prebehne finančná kontrola, inventarizácia pokladničnej hotovosti,
kontrola nakladania s majetkom a majetkovými právami obce pod ľa
uznesení OZ, kontrola použitia finančných prostriedkov, kontrola
dodržiavania VZN obce, kontrola uzatvárania dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, vypracovanie odborného
stanoviska k záverečnému účtu obce a kontrola hospodárenia
poskytnutých dotácií obcou.
Uznesenie č. 4/2014 – OZ berie na vedomie návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Uznesenie č. 5/2014 – OZ schvaľuje návrh Plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

K bodu č. 6.:
V decembri 2013 došlo k preobsadeniu miesta chráneného
pracoviska v telocvični. Pracovník odišiel do dôchodku navrhnutý nový
pracovník Peter Kučera, ktorý však musí
spĺňať podmienky, ktoré
stanovuje úrad práce. Po ich splnení s ním môže by ť uzavretá zmluva. Po
dvoch rokov fungovania chráneného pracoviska v obci sa znižuje dotácia
z úradu práce na jeho prevádzku.
Kontrolórka obce Ing. Brezániová informovala poslancov
nákladoch a príjmoch telocvične za rok 2013:
Výdaje:
energie:
- plyn :
1695,41 €
-el. energia :
554,34 €
- voda :
131,44 €
Spolu energie:
2 381,19 €
(Náklady na energie sú rozdelené v pomere 40% škola a 60%
obec.)

o

Ostatné :

- poistenie majetku :
586,00€
- materiál :
621,51 €
- bežná údržba :
181,55 €
- všeobecné služby :
278,00 €
Spolu ostatné:
1 666,06 €
Mzdy a odvody celkom - v sume sú zahrnutí všetci zamestnanci
14 540,02 €
Príjem:
za prenájom telocvične :
9 362,66 €
z chránenej dielne :
8 457,75 €
Spolu :
17 820,41€
Celkovo obec v roku 2013 doplácala na telocvičňu 766.86€, čo je oproti
roku 2012 úspora približne 10 000€ !
Uznesenie č. 6/2014 – OZ berie na vedomie predložené
informácie a schvaľuje pokračovanie projektu chráneného pracoviska v
telocvični.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

Vzhľadom na málo možností úspor energií v telocvični Ing. Rastislav
Kuba navrhol rekonštrukciu osvetlenia v telocvični (súčasná spotreba
osvetlenia je 4 kW/h, pri výmene za iný typ osvetlenia je možné znížiť
spotrebu až na 1 kW/h pri zachovaní predpísaných svetelných
podmienok).
Uznesenie č. 7/2014 – OZ schvaľuje rekonštrukciu osvetlenia v
telocvični.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

V obci má sídlo občianske združenie „Aktívny vozík“ na čele s Mgr.
Petrom Grňom, ktoré sa venuje aktivitám pre zdravotne postihnuté a
oslabené rodiny. Pre tento účel žiadajú o uzatvorenie nájomnej zmluvy
na Pivkovci. Priestory by slúžili na stretávanie a relax rodičov nielen s
postihnutými deťmi, na tvorivé aktivity a cvičenie. Mohli by slúžiť aj na
iné aktivity napr. cvičenie seniorov, stretávanie sa mamičiek na
materskej dovolenke a pod. Ordinácia MUDr. Dúhovej by ostala fungovať
bez zmeny v určených ordinačných hodinách.
Uznesenie č. 8/2014 – OZ schvaľuje poskytnutie priestorov z
dôvodu osobitného zreteľa bývalej ordinácie MUDr. Dúhovej, /ktorá tam
bude naďalej fungovať/ pre účely stretávania sa členov občianskeho
združenia „Aktívny vozík“ a a ďalších aktivít – cvičenie seniorov,
stretávanie sa mamičiek na materskej dovolenke a pod. Obec zverejní
zámer prenájmu a pripraví nájomnú zmluvu.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Boli vydané stavebné povolenia na dva projekty v rámci obce, a to
„Chodník pošta – kostol“ a „Parkovisko pri pošte“. Je potrebné uzatvoriť
zmluvy s realizátormi jednotlivých projektov.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 2. 2014

Uznesenie č. 9/2014 – OZ schvaľuje uzavretie zmlúv s
realizátormi projektov „Chodník pošta – kostol“ a „Parkovisko pri pošte“
na základe výsledkov verejnej súťaže.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

Starostka obce predstavila zámer zateplenia kultúrneho domu. Je nutné
vypracovať odborný posudok / tepelné straty/ a spracovať projekt
zateplenia KD. Uvedené práce sa musia realizovať cez stavebné
povolenie a proces verejného obstarávania.
Oslovíme firmy, ktoré spracujú projekt a následne budú urobené ďalšie
kroky – verejné obstarávanie a realizácia .
Vybudovanie viacúčelového ihriska sme schválili už v minulom roku.
Víťaz súťaže odstúpil od realizácie ihriska. Bude vypracovaný projekt a
vyhlásená nová súťaž na dodávateľa.
Starostka obce informovala poslancov o príprave doplnku
Všeobecne záväzného nariadenia č. 11 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa školských zariadení /MŠ, jedáleň a ŠKD/.
Na základe informácií riaditeľa školy Mgr. Šeligu má škola a škôlka
priestorové problémy. Situácia je zložitá najmä v materskej škole. Obec v
roku 2011 realizovala rekonštrukciu škôlky - rozšírenie o 1 her ňu,
spálňu a hygienické vybavenie. V zmysle školského zákona /§28 ods. 9 a
10 je počet detí: 3 až 4 ročné 20 detí v triede, 4 až 5 r. - 21 detí, 5 – 6 r.
22 detí, ak sú splnené hygienické požiadavky a bezpečnos ť detí môže sa
počet detí zvýšiť o tri z dôvodov, ktoré uvádza zákon.
Podľa vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na
zaradenie pre deti a mládež naše priestory vyhovujú pre umiestnenie 65
detí MŠ.
V súčasnosti platí výnimka, ktorú udelil Regionálny úrad verejného
zdravotníctva.
Uznesenie č. 10/2014 – OZ berie na vedomie vyššie uvedené
informácie.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

9 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Poľovnícke združenie “Kriváč” vo Višňovom, ktoré je členom
Poľovníckej spoločnosti “Vrchy”, navrhuje vypracovanie Všeobecne
záväzného nariadenia obce, ktoré by zakazovalo voľné púš ťanie psov v
poľovnom revíre v termíne od 01.04. do 30.06.
z dôvodu ochrany zveri v čase liahnutia mláďat.
Uznesenie č. 11/2014 – OZ berie na vedomie vyššie uvedené
informácie a pripravené VZN bude predložené na najbližšom zasadnutí
OZ
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (František Vojtyla)

Na základe žiadosti rodičov detí z MŠ bol navrhnutý príspevok na
ušitie krojov pre deti miestnej materskej školy vo výške 750,00 eur.
Uznesenie č. 12/2014 – OZ schvaľuje poskytnutie dotácie na
kroje pre deti MŠ vo výške 750 €.
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
Overovatelia:

Iveta Knapcová

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

František Vojtyla ..............................................
Marta Brezovská
starostka obce
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