Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.3/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 25. 4. 2013
Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,

Neprítomní poslanci:

František Vojtyla (osprav.), Štefan Valíček (osprav.)

- starostka obce
- kontrolórka obce

Ľubomír Fürberger, Juraj Majtán, Bc. Ivana Zimenová,
Iveta Knapcová, Jozef Ďuračka

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia sa
zúčastňuje 7 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starostka
navrhla prerokovať nasledovný program.
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania,overovateľov zápisnice a
zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o pripravovaných projektoch:
- chodník- kostol- pošta
- parkovisko pri pošte
- oporný múr a chodník
- viacúčelové ihrisko
4. D1 Lietavská Lúčka - Višňové-vyjadrenie ministerstva životného prostrediainformácia
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania
K bodu č. 1)
Poslanci OZ schválili program jednohlasne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení :
Ing. Rastislav Kuba a Ľubomír
Fürberger, za zapisovateľku Jana Rosincová.

späť na program

K bodu č. 2)
Starostka konštatovala, že uznesenia z minulého zastupite ľstva sú splnené.

späť na program

K bodu č. 3)
1.Starostka obce informovala poslancov o vypracovaných 3 projektoch firmy
Proma s.r.o. a navrhla schváliť 3 komisie k výberovému konaniu – prieskum
trhu na nasledovné investičné akcie:
- chodník – kostol - pošta
- parkovisko pri pošte
- oporný múr a chodník
Uznesenie č. 16/2013
OZ schvaľuje realizáciu uvedených akcií, ich financovanie z RF a nasledovné
výberové komisie:
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zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 25. 4. 2013
a) chodník – kostol - pošta: Ing. Peter Buffa, Juraj Majtán, Iveta Knapcová.
b) parkovisko pri pošte: Karol Kosa, Bc. Ivana Zimenová,
Jozef Ďuračka,Štefan Valíček.
c) oporný múr a chodník: Ing. Rastislav Kuba, Ing. Marcela Šemľová,
Ľubomír Fürberger.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

2.Starostka
obce
informovala
o
investičnom
zámere
vybudovania
viacúčelového ihriska vedľa budovy telocvične. Realizáciou oplotenia a sietí
bude chránená budova telocvične a školy. Predpokladaný rozpočet do 20 000 €
bez DPH.
Schválená komisia určí povrch ihriska, mantinely a celkové prevedenie.
Uznesenie č. 17/2013
OZ schvaľuje realizáciu viacúčelového ihriska, financovanie z prostriedkov
rezervného fondu a nasledovných členov komisie: Ľubomír Fürberger, Dušan
Paur, Juraj Majtán, František Vojtyla.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
3.Starostka informovala poslancov, že na zasadnutí OZ dňa 21.3.2013 uzn.č.
14/2013 bola schválená rekonštrukcia v KD ( soc. zariadení ) do sumy 20 000 €
bez DPH. Je potrebné schváliť členov výb.komisie na prieskum trhu.
Uznesenie č. 18/2013
OZ schvaľuje - dopĺňa uzn. OZ č. 14/2013 o financovaní z rezervného fondu a
nasledovných členov komisie: Jozef Ďuračka, Bc. Ivana Zimenová, Ing. Peter
Buffa.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
4. Starostka predniesla návrh na realizáciu investičnej akcie -oddychová
športová zóna v rámci areálu kúpaliska – suma do 20 000 € bez DPH
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Uznesenie č. 19/2013
OZ schvaľuje investičnú akciu a jej financovanie z rezervného fondu obce v
rámci presunu položiek do sumy 20 000 € bez DPH.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
5. Starostka informovala o inv.akcii - Rybníky - odvodnenie lokality od hranice
obecnej cesty do toku Mlynárov jarok. Je potrebné spracova ť projektovú
dokumentáciu a následne realizovať uvedenú akciu.
Uznesenie č. 20/2013
OZ schvaľuje investičnú akciu a jej financovanie v rámci schváleného rozpočtu
obce z RF.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 4)
Starostka informovala poslancov o vyjadrení Ministerstva životného prostredia
SR- listom č. 307/09, zo dňa 04.2013- D1 Lietavská Lúčka- Viš ňové -pod ľa §
18,ods. 4 zákona č 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci
vzali informáciu na vedomie.

späť na program

K bodu č. 5)
1.SEVAK- žiadosť o rozk. povolenie k realizácii preložky vodovodu - ulica k
poľn.družstvu, parc.č 2170/1,920/1 a 760.
2. KD- maľovanie estrádnej sály, výmena vstupných dverí, v bočnej časti
realizácia bezbariérového vstupu do kinosály. Je potrebné spracova ť aj projekt
zateplenia KD.
Uznesenie č. 21/2013
OZ schvaľuje investičnú akciu z rezerv. fondu, výmena dverí a okien pre
nevyhovujúce termoizolačné vlastnosti a zlý technický stav - zadný únikový
východ (pri kinosále). Ostatné práce realizovať v rámci opráv a údržby KD.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
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3. Schválenie nájomnej zmluvy prenájom ihrísk - TJ Viš ňové a Obec Viš ňové na
dobu určitú na 10 rokov. TJ vypracovala projekt na rekultiváciu trávnika a
podmienka je nájomná zmluva s obcou – vlastníkom ihrísk.
Uznesenie č. 22/2013
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom obidvoch futbalových ihrísk na
dobu 10 rokov, za nájom 25 €/mesiac. Prenájom ihrísk bol schválený z dôvodu
osobitného zreteľa – podpora športových aktivít občanov s dôrazom na deti a
mládež.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
4. Poľovné združenie Krivač, 013 23 Višňové - žiadosť o vydanie rozhodnutia v
zmysle §24 ods.4 písm. a, zákona č. 274/2009 Z.z. za účelom obmedzenia
vstupu do poľovného revíru vrchy v čase od 1.5.2013 do 30.06. 2013 s voľne
pustenými psami. Dôvodom je skutočnosť, že lesná zver je po tuhej a dlhej zime
oslabená a vysilená. Jedná sa o časti revíru: Grance, Pod Vysokým, Hudcova,
Višňovská dolina, Pod Hoblíkom, za Vrchmi.
Uznesenie č. 23/2013
OZ schvaľuje vydanie rozhodnutia.

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
5. Schválenie výdavku 1 000 €
dokončenie položenia dlažby v areáli
futbalového ihriska. Ide o zakúpenie dlažby, pričom ďalšie práce budú
vykonané brigádnicky.
Starostka obce poďakovala členom TJ – futbalový oddiel za vykonané práce v
areáli futbalového ihriska.
Uznesenie č. 24/2013
OZ schvaľuje výdavok na uvedený účel v sume l 000 €

Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
6. Prebiehla kolaudácia stavby SSE - Višňové- Kúty, Višňové pod Vrchom – 2
strana 4/6

www.visnove.sk
urad@visnove.sk

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.3/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 25. 4. 2013
transformátorové stanice 22kV/230V.
Úprava rozkopávok obecných ciest v uvedených lokalitách bola
realizovaná dobre aj vďaka dohľadu predsedu staveb. komisie Ing. p.
Buffu !
7. Vzhľadom na to, že podaný projekt „Bezpečná obec“ nebol podporený,
umiestnenie kamier po obci bude pokračovať v rámci rozpočtu obce. Boli
vybraté ďalšie lokality, budujú sa prenosové cesty pre kamery v rámci optickej
siete KT Višňové.
Aj touto cestou chce OZ poďakovať mládeži za zlepšenie situácie cez víkendy!

späť na program

K bodu č. 6)
Starostka informovala poslancov o pripravovaných akciách :
29.04.2013- kladenie kytíc na miestnom cintoríne - 68.výročie oslobodenia obce
Višňové
30.04.2013 -stavanie mája 18,00 hod. pred KD
04.05.2013- Rada rodičov školy - Majáles v KD
05.05.2013- kladenie kytíc Polom - 68. výr. ukončenia 2. svetovej vojny
12.05.2013- Deň matiek
Vzhľadom na viaceré sťažnosti predajcov na Diecéznej púti, ktorá bude tohto
roku 29.06. 2013 a 30.06.2013 Ing. Rastislav Kuba požiadal poslancov, aby do
31.5.2013 pomohli pri príprave návrhu na zmeny hlavne v umiestňovaní
stánkov a platení za predaj. Miesta pre predajcov by sa mali dať predplati ť a
mali by mať stanovené miesto predaja.
Informácia starostky o žiadostiach - rozšírenie úz. plánu obce. Bude pracovné
stretnutie poslancov a konzultácie s odborníkmi.
Z dôvodu nekvalitne vykonaných prácach, ktoré realizovali naši pracovníci na
oplotení zjazdného chodníka pri telocvični je potrebné vykona ť jeho opravu.
V rámci schváleného rozpočtu obce bude realizovaná úprava Domu smútku –
maľovanie, úprava osvetlenia, výzdoby.
19,45 odišla poslankyňa Bc. Ivana Zimenová.
Na základe požiadavky poslancov kontrolórka obce Ing. Jana Brezániová
informovala poslancov o príjmoch a výdajoch za komunálny odpad v roku
2012.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.3/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 25. 4. 2013
Príjmy za vývoz komunálneho
odpadu

32 986,87 €

Náklady za vývoz a likvidáciu
vrátane veľkokapacitných
kontajnerov

50 878,70 €
- 17891,83€

Rozdiel
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami dopláca obec.

K bodu č. 7)
Záver rokovania vykonala starostka obce . Poďakovala poslancom za účas ť na
zasadnutí.

späť na program

Zapísala: Jana Rosincová
Overovatelia zápisnice: Ing Rastislav Kuba
Ľubomír Fürberger

….........................
…..........................
Marta Brezovská
starostka obce
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