Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 20. 3. 2014

Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Neprítomní poslanci :

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

Hostia:

Ing. Marián Danišek, Ing. Miroslav Kuric.

- starostka obce
- kontrolórka obce

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že zasadnutia sa
zúčastňuje 8 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. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 11 o určení fin. prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
4. Schválenie VZN č. 13
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver rokovania
K bodu č. 1)
Poslanci OZ schválili program jednohlasne. Za overovateľov zápisnice
boli zvolení : Ing. Peter Buffa a Ing. Pavol Pagáč, za zapisovate ľku Jana
Rosincová.
K bodu č. 2)
Uznesenie č. 36/2013 - podanie žaloby o určení vlastníckeho práva k
pozemkom zapísaným na LV 3337- v konaní
Ostatné uznesenia z minulého OZ sú splnené.
K bodu č. 3)
Starostka obce predložila poslancom na schválenie dodatok č. 1 k VZN
č. 11 o určení fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na die ťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia. Návrh dodatku bol vyvesený na
úradnej tabuli obce 4.3.2014 a zvesený 19.3.2014.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 20. 3. 2014

Uznesenie č. 13/2013
Oz schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 11. Účinnosť nadobudne 7.4.2014.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

17,20 hod. prišli hostia Ing. Marián Danišek a Ing. Miroslav Kuric.
Starostka prerušila zasadnutie OZ a udelila hosťom slovo.
Hostia informovali poslancov, že je možnosť získať eurofondy na
kanalizáciu Grundy 2. Predbežné stretnutie k uvedenej problematike
bude v sobotu 29. marca o 10,00 hod.
18,00 hostia odišli.
Starostka navrhla pokračovať v programe zasadnutia.
K bodu č. 4)
Starostka obce predložila poslancom na schválenie VZN č. 13 Návrh
bol vyvesený na úradnej tabuli obce Višňové dňa 4.3.2014, zvesený
19.3.2014.
Uznesenie č. 14/2014
Oz schvaľuje VZN č. 13. Účinnosť nadobudne 7.4.2014
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 5)
1. Spoločnosť DOPRASTAV Asfalt, a.s. Hronská 1, 960 93 Zvolen –
podala žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Višňové, na ktorých má
umiestnené výrobné zariadenia na parcele KN-C č. 2613/4 - Sklad
kameniva a na pracele KN C č. 2613/5 - Obaľovacia súprava.
Žiadosť je podľa predloženého návrhu geometrického plánu č.
36046728-71/2013 KÚ Višňové a 36046728-102/2012 KÚ Turie.
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 20. 3. 2014

Uznesenie č. 15/2014
OZ nesúhlasí s predajom uvedených pozemkov podľa predloženej
žiadosti a návrhu geometrického plánu č. 36046728-71/2013 KÚ Viš ňové
a 36046728-102/2012 KÚ Turie
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

2. Starostka predložila poslancom nasledovné zámery:
- návrh zateplenia kultúrneho domu – spracovanie projektu
- rekonštrukcia plynového kúrenia kultúrneho domu a obecného úradu realizácia
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Višňové – spracovanie projektu
navrhla poslancom schváliť výberovú komisiu.
Uznesenie č. 16/2014
Poslanci schvaľujú uvedené investičné akcie:
1. zateplenie kultúrneho domu – spracovanie projektu, realizácia
zateplenia po uskutočnení súťaže v zmysle Zákona o verejnom
obstarávaní.
2. rekonštrukcia plynového kúrenia v kult. dome a obecnom úrade
- realizácia po uskutočnení výberového konania
3. viacúčelové ihrisko pri ZŠ s MŠ Višňové po spracovaní
projektovej dokumentácie a uskutočnení súťaže v zmysle Zákona o
verejnom obstarávaní.
Uvedené akcie sa budú realizovať z rozpočtu obce.
Výberové konanie – rekonštrukcia plynového kúrenia KD a OúC cez
prieskum trhu uskutoční komisia v zložení:
Ing. Rastislav Kuba, Ľubomír Furberger, Ing. Peter Buffa a Ing. Pavol
Pagáč.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 20. 3. 2014

3. Presun položiek v rámci kapitálových výdavkov
Uznesenie č. 17/2014
OZ schvaľuje presun položiek kapitálových výdavkov
schváleného rozpočtu obce podľa uvedeného návrhu:
717 001

v

rámci

- 20 tis. € oporný múr a chodník oproti fare
+ 20 tis. € rekonštrukcia vykurovania KD a
OúC
- 20 tis. € oporný múr a chodník oproti fare
+ 20 tis. € rekonštrukcia časti verejného
osvetlenia v obci
- 18 tis. € oporný múr a chodník fara
+ 18 tis. € detské ihrisko /škôlka/ pred školou
- 10 tis. € oporný múr a chodník pred farou
+ 10 tis. € navýšenie rozpočtu – priepust Lisnár

717 001
717 001
717 001

Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

4. VINITE s.r.o.,- Vincent Valica Višňové č. 335- schválenie otváracích
hodín v prevádzke- predaj syrových výrobkov.
Uznesenie č. 18/2014
OZ schvaľuje otváracie hodiny v prevádzke VINITE s.r.o. Višňové - na
objednávku.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

5. Zámer z dôvodu osobitého zreteľa - aktívny vozík prenájom priestorov
na Pivkovci, mimo ordinačných hodín Mudr. Dúhovej. Združenie Aktívny
vozík by využíval priestory na aktivity pre zdravotne postihnuté deti a
ich rodiny. Priestory by sa využívali aj na stretávanie, relax a cvičenie
nielen rodičov s postihnutými deťmi, ale aj seniorov a na rôzne tvorivé
aktivity. Priestory majú rozlohu 81,25 m² a uznesením OZ č. 8/2014 bol
prenájom schválený
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 20. 3. 2014

ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie 19/2014
Oz schvaľuje
prenájom priestorov, uzatvorenie nájomnej zmluvy z
dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí. V zmluve je potrebné stanoviť podmienky prenájmu.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

7 poslancov
0 poslancov
1 poslanec (Ľ. Fürberger)

6. Stanovenie podmienok predaja počas púte 28.6. a 29.6.2014.
Vzhľadom na minuloročné pripomienky, skúsenosti a podnety s
prenájmom miesta počas púte je potrebné rozlíšiť výšky platieb podľa
umiestnenia stánkov v jednotlivých zónach.
1 zóna: zelená
10,00 € za 2 metre
2 zóna: žltá
8,00 € za 2 metre
3 zóna: červená 6,00 € za 2 metre
Pre predplatiteľov doplniť v zverejňovanom zozname druh tovaru
(sladkosti, oblečenie, …) pre jednoduchšiu orientáciu.
Rezervácia miest sa bude vydávať len tým, ktorí budú ma ť zaplatený
poplatok do 20.6.2014.
Uznesenie č. 20/2014
OZ schvaľuje podmienky a poplatky za predaj počas púte 28.6. a
29.6.2014. OZ poveruje starostku obce, aby zabezpečila s Okresným
riaditeľstvo PZ v Žiline odklonenie dopravy od kostola a zvýšenie
hliadok polície hlavne v nočných a ranných hodinách.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 6)
-Ing. R. Kuba informoval poslancov o rekonštrukcii verejného osvetlenia.
-Z dôvodu ukončenia výberového konania na vývoz a prepravu a
zneškodnenia domového a drobného stavebného odpadu obec dáva
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Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.2/2014
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výpoveď spoločnosti T+T a.s. k 31.5.2014.
- je nutné vykonať výmenu dlaždíc – oddychovo-športová zóna /
kúpalisko/.
- MŠ bude počas letných prázdnin v júli otvorená, je potrebné
zabezpečiť stravovanie detí starostka informovala o kladnom vyjadrení
statika v súvislosti so zámerom možnosti nadstavby základnej školy na
vytvorenie nových učebných priestorov.
Záver posudku: „ Z porovnania, ktoré je uvedené v prílohe vyplýva, že
nadstavba jestvujúcej školy vo Višňovom je z hľadiska statiky možná“.
Uznesenie č. 21/2014
OZ berie na vedomie informácie uvedené v bode 6.
Výsledok hlasovania:
za:
proti:
zdržal sa:

8 poslancov
0 poslancov
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 7)
Záver rokovania vykonala starostka obce . Poďakovala poslancom za účasť na
zasadnutí.
Zapísala: Jana Rosincová
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Buffa

…...........................

Ing.Pavol Pagáč

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