Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.4/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 6. 2013
Prítomní:

Marta Brezovská
Ing. Jana Brezániová

Prítomní poslanci :

Ing. Peter Buffa, Ing. Rastislav Kuba,

- starostka obce
- kontrolórka obce

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

prišiel o 18.55 (nezúčastnil sa žiadneho
hlasovania)
Neprítomní poslanci:

František Vojtyla

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, overovateľov zápisnice a
zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie záverečného účtu a výročnej správy obce za rok 2012
4. Presun rozpočtových položiek v rámci schváleného rozpočtu r. 2013
5. Organizačné zabezpečenie Diecéznej púte rodín v dňoch 29.06.2013
a 30.06.2013
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver rokovania
K bodu č. 1.:
Za overovateľov boli navrhnutí Ing. Peter Buffa a Štefan Valíček, za
zapisovateľku zápisnice bola navrhnutá Ing. Marcela Šemľová.
Prítomní poslanci schválili program rokovania, overovate ľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne.

späť na program
K bodu č. 2.:
Uznesenie č. 16/2013 – na investičné akcie „Parkovisko pri
pošte“, „Chodník kostol – pošta“ a „Oporný múr a chodník“ je vyhlásená
verejná súťaž.

späť na program

strana 1/7

www.visnove.sk
urad@visnove.sk

Obecné zastupiteľstvo obce Višňové.
ZÁPISNICA č.4/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa : 13. 6. 2013

K bodu č. 3.:
Kontrolórka obce Ing. Jana Brezániová predniesla výročná správu
a záverečná účet obce za rok 2012.
Uznesenie č. 25/2013 – OZ schvaľuje záverečný účet a výročnú
správu obce Višňové za rok 2012 bez výhrad.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 4.:
Návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2013 a presun rozpočtových
položiek v rámci rozpočtu obce na rok 2013 - bolo navrhnuté navýšenie
príjmovej časti rozpočtu o 34 tis. €.
Uznesenie č. 26/2013 – OZ schvaľuje úpravu rozpočtu navýšenie príjmovej časti schváleného rozpočtu obce pre rok 2013
o 34 tis. € a presun rozpočtových položiek v rámci schváleného rozpočtu.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program

K bodu č. 5.:
V roku 2013 bol inovovaný systém prenájmu predajných miest na
Diecéznu púť rodín. Celý priestor je rozdelený na 3 zóny a celkom 145
predajných miest, pričom jedno miesto má šírku 2 m:
• prvá zóna od fary po obchod (označená ako zelená zóna), počet
predajných miest: 42
• druhá zóna od obchodu po urbársky dom (žltá zóna), počet
predajných miest: 49
• tretia zóna od urbárskeho domu po penzión (červená zóna), počet
predajných miest: 50
Prípadní záujemcovia sa môžu hlásiť na obecnom úrade a zarezervovať
si príslušné predajné miesta. Obratom im je oznámené číslo účtu,
variabilný i konštantný symbol. Po zaplatení sa im vystaví povolenie na
predaj, ktoré sa im zašle poštou resp. odovzdá pri príchode.
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Pre hladký priebeh celej akcie boli určení ako usporiadatelia:
v sobotu 29.06.:

od 5.00 do 8.00 – Ing. Peter Buffa
Ľubomír Fürberger
Ing. Rastislav Kuba
Radoslav Kubica
od 8.00 do 11.00 – Jozef Ďuračka
Roman Samec
Ladislav Valica
od 11.00 do 14.00–Marek Paur
Juraj Majtán
od 14.00 do 17.00–Stanislav Kováčik
Jozef Vojtyla
od 17.00 do 20.00- Milan Latko
František Mičky

v nedeľu 30.06.:

od 5.00 do 8.00 – Štefan Valíček
Vladimír Vraňan
od 8.00 do 11.00 – Stanislav Paur
Marek Paur

Pre vyberanie na mieste poplatkov za predaj boli určení:
v sobotu 29.06.2013:

Jarmila Paurová
Ivana Zimenová

v nedeľu 30.06.2013:

Jana Tokárová
Katarína Kubová

späť na program
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K bodu č. 6.:
Okresný prokurátor napadol protestom VZN č. 9 – o podmienkach
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území obce
Višňové.
Uznesenie č. 28/2013 – OZ schvaľuje zrušenie VZN č. 9 –
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na
území obce Višňové.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Okresný prokurátor napadol protestom VZN č. 12 – o ochrane
verejného poriadku v obci.
Uznesenie č. 29/2013 – OZ schvaľuje zrušenie VZN č. 12 –
o ochrane verejného poriadku v obci.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Nové vypracovanie VZN o podmienkach predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov na území obce Viš ňové a o ochrane
verejného poriadku v obci Višňové zadať odborníkovi, aby bolo zaručené
dodržanie zákonných podmienok pre vytvorenie príslušných VZN pre
obec.
Uznesenie č. 30/2013 – OZ schvaľuje poverenie odborníka na
vypracovania zrušených VZN, aby bolo zaručené dodržanie zákonných
podmienok pre vytvorenie príslušných VZN pre obec Višňové.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Zámer odkúpenia časti parcely C-KN č. 678, ktorá podľa
geometrického plánu č. 77/2012, vyhotoveného dňa 13.12.2012 firmou
GEOZA s.r.o., Varín, zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN č. 678/2 –
záhrady o výmere 18 m2. Parcela C-KN č. 678 je dosiaľ vedená na liste
vlastníctva č. 616 pre katastrálne územie Višňové v prospech Nataši
Danajovej v podiele ½ a Kamily Chupáňovej v podiele ½. Kúpna cena je
navrhovaná 3,00 € za 1 m2, čo vo finančnom vyčíslení činí 54,00 €.
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Uznesenie č. 31/2013 – OZ schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy
podľa vyššie uvedeného.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Zámer odkúpenia časti 110 m2 parcely C-KN č. 743, vytvorenej
z pôvodnej parcely E-KN č. 1374/1, dosiaľ vedenej na liste vlastníctva č.
2005 v prospech Slovenského pozemkového fondu. Pričom sa obec bude
podieľať na výkupe sumou 3 €/m2.
Uznesenie č. 32/2013 – OZ poveruje starostku obce na
doriešenie odkúpenia predmetnej časti pozemku od Slovenského
pozemkového fondu podľa stanovených podmienok.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Starostka obce informovala o ukončení verejnej súťaže na projekt
„Viacúčelové ihrisko“. Do súťaže sa zapojili traja záujemcovia, z ktorých
bol vybratý Radoslav Majtán, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
Starostka obce ďalej informovala o zverejnení verejných súťaží.
Dňa 06.06.2013 bola vyhlásená verejná súťaž „Oporný múr a chodník“ a
„Chodník kostol – pošta“, predkladanie ponúk bolo stanovené do
21.06.2013 do 12.00 hod., otváranie obálok – 26.06.2013. Dňa
12.06.2013 bola zverejnená súťaž „Parkovisko pri pošte“. Lehota na
predkladanie ponúk bola určená do 24.06.2013 do 12.00 hod.. Otváranie
obálok sa uskutoční 26.06.2013.
Ďalším predpokladaným projektom obce je rekonštrukcia WC
v kultúrnom dome.
Dňa 14.09.2013 sa v našej obci uskutočnia oslavy k 620. výročiu
prvej písomnej zmienky o obci Višňové . Pri tejto príležitosti
pripravujeme vydanie knihy o našej obci. Osláv sa zúčastnia zaujímaví
hostia, je naplánovaný bohatý program, občania, ktorí sa významným
spôsobom pričinili o rozvoj alebo reprezentáciu obce, budú ocenení a vo
večerných hodinách sa uskutoční zábava.
Dňa 10. júla 2013 sa v Krajskej knižnici v Žiline uskutoční „Deň
obce Višňové“. V rámci tejto akcie bude výstava obrazov z tvorby
miestnych občanov a vystúpi Višňovanka.
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Marteská škôlka bude otvorená počas letných prázdnin od 1.7. 19.7.2013.
Uznesenie č. 34/2013 – OZ schvaľuje navrhovaný termín 1.7. 19.7.2013 v ktorom bude otvorená mateská škôlka.
Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov
Na základe rozhodnutia Správy katastra Žilina nastali právne
účinky vkladu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol prevod pozemkov
označených ako parcely C-KN č. 53/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 459 m2, č. 54/2 – orná pôda o výmere 259 m2 a stavby
/sociálne zariadenie/ označenej súpisným číslom 759 postavenej na
parcele C-KN č. 53/1 a č. 53/2, pričom nadobúdateľom bola obec
Višňové v celosti. Vklad bol zapísaný na list vlastníctva č. 1865.
Od 30.06.2013 bude v platnosti nový cestovný poriadok pre
autobusy prímestskej dopravy: Žilina – Višňové, Višňové – Žilina v čase
od 4.40 hod. do 6.10 hod. boli upravené do 20. minútového intervalu.
Do užšieho výberu Nadácie SPP postúpil projekt: „Obec Viš ňové:
miesto, kde sa stretávajú ľudia“. Cieľom projektu je vybudovanie
multifunkčného verejného priestranstva v časti areálu kúpaliska.
S podporou
grantu
môže
vzniknúť
priestranstvo
s lavičkami,
multifunkčnými drevenými prvkami na sedenie a hranie sa detí
a pieskovisko pre najmenších. Podporiť projekt môže každý, k to pošle
svoj hlas. Bližšie informácie sú umiestnené na stránkach obce Viš ňové
a na internetovej stránke www.sppolocne.sk.
Zástupca starostky vykonáva údržbu, aktualizáciu našej stránky,
povinné zverejňovanie údajov a aktualizáciu programov na obecnom
úrade. Z týchto dôvodov starostka navrhla zvýšenie jeho odmeny.
Uznesenie č. 35/2013 – OZ schvaľuje zvýšenie odmeny zástupcu
starostky o 50 €.
Výsledok hlasovania:
za:
6 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
1 poslanec – Ing. Rastislav Kuba
Uznesenie 36/2013 – OZ schvaľuje podanie žaloby o určenie
vlastníckeho práva k pozemkom v katastrálnom území Višňové, v operáte
katastra označeným ako parcely C-KN č. 33/3 a priľahlé, ktoré sú dosia ľ
evidované na liste vlastníctva č. 3337 v prospech Milana Pešku v celosti.
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Výsledok hlasovania:
za:
7 poslancov
proti:
0 poslancov
zdržal sa:
0 poslancov

späť na program
K bodu č. 7.:
Starostka obce pozvala členov OZ na stredu 19.06.2013 na 17.00
hodinu, kedy sa uskutoční stretnutie žiadateľov o zaradenie pozemkov
do územného plánu ako plochu pre IBV.
Starostka obce informovala o iniciatíve p. Cvičekovej týkajúcej sa
umiestnenia kaplnky na vstupe do obce.
Starostka obce informovala o prebiehajúcej rekonštrukcii domu
smútku.
späť na program
K bodu č. 8.:
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Ing. Marcela Šemľová
Overovatelia:

Ing. Peter Buffa

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

Štefan Valiček

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

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